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I

SUMMArY
The recent institutionalisation of protection of data with a personal character as a juridical reality in 

the Republic of Moldova determines the necessity of the elaboration of some evaluation studiies of the 
regulation framwork and the interpretation of the prescribed norms.

The defense of the right of protection of data with a personal character is a rather important subject, 
because the existence of such a mechanism contributes to the realization de facto of the law.

There have been analyzed the modalities of defending the of the right of data protection with a personal 
character, institutionalized and state defense; instruments that can be utilized by the subject referred in 
the realization of defense.

Some norms are proposed to be introduced in the chapter “the obligations of the operator” in order 
to take adequate measures as to the protection of data with personal character.

ca Moldova determină necesitatea elaborării unor 
studii de evaluare a cadrului de reglementare şi de in-
terpretare a normelor prescrise, indicând, în caz de ne-
cesitate, lacunele şi perspectivele în dezvoltare.

Dreptul protecţiei datelor cu caracter personal se 
prezintă ca totalitatea normelor juridice stabilite sau 
sancţionate de stat, care fixează cadrul juridic de pro-
tecţie a datelor cu caracter personal, stabilind căile şi 
mijloacele de apărare, în vederea asigurării exercitării 
libere a acestor date, ca atribute indispensabile fiinţei 
umane, care la nevoie pot fi impuse prin forţa de con-
strângere a statului.

Apărarea dreptului la protecţia datelor cu carac-
ter personal este un subiect destul de important, căci 
anume existenţa unui astfel de mecanism contribuie la 
realizarea de facto a dreptului. Abordând problematica 
apărării dreptului la protecţia datelor cu caracter per-
sonal, se va ţine cont de complexitatea dreptului şi de 
caracterul conex al acestuia. În cele ce urmează, vom 
concepe modalităţi de apărare a dreptului la protecţia 
datelor cu caracter personal ca un sistem de măsuri 
individuale, instituţionale sau statale, îndreptate spre 
prevenirea prejudicierii şi/sau sancţionarea comporta-
mentului fraudulos şi/sau recompensarea prejudiciului 
adus. Totodată, considerăm necesar a deosebi noţiunea 
de ,,modalităţi de apărare a dreptului” de cea de „mij-
loace de apărare a dreptului”, ele fiind privite ca noţiuni 
întreg-parte. Mijloacele de apărare a dreptului protecţi-
ei datelor le vom privi ca pe nişte instrumente de reali-
zare a apărării dreptului de protecţie a datelor. 

Pornind de la cele indicate, constatăm că modalită-
ţile de apărare a dreptului protecţiei datelor cu caracter 
personal sunt determinate de subiecţii ce le exercită. 
Vom deosebi: autoapărarea, apărarea instituţiona-

REALIzAREA  DREPTULUI  LA  PROTECŢIA  DATELOR 
CU  CARACTER  PERSONAL

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

Veronica MoCAnU, 
doctorand (USM)

nstituţionalizarea recentă a protecţiei datelor cu 
caracter personal ca realitate juridică în Republi-

lizată şi apărarea statală. Mijloacele de apărare însă 
desemnează instrumentele care pot fi utilizate de su-
biectul vizat în realizarea apărării. Astfel, vom deose-
bi răspunderea penală, administrativă, disciplinară şi 
civilă.

În sensul celor indicate, autoapărarea va fi privită 
ca una dintre principalele modalităţi de exercitare a 
apărării datelor cu caracter personal, fiind percepută ca 
un set de acţiuni ale persoanei vizate, îndreptate spre 
preîntâmpinarea prejudicierii datelor sale personale 
sau acţiuni legate de recunoaşterea şi recompensarea 
prejudiciului suferit. Ca exemplificare a acţiunilor de 
autoapărare preventive pot servi măsurile de precau-
ţie necesare a fi luate de persoana vizată în contextul 
exploatării datelor personale, exercitarea cu diligenţă 
a drepturilor sale, realizarea controlului asupra oricărui 
proces de prelucrare de date, verificarea scopului pre-
lucrării, identităţii operatorului, pertinenţei acţiunilor 
întreprinse de operator vizavi de datele sale.

Acţiunile legate de recunoaşterea şi recompensarea 
prejudiciului suferit vor fi realizate prin utilizarea nor-
melor de procedură civilă şi adresarea în instanţele de 
judecată. Art. 11 CC RM prevede metodele de apărare 
a drepturilor civile: recunoaşterea dreptului, restabili-
rea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprima-
rea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează 
pericolul încălcării lui; recunoaşterea nulităţii actului 
juridic civil; declararea nulităţii actului emis de o au-
toritate publică; impunerea la executarea obligaţiei în 
natură; autoapărarea; repararea prejudiciului; încasarea 
clauzei penale; repararea prejudiciului moral; desfiin-
ţarea sau modificarea raportului juridic; neaplicarea de 
către instanţa de judecată a actului ce contravine legii, 
emis de o autoritate publică. În art. 10-13 CC RM sunt 
reglementate modalităţile generale de apărare a tuturor 
drepturilor civile. 
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Codul civil al RM prevede şi modalităţi speciale de 
apărare a drepturilor personale nepatrimoniale. Art. 15 
din CC RM prevede că drepturile personale nepatrimo-
niale şi alte valori nemateriale sunt apărate în cazurile 
şi în modul prevăzut de cod şi de alte legi, în limita 
în care folosirea modalităţilor generale de apărare a 
drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi 
din caracterul consecinţelor acestei încălcări. În atare 
context, se poate face trimitere la normele Legii pri-
vind protecţia datelor cu caracter personal. Totodată, 
art. 14 CC RM conţine reglementări cu privire la re-
pararea prejudiciului. Persoana lezată într-un drept al 
ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat. 
În explicaţia dată de Comentariul Codului civil al RM, 
posibilitatea persoanelor juridice de a apela la metoda 
de reparare a prejudiciilor rezultă din faptul lezării lor 
în drepturi, indiferent de faptul dacă norma Codului 
conţine sau nu asemenea prevederi. Metodei de repa-
rare a prejudiciului îi este atribuit un caracter universal 
de apărare a drepturilor civile. Această metodă poate 
fi combinată cu alte metode de apărare1. Constatăm că 
una dintre metodele de realizare a autoapărării datelor 
personale este atragerea la răspunderea civilă, iar ca fi-
nalităţi ale acesteia, potrivit legislaţiei civile a RM, pot 
fi percepute acţiunile legate de recunoaşterea dreptului, 
restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi 
suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau 
se creează pericolul încălcării acestuia, recunoaşterea 
nulităţii actului juridic încheiat în temeiul unei evalu-
ări eronate de date, declararea nulităţii actului emis de 
o autoritate publică în temeiul unei aprecieri incorecte 
de date, impunerea la executarea anumitei obligaţii de 
prejudiciere (ca, de exemplu, publicarea sau difuzarea 
unei informaţii ce ar dezminţi o informaţie prezentată 
anterior, formată în urma unei aprecieri greşite de date), 
încasarea clauzelor penale în cazul în care există oare-
care acorduri în acest sens între operator şi persoana 
vizată, repararea prejudiciului moral, desfiinţarea sau 
modificarea anumitor raporturi juridice formate între 
operator şi persoana vizată ş.a. 

Autoapărarea ca mijloc de exercitare a apărării 
drepturilor este prevăzută şi de legislaţia RM, art.11 
lit.f) CC RM, ea fiind percepută ca o nouă modalitate 
de apărare a drepturilor atât patrimoniale, cât şi perso-
nale nepatrimoniale. Această modalitate trebuie deose-
bită de extrema necesitate şi legitima apărare, deoarece 
exclude situaţii extremale. Persoanele pot să înceapă 
apărarea de sine stătător în condiţii normale. De exem-
plu, să ia bunul ce-i aparţine cu drept de proprietate de 
la persoana care îl posedă nelegal. Nu vom fi de acord 
cu abordarea dată de Comentariul Codului civil al RM, 
precum că autoapărarea este exclusiv o măsură preala-
bilă de apărare şi se realizează fără adresarea în instanţa 
de judecată sau la alt organ competent, care realizează 
apărarea drepturilor civile încălcate2. Ne vom argumen-
ta poziţia pornind de la ideea că adresarea cu o plângere 
către o autoritate de supraveghere sau adresarea unei 

cereri de chemare în judecată, de asemenea, sunt nişte 
mijloace de autoapărare, căci nu în tot cazul intervin 
autorităţile statale, de multe ori acestea trebuie sesizate 
pentru ca să intervină. Mai mult decât atât, răspunderea 
juridică civilă nu se declanşează din oficiu, ci doar la 
cererea titularului dreptului subiectiv lezat. De multe 
ori, autoapărarea este un imbold şi pentru declanşarea 
celorlalte modalităţi de apărare a datelor, inclusiv insti-
tuţionale şi statale.

Conform logicii propuse, o altă modalitate de apăra-
re a datelor cu caracter personal este cea instituţională. 
Datorită faptului că controlul asupra prelucrării de date 
se realizează atât din interior, cât şi din exterior, propu-
nem diferenţierea modalităţilor de apărare a datelor cu 
caracter personal instituţionale în interne şi externe. La 
rândul lor, ele putând fi realizate prin diferite mijloace 
– cea internă poate face recurs la normele disciplinare, 
cea externă poate fi realizată prin intermediul trimiterii 
la răspunderea administrativă şi penală.

Realizarea sistemului de apărare instituţională in-
ternă este fundamentată pe principiul responsabilităţii, 
presupunând atribuirea unui set de obligaţii operatorilor 
de date sau persoanelor împuternicite de către instituţia 
în care aceştia activează şi cărora li se impune urmarea 
unui anumit comportament3.

De obicei, nerespectarea normelor interne atrage 
răspunderea disciplinară, dar nu se exclude şi utilizarea 
celorlalte forme de apărare a dreptului de proprietate, 
înaintarea acţiunii reparatorii, sau autosesizarea orga-
nelor de control şi aplicarea sancţiunilor penale în cazul 
în care legislaţia permite acest fapt. 

La categoria mijloacelor instituţionale de apărare 
externă, putem atribui acţiunile autorităţilor de control 
şi supraveghere, de adresare în judecată în vederea apă-
rării intereselor persoanei vizate, sau acţiunile organe-
lor de ocrotire a normelor de drept ce se autosesizează 
în contracararea unui comportament fraudulos – dacă 
legea naţională prevede această posibilitate.

După cum se vede din definiţia dreptului protecţiei 
datelor cu caracter personal, enunţată la început, unul 
dintre elementele principale ce caracterizează dreptul 
protecţiei datelor este forţa de constrângere a statului. 
Prin esenţa sa, forţa de constrângere a statului reprezin-
tă o totalitate de măsuri, acţiuni concepute în vederea 
realizării dreptului. Pe de altă parte, constrângerea ca-
racterizează răspunderea juridică, aceasta fiind defini-
tă ca o măsură coercitivă aplicată de către stat pentru 
comiterea unei fapte ilicite şi exprimată prin aplicarea 
unor sancţiuni cu caracter material, organizaţional sau 
de ordin personal4. În cele ce urmează, ne propunem să 
abordăm constrângerea statală ca modalitate de apărare 
a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal şi să 
identificăm formele de realizare a acesteia în contextul 
protecţiei datelor cu caracter personal. Totodată, por-
nind de la ideea că ne-am propus să realizăm o aborda-
re teoretico-juridică a domeniului protecţiei datelor cu 
caracter personal, vom încerca să clarificăm aplicabili-
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tatea fundamentelor teoretice generale asupra conţinu-
tului instituţiei cercetate, evidenţiind particularităţile 
specifice.

Analizând răspunderea juridică în domeniul pro-
tecţiei datelor cu caracter personal, ne propunem să 
elucidăm problematica principiilor răspunderii juridi-
ce în acest domeniu, condiţiile şi formele, ori exami-
narea răspunderii juridice prin prisma teoriei generale 
a dreptului, a filosofiei dreptului şi a sociologiei juridi-
ce, cu depăşirea graniţelor, de altfel fireşti şi necesare, 
ale abordării în cadrul disciplinelor juridice de ramură 
ce favorizează aprofundarea cercetării5. Există diferi-
te viziuni în ceea ce priveşte tratarea noţiunii şi con-
ţinutului răspunderii juridice, însă în general aceasta 
este privită ca o instituţie, o totalitate de norme sau un 
mecanism de atragere la răspundere, de sancţionare a 
tuturor celor care încalcă sau ignoră ordinea de drept, 
în scopul asigurării respectării şi promovării ordinii 
de drept şi binelui public6. În sensul celor indicate, ţi-
nând cont de complexitatea instituţiei, vom menţiona 
că răspunderea juridică în domeniul protecţiei datelor 
cu caracter personal poate fi privită ca un mecanism 
de atragere la răspundere, de sancţionare a tuturor ce-
lor care încalcă sau ignoră normele de protecţie a da-
telor cu caracter personal. 

Abordând problema răspunderii ca modalitate 
de apărare a dreptului protecţiei datelor cu caracter 
personal, considerăm necesar a cerceta condiţiile răs-
punderii juridice şi considerăm important să ne oprim 
asupra tratării următoarelor: fapta ilicită, existenţa 
prejudiciului sau rezultatului dăunător, materializa-
rea legăturii cauzale dintre fapta ilicită şi consecinţele 
care au survenit, vinovăţia.

Din perspectivele domeniului de protecţie a date-
lor cu caracter personal, fapta ilicită va fi percepută ca 
orice conduită contrar dispoziţiilor normelor juridice. 
În acest context, ţinem să remarcăm că vor fi perce-
pute ca fapte ilicite atât acţiunile, cât şi inacţiunile. 
Inacţiunea sau omisiunea, ca şi acţiunea, are un carac-
ter conştient şi voluntar, îndreptat spre realizarea unui 
scop, care poate fi şi pasivitatea faţă de o îndatorire7. 

În contextul indicat, neîndeplinirea obligaţiei de 
către operatorul de notificare a subiectului vizat, față 
de prelucrarea ce se realizează asupra datelor sale, de 
asemenea va fi privită ca o faptă ilicită. Tot la categoria 
de fapte ilicite, va fi atribuită şi acţiunea (inacţiunea) 
operatorului legată de neîntreprinderea măsurilor de 
securizare a datelor, lipsa dotărilor tehnice prescrise 
ca necesare, ori ,,a nu evita un efect, cu toate că există 
o obligaţie juridică de a-l împiedica să aibă loc, este 
acelaşi lucru cu a-l cauza”8. Totodată, ţinem să remar-
căm că va fi percepută ca faptă ilicită orice conduită 
contrar dispoziţiilor oricăror norme juridice. Se vor 
lua în calcul atât normele voluntare ca norme cu pre-
scripţie obligatorie, cât şi cele normative publice, iar 
în caz de suprapunere, se vor aplica ambele seturi de 

norme, ca exemplu poate servi destituirea din funcţie 
ca sancţiune disciplinară conform normelor voluntare 
şi aplicarea privaţiunii de libertate ca normă penală. În 
acelaşi timp, vor fi luate în calcul şi normele naţiona-
le, şi cele internaţionale. Datorită specificului dome-
niului, se pot întâmpla situaţii când se aplică simultan 
normele naţionale publice şi normele internaţionale 
private. Unui operator de date i se poate aplica drept 
sancţiune naţională lipsirea de dreptul de a fi operator 
de date, iar ca sancţiune la nivel internaţional, aplica-
tă de o entitate privată internaţională, poate fi lipsirea 
de dreptul de a face parte dintr-o anumită entitate cu 
jurisdicţie regională sau internaţională.

 Prin esenţa lor, normele juridice protejează un 
anumit set de valori, iar fapta ilicită se prezintă ca un 
atentat sau o fraudare a acestor valori. Din perspectiva 
celor indicate, o problemă importantă de clarificat ține 
de calificarea comportamentului ilicit. Regula genera-
lă prescrie că calificarea faptei se realizează ţinându-se 
cont de valorile asupra cărora se reflectă prejudiciul. 
În dependenţă de domeniul care a fost prejudiciat, 
vom identifica diferite forme ale răspunderii juridice. 

A doua condiţie determinantă a răspunderii juri-
dice este legată de rezultatul pe care-l produce sau 
poate să-l producă fapta ilicită. Prejudiciile se dife-
renţiază în dependenţă de natura lor, identificându-se 
prejudicii patrimoniale şi nepatrimoniale. Prejudiciul 
patrimonial este consecinţa săvârşirii faptei ilicite, ce 
constă într-o pierdere patrimonială, adică prejudiciul 
patrimonial are un conţinut economic, putând fi eva-
luat pecuniar9. Prejudiciul nepatrimonial, sau dauna 
morală, este consecinţa dăunătoare care nu poate fi 
evaluată în bani şi rezultă din atingerile şi încălcările 
drepturilor personale nepatrimoniale (dreptul la viaţă, 
sănătate, integritate corporală, demnitate, prestigiu)10. 
În contextul protecţiei datelor cu caracter personal, 
suntem de părerea că se pot materializa atât prejudicii 
materiale şi nemateriale, cât şi complexe. Ca exemplu 
ar fi situaţia în care datorită difuzării unor date cu ca-
racter personal, individului i s-a lezat demnitatea, dar 
în acelaşi timp acesta a fost şi concediat, suportând 
astfel pe lângă prejudiciile nepatrimoniale şi preju-
dicii patrimoniale. Determinarea caracterului preju-
diciului este importantă şi din perspectiva încadrării 
juridice a faptei şi delimitării formei de răspundere 
necesară a fi aplicată. 

Rezultatul socialmente periculos este legat de să-
vârşirea conduitei ilicite, cu care se află într-o strânsă 
legătură de cauzalitate11. În sensul protecţiei datelor cu 
caracter personal, nu va fi considerat necesar de atras 
la răspundere operatorul, a cărui sistem de protecţie 
aplicabil unei baze de date a fost afectat de o situaţie 
de forţă majoră care nu putea fi preîntâmpinată. Noţi-
unea de vinovăţie este mai mult caracteristică pentru 
răspunderea penală şi administrativă, noi însă vom 
insista asupra abordării acesteia ca o condiţie obliga-
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torie a răspunderii juridice, indicând că în contextul 
răspunderii civile va fi evaluat caracterul culpabil al 
faptei. 

După N. Popa, vinovăţia este percepută ca o atitu-
dine psihică faţă de fapta ilicită şi urmările acesteia, 
însă o anumită atitudine psihică, şi anume, o atitudine 
subiectiv negativă de ignorare a regulilor juridice in-
stituite de societate, considerate valabile şi acceptate 
ca valoroase la un anumit moment dat, în sistemul 
general axiologic al acelui moment12. Ca forme de 
materializare a vinovăţiei în determinarea comporta-
mentului fraudulos în domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal vom lua în considerare atât inten-
ţia, cât şi culpa. Culpa este acea formă a vinovăţiei în 
care autorul unei fapte ilicite nu prevede consecinţele 
faptei sale, deşi trebuia să le prevadă sau prevăzându-
le spera în mod uşuratic că ele nu se vor produce13. 
Prin luarea în calcul a culpei ca o condiţie obligato-
rie în determinarea răspunderii juridice, se realizează 
responsabilizarea subiecţilor implicaţi în realizarea 
prelucrării de date, aceştia vor fi cointeresaţi nu doar 
în prelucrarea de date, dar şi de securizarea procesu-
lui, în aşa fel încât nici chiar din imprudenţă să nu fie 
afectate datele personale ale individului. Ca determi-
nante ale caracterului culpabil sau vinovat, vom lua în 
considerare atât factorul intelectiv, cât şi cel volitiv. 

Analizând problema vinovăţiei, este necesar a 
identifica subiecţii cărora aceasta li se poate imputa. 
Din perspectiva legislaţiei europene, subiecţi ai răs-
punderii în domeniul protecţiei datelor cu caracter 
personal întotdeauna sunt persoanele ce prelucrează 
date, noi însă propunem realizarea unei diferenţieri a 
subiecţilor faţă de care poate fi aplicată răspunderea 
juridică în dependenţă de statutul. Vom deosebi su-
biecţi autorizaţi, dar care au un comportament ilicit, şi 
subiecţi neautorizaţi cărora, de asemenea, le poate fi 
prescris un comportament fraudulos. 

În contextul subiecţilor autorizaţi, vom identifica 
în general operatorii de date şi persoanele împuter-
nicite. Acestora le poate fi aplicată una din formele 
răspunderii juridice, atunci când comportamentul lor 
se abate de la cel prescris sau autorizat. Din perspec-
tiva Directivei, va fi considerată ca persoană căreia i 
se poate aplica una din formele răspunderii juridice 
orice operator ce nu şi-a îndeplinit obligaţiile prescri-
se de art.6 al Directivei 46/95. Printre aceste obligaţii 
indicăm prelucrarea corectă şi legală a datelor, reali-
zarea colectării doar în scopuri determinate, explicite 
şi legitime şi cu condiţia neprelucrării ulterioare într-
un mod incompatibil cu aceste scopuri. Colectarea de 
date trebuie să fie adecvată, pertinentă şi neexcesivă. 
În caz de necesitate, operatorul trebuie să actualizeze 
datele colectate şi să ia toate măsurile ca datele ine-
xacte sau incomplete din punctul de vedere al scopului 
pentru care sunt colectate să fie şterse sau rectificate. 
Tot în contextul detalierii comportamentului prescris, 

Directiva la art.17 indică statelor-membre obligaţia de 
a impune operatorilor imperativul asigurării măsurilor 
tehnice şi organizatorice de protecţie, adecvate pentru 
protejarea datelor cu caracter personal împotriva dis-
trugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, 
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în 
special atunci când prelucrarea presupune transmite-
rea datelor într-o reţea, precum şi împotriva oricărei 
alte forme de prelucrare ilegală.

Dacă analizăm sistemul răspunderii juridice apli-
cabil operatorilor şi persoanelor împuternicite, stabi-
lim de fapt că aceasta este construită în temeiul prin-
cipiului responsabilităţii. În acest context, Grupul de 
lucru indică că există mijloace de stimulare a respon-
sabilităţii proactive şi reactive. În primul caz, acestea 
urmăresc să asigure aplicarea eficientă a măsurilor de 
protecţie a datelor şi mijloace suficiente de tragere 
la răspundere a operatorilor. În al doilea caz, acestea 
pot implica răspunderea civilă şi sancţiuni pentru a 
asigura compensarea oricăror prejudicii relevante şi 
luarea unor măsuri adecvate în vederea corectării ero-
rilor sau greşelilor14. Constatăm, de fapt, că realiza-
rea mecanismului de apărare a dreptului la protecţia 
datelor cu caracter personal este structurat pe două 
nivele, şi anume, nivelul unu – legat de responsabili-
zarea operatorilor, şi nivelul doi – legat de recurgerea 
la constrângere. Totodată, menţionăm că din perspec-
tiva legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal, 
subiect al răspunderii poate fi atât persoana fizică, cât 
şi juridică. Se admit şi situaţiile în care întreprinderile 
şi organismele publice desemnează o anumită persoa-
nă ca fiind responsabilă pentru punerea în aplicare a 
operaţiunilor de prelucrare. Totuşi, chiar şi în cazul în 
care este desemnată o anumită persoană fizică pentru 
asigurarea conformităţii cu principiile de protecţie a 
datelor sau pentru prelucrarea de date cu caracter per-
sonal, aceasta din urmă nu va avea rolul de operator, 
ci va acţiona în numele entităţii juridice (întreprinde-
rea sau organismul public) care, în calitatea sa de ope-
rator, va fi răspunzătoare în cazul încălcării principii-
lor. În special, în cazul structurilor mari şi complexe, 
este esenţial din perspectiva „guvernanţei protecţiei 
datelor” să se asigure atât o responsabilitate clară a 
persoanei fizice care reprezintă întreprinderea, cât şi 
responsabilităţi funcţionale concrete în cadrul structu-
rii, de exemplu, prin desemnarea altor persoane care 
să acţioneze în calitate de reprezentanţi sau puncte de 
contact pentru persoanele vizate. În cazurile în care 
o persoană fizică din cadrul unei persoane juridice 
utilizează date în scopuri proprii, în afara domeniu-
lui de activitate şi a controlului posibil al activităţilor 
persoanei juridice, se impune realizarea unei analize 
speciale. În astfel de situaţii, persoana fizică în cauză 
ar fi operatorul în legătură cu prelucrarea asupra căre-
ia s-a luat decizia şi ar fi responsabilă pentru această 
utilizare a datelor cu caracter personal. Totuşi, opera-
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torul iniţial ar putea să poarte o anumită responsabili-
tate dacă noua prelucrare ar avea loc, din cauza lipsei 
unor măsuri adecvate de securitate15. Ţinând cont de 
faptul că viaţa contemporană are un caracter complex 
şi de multe ori, înainte de a beneficia de anumite ser-
vicii, se impune ca necesitate prelucrarea unui anumit 
pachet de date de către mai mulţi operatori, în cazul 
prejudicierii unor interese, apare problema identifică-
rii subiectului vinovat şi limitele vinovăţiei sale. În 
asemenea situaţii, în primul rând, ar trebui să se preci-
zeze că, în special în cazurile în care există un control 
comun, incapacitatea de îndeplinire directă a tuturor 
obligaţiilor aferente operatorului (asigurarea infor-
maţiilor, dreptul de acces etc.) nu exclude statutul de 
operator. Practic, acele obligaţii ar putea fi cu uşurinţă 
îndeplinite de alte părţi, care sunt uneori mai apropia-
te de persoana vizată, în numele operatorului. Totuşi, 
operatorul este cel care va răspunde, în cele din urmă, 
de îndeplinirea obligaţiilor şi care va fi răspunzător 
în cazul încălcării acestora. Consecinţele juridice sunt 
legate şi de răspunderea operatorilor, punându-se în 
special problema dacă acel „control comun” prevăzut 
în Directivă atrage întotdeauna răspunderea în solidar. 
Art.26 cu privire la răspundere utilizează termenul de 
„operator” la singular, ceea ce indică un răspuns pozi-
tiv. După cum s-a menţionat deja, în realitate pot exis-
ta diferite moduri de a acţiona „împreună”. Aceasta 
ar putea determina în anumite cazuri răspunderea în 
solidar, însă nu în mod necesar: de multe ori, dife-
riţi operatori pot fi responsabili şi răspunzători pen-
tru prelucrarea datelor personale în diferite etape şi în 
grade diferite. 

Concluzia ce se impune este că, la determinarea 
persoanei responsabile, trebuie să se ţină seama de 
statutul juridic al subiectului. Astfel, mai mult decât 
oricând, este important ca persoanele vizate să fie in-
formate clar cu privire la diferitele etape şi diferitele 
părţi implicate în prelucrare. În plus, ar trebui preci-
zat dacă fiecare operator are competenţa de a respecta 
toate drepturile persoanei vizate şi dacă acesta este 
competent16.

În cazul celei de a doua categorii de subiecţi, su-
biecţi neautorizaţi, cărora de asemenea le poate fi 
prescris un comportament fraudulos din perspectiva 
exploatării datelor personale, poate fi identificată ori-
ce persoană ce prelucrează datele cu caracter personal 
nu în interes personal, dar de obicei pentru realizarea 
unor scopuri, profituri. Am insistat asupra acestei deo-
sebiri, deoarece considerăm că normele legale trebuie 
să prevadă aceste situaţii şi ar trebui să realizeze o 
diferenţiere expresă de sancţionare şi de existenţă a 
unor pârghii de sancţionare şi a subiecţilor neautori-
zaţi. Mai mult decât atât, suntem de părerea că utili-
zării de date neautorizate trebuie să i se aplice şi răs-
punderea penală. 

Pe lângă existenţa condiţiilor ce determină atragerea 

la răspundere există şi condiţii ce înlătură răspunderea 
juridică. La calificarea unei fapte ca faptă ilicită e im-
portant să fie luate în considerare toate circumstanţele. 
Se impune ca necesitate să se ţină cont de cauzele, care 
exclud răspunderea juridică. Vom admite cauze ce în-
lătură răspunderea juridică: starea de extremă necesi-
tate, constrângerea fizică sau psihică, riscul întemeiat, 
forţa majoră. Pornind de la ideea că datele cu caracter 
personal desemnează o varietate destul de mare de ra-
porturi, constatăm că şi prejudicierea acestor raporturi 
poate fi destul de diferită, atrăgând diferite reacţii de 
penalizare din partea statului, materializându-se prin 
răspunderea administrativă, penală, civilă, materială, 
disciplinară. Calificarea unei fapte ilicite din domeniul 
protecţiei datelor cu caracter personal ca infracţiune, 
contravenţie sau abatere disciplinară variază de la 
stat la stat, în dependenţă de cultura juridică, practică, 
abordarea axiologică ş.a. Spre exemplu, în Franţa, îm-
piedicarea controlului efectuat de Comisia Naţională 
de Informatică şi Libertăţi sau refuzul de a colabora cu 
membrii ei, persoanele abilitate sau magistraţii şi să-i 
ofere documentele necesare sau folosirea documente-
lor, neintroduse în cerere, se sancţionează cu o amendă 
în valoare de până la 15.000 euro. Cât priveşte Spa-
nia, putem remarca următoarele încălcări, care sunt 
sancţionate pe cale administrativă de către autoritatea 
de protecţie a datelor cu caracter personal: încălcarea 
obligativităţii pentru păstrarea confidenţialităţii datelor 
cu caracter personal; nerespectarea sau împiedicarea 
sistematică a exercitării dreptului la acces, rectificare, 
retragere sau protest; ori nerespectarea sistematică a 
atribuţiei de a notifica persoana privind introducerea 
datelor cu caracter personal în baza de date, aplicându-
se amenzi ce variază de la 600 euro pentru încălcări 
uşoare şi până la 600.000 euro, pentru încălcări deo-
sebit de grave17.

 Suntem de părerea că faptelor ilicite ce atentează 
sau prejudiciază datele personale ar trebui să li se pre-
scrie răspunderea penală, administrativă, disciplinară 
şi civilă ca forme de asigurare şi ocrotire a dreptului 
la protecţia datelor cu caracter personal. 

Mai mult decât atât, legislaţia europeană conţine 
exemple utile de criterii de atribuire a răspunderii 
penale, în special atunci când o infracţiune este co-
misă în folosul persoanei juridice: răspunderea poate 
fi atribuită în acest caz oricărei persoane, „acţionând 
fie individual, fie ca parte a unui organ al persoanei 
juridice, care deţine o poziţie de conducere în cadrul 
persoanei juridice, bazată pe unul dintre următoare-
le elemente: puterea de reprezentare a persoanei ju-
ridice, puterea de a lua decizii în numele persoanei 
juridice sau puterea de a exercita controlul în cadrul 
persoanei juridice18. 

Totodată, insistăm ca răspunderea penală să inter-
vină şi în situaţiile în care prelucrarea de date se rea-
lizează de persoane neautorizate în scopul de a obţine 
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profituri. Ţinând cont de faptul că dreptul protecţiei 
datelor este un drept conex, adică prin esenţa sa el pro-
tejează alte valori, credem că nu ar fi cazul de dublat 
prevederile legale, atunci când există anumite forme 
de sancţionare a comportamentului fraudulos ce aten-
tează asupra demnităţii spre exemplu. Soluţia care o 
propunem se referă la completarea normelor existen-
te, şi nu obligatoriu, instituirea unor norme noi.

Abordarea mijloacelor de protecţie a datelor sus-
ceptibile persoanei vizate este o problemă destul de im-
portantă. Importanţa acesteia rezultă şi din faptul că la 
moment protecţia datelor cu caracter personal are mai 
mult un caracter declarativ, neexistând nişte pârghii 
bine definite de atragere la răspundere sau responsa-
bilizare. În contextul reformării domeniului de protec-
ţie a datelor cu caracter personal, cadrul european este 
preocupat, în primul rând, de reformarea practicilor de 
responsabilizare şi răspundere. Acţiunile de reformare 
în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal sunt 
îndreptate, în primul rând, spre responsabilizarea ope-
ratorilor şi persoanelor împuternicite de aceştia. Noua 
„arhitectură juridică” a mecanismelor de responsabili-
tate în domeniul protecţiei datelor ar putea să prevadă 
două niveluri: primul nivel ar consta în cerinţele juridi-
ce minimale obligatorii pentru toţi operatorii de date. 
Acesta ar cuprinde două elemente: punerea în aplicare 
a măsurilor/procedurilor şi păstrarea unei evidenţe a 
lor. Acest prim nivel ar putea fi completat cu cerinţe 
suplimentare. Al doilea nivel ar cuprinde sisteme vo-
luntare de responsabilitate, care merg dincolo de aceste 
cerinţe juridice minimale, în ceea ce priveşte principii-
le subsecvente protecţiei datelor (care prevăd standarde 
mai ridicate decât cele necesare conform normelor în 
vigoare) şi/sau în ceea ce priveşte modalităţile de pu-
nere în aplicare sau de garantare a eficacităţii măsurilor 
(punerea în aplicare a cerinţelor care depăşesc nivelul 
minim)19. Totodată, implementarea noilor propuneri se 
justifică prin faptul că acestea vor conţine mecanisme 
clare de control chiar în timpul derulării proceselor de 
prelucrare. La capitolul ,,obligaţiile operatorului” se 
propune introducerea unor astfel de norme:

necesitatea ca operatorul de date să ia măsuri •	
adecvate şi eficiente în vederea aplicării principiilor 
privind protecţia datelor;

necesitatea de a demonstra la cerere că au fost •	
aplicate măsuri adecvate şi eficiente. În consecinţă, 
operatorul de date furnizează dovezi privind îndepli-
nirea cerinţei punctului de mai sus.

Din cele elucidate, constatăm că cercetarea moda-
lităţilor, mijloacelor şi metodelor de apărare a datelor 
cu caracter personal este o sarcină destul de importan-
tă, mai ales în condiţiile în care domeniul protecţiei 
datelor cu caracter personal este unul în formare, iar 
cercetările ştiinţifice din domeniu s-ar putea impune 
ca un reper reglementărilor normative sau cel puţin ca 
nişte puncte de plecare.
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réSUMé
La connaissance du droit romain est indispensable pour comprendre mieux les origines du système 

juridique national. La réception du droit romain par la législation moldave a son explication dans le 
fait que la législation nationale est une partie intégrante du système juridique romano-germanique. De 
cette façon, de nombreux principes, institutions et règles de droit interne sont ancrées dans les grandes 
collections des lois de l’époque romaine, comme le Code, les Digestes et les Instituts de Justinien. Prin-
cipalement, la réception des institutions romaines dans l’ordre juridique nationale est réalisé après 2000 
grâce à l’élaboration de nouveaux codes civil et pénal. 

elemente din legislaţia altor state, iar fenomenul recep-
ţionării continuă şi în zilele noastre. Se ştie că juriştii 
romani au creat alfabetul dreptului, elaborând definiţii, 
principii şi instituţii juridice care, fiind integrate într-un 
sistem de drept armonios, au ajuns până în prezent. 

Dacă astăzi juriştii din întreaga lume utilizează ace-
leaşi concepte şi, ca să zicem aşa, vorbesc aceeaşi lim-
bă, se datorează doar jurisconsulţilor Romei care, fiind 
cazuişti iscusiţi, ştiau să găsească pentru fiecare speţă, 
pentru fiecare caz în parte, soluţia cea mai potrivită şi 
mai echitabilă1. Romanii au elaborat procedeele juridi-
ce necesare reglementării celor mai diverse categorii de 
relaţii sociale, procedee care şi-au dovedit eficacitatea, 
devenind un model pentru popoarele de mai târziu2. În 
acelaşi timp, dreptul roman a reprezentat secole de-a 
rândul nucleul studiilor juridice, iar atunci, când el nu 
a mai fost un drept direct aplicabil, a însemnat o extra-
ordinară sursă de ilustrare a tehnicii juridice, a modului 
de interpretare a normelor juridice, fiind sursa de bază a 
doctrinei şi legislaţiei din toate epocile istorice3. 

Termenul de „recepţionare” provine de la cuvântul 
latin reception, care, conform opiniei profesorului de 
origine poloneză J.Bardach, semnifică asimilarea de 
către societate a unor modele de cultură străină4. După 
V.Tomsinov, recepţionarea înseamnă acceptarea faptu-
lui ca într-un stat să existe elemente ale sistemului de 
drept ce aparţine unui alt stat5. O altă viziune asupra fe-
nomenului recepţionării aparţine doctrinarului german 
F.Pringscheim, potrivit căruia noţiunea de ,,recepţiona-
re” prezintă o semnificaţie atât de largă, încât, uneori, 
este mai uşor de a numi tot ceea ce ea nu cuprinde în 
sine. Însă autorul atenţionează că nu orice preluare de 
drepturi poate fi numită recepţionare, ci doar preluarea 

care se face în mod liber, benevol6. Se menţionează şi 
faptul că dreptul roman s-a intercalat în sistemele naţi-
onale de drept graţie dreptului internaţional, iar în pre-
zent, într-un concept mai nou, prin intermediul dreptu-
lui european7. 

Chiar dacă în decursul evoluţiei istorice dreptul ro-
man a cunoscut şi unele adaptări, în esenţă el a rămas 
acelaşi, dând naştere celui mai puternic sistem, numit 
sistemul romano-germanic de drept, recepţionat de toa-
te ţările Europei continentale. Ca atare, sistemul roma-
no-germanic de drept a luat naştere în sec. XIII-XV, 
când dreptul roman a suportat o puternică influenţă 
germană. De aceea, în unele state precum Germania, 
Federaţia Rusă, Suedia, Danemarca, Olanda ş.a. per-
sistă o pronunţată influenţă germană asupra dreptului 
roman, iar în Franţa, Italia, Spania şi România – influ-
enţa romanică, pe când în Republica Moldova se poate 
observa deopotrivă inspiraţia romanică şi cea germană: 
prima parvine din legislaţia României, iar a doua – din 
legislaţia Federaţiei Ruse (respectiv, din legislaţia fos-
tei URSS). 

Amprentele istorice asupra procesului de recep-
ţionare. Dreptul reprezintă scheletul în jurul căruia 
se clădeşte întregul organism social, având rolul de a 
coordona şi controla toate aspectele vieţii sociale. Ţi-
nând cont de sintagma celebră, că „nu putem cunoaşte 
dreptul nostru şi evoluţia lui dacă nu-i ştim influenţele 
şi izvoarele ce s-au exercitat asupra sa”8, ajungem la 
concluzia că fără a identifica originea normelor şi in-
stituţiilor juridice din dreptul naţional, nu vom putea 
înţelege până la urmă legislaţia pe care o avem. În acest 
context, dreptul roman reprezintă temelia pe care s-a 
format sistemul juridic al Republicii Moldova. Ştiinţa 
juridică romano-bizantină a avut cea mai mare influen-
ţă asupra procesului de creare a dreptului nostru. Deşi 

RECEPŢIONAREA  UNOR  NORME  ŞI  INSTITUŢII  DIN 
DREPTUL  ROMAN  îN  LEGISLAŢIA  CIVILă  ŞI  PENALă 

A  REPUbLICII  MOLDOVA
raisa GrECU, 

doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (USPEE „Constantin Stere”)
Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, lector superior (USPEE „Constantin Stere”)

eneralităţi. În decursul evoluţiei istorice, majori-
tatea sistemelor naţionale de drept au recepţionat 
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au trecut mai bine de 2.000 de ani de atunci, numeroase 
legi, documente, contracte, noţiuni şi principii alcătuite 
de juriştii romani au rămas perfect valabile. 

Este ştiut faptul că din anul 1812 (anul anexării Ba-
sarabiei la Imperiul Rus) pe teritoriul Basarabiei s-a 
aplicat legislaţia rusă, care în mare parte era confuză 
şi incompatibilă cu realităţile sociale din acest terito-
riu. Însă anul 1918, în ziua votării de către Sfatul Ţării 
a Declaraţiei de Unire a Basarabiei cu Vechiul Regat 
(27 martie), guvernul român l-a trimis la Chişinău, cu 
statut de reprezentant al guvernului pe lângă instanţele 
judecătoreşti din Basarabia, pe Vespian Erbiceanu, în 
vederea studierii legislaţiei şi justiţiei din Basarabia9. 
Constatând starea jalnică a dreptului basarabean, acesta 
creează o comisie de unificare legislativă care studiază 
oportunitatea iniţierii procesului de abrogare a legisla-
ţiei ruse prin înlocuirea acesteia cu legislaţia română10. 
Privilegiul de a aplica legislaţia română în Basarabia 
a durat până la 23 august 1944 (cu excepţia ocupaţiei 
sovietice din 1940-1941), iar în anii care au urmat, pe 
teritoriul dintre Prut şi Nistru s-a aplicat cu desăvârşire 
legislaţia sovietică. 

După proclamarea independenţei Republicii Mol-
dova, legislaţia a suportat schimbări semnificative toc-
mai în anul 2002, prin adoptarea noului Cod civil11 şi 
penal12. La faza de pregătire a proiectului Codului civil, 
cea mai valoroasă sursă indirectă de inspiraţie pentru 
echipa de lucru au constituit-o Codul şi Digestele îm-
păratului roman Iustinian. Spunem „sursă indirectă”, 
deoarece la elaborarea proiectului de lege, alături de 
profesorii moldoveni, o contribuţie semnificativă au 
adus experţii germani, francezi, români şi ruşi. Datorită 
lor, numeroase norme şi categorii juridice de origine 
romanică, care se regăsesc în legislaţia altor state, au 
fost recepţionate în dreptul naţional13.

O altă cale de recepţionare a dreptului roman s-a 
manifestat prin faptul că autorii Codului civil al Repu-
blicii Moldova au preluat anumite compartimente din 
Codul civil al României din 1865, zis Codul civil al lui 
Alexandru Ioan Cuza (în vigoare până în anul 2011). 
La rândul său, Codul civil al României a fost întocmit 
după modelul Codului civil francez din 1804 (zis Co-
dul lui Napoleon), autorii căruia s-au inspirat din „Ope-
ra legislativă a lui Iustinian”. Anume pe această filieră 
unele instituţii din dreptul privat roman au fost recep-
ţionate de legea civilă a Republicii Moldova14. În mod 
similar, s-a procedat la elaborarea proiectului Codului 
penal. 

„Opera legislativă a lui Iustinian” este alcătuită din 
patru lucrări fundamentale: Codul, Digestele, Institutele 
şi Novelele15. Primele trei lucrări au fost elaborate între 
anii 528 şi 534 d.Hr., iar ultima, deşi cuprinde o parte 
din legislaţia lui Iustinian, a fost alcătuită după moartea 
împăratului de către persoane particulare16. Codul lui 
Iustinian (Codex Iustiniani) a apărut în anul 529 d.Hr. 
şi cuprinde constituţiunile imperiale emise de împăraţii 

romani, începând de la împăratul Hadrian (anul 117) şi 
până în vremea lui Iustinian. Prevederile din Codul lui 
Iustinian se referă atât la dreptul public, cât şi la dreptul 
privat. Codul este sistematizat în 12 cărţi, cărţile sunt 
împărţite în titluri, titlurile în constituţiuni, iar unele 
constituţiuni sunt împărţite în paragrafe. La începutul 
fiecărei constituţiuni există o inscripţie cu numele auto-
rului ce a emis constituţiunea, dar şi a persoanei căreia 
îi era adresată. 

Cu referire la Digeste17 (din latină Digesta, iar din 
greacă Pandecta), acestea conţin extrase din operele 
celor mai de seamă jurişti romani, puse în concordanţă 
cu structura societăţii sec. al VI-lea d.Hr. Salvând de 
la pieire textele multor jurişti clasici, Digestele lui Ius-
tinian reprezintă cea mai importantă colecţie de drept 
roman care, de-a lungul secolelor, a format o sursă de 
inspiraţie pentru teoreticienii şi practicienii din întreaga 
lume18.

A studia felul în care legislaţia Romei Antice a fost 
preluată în sistemul de drept al Republicii Moldova nu 
este o misiune simplă. În acest sens, profesorul Vic-
tor Volcinschi, după o cercetare profundă a corelaţiei 
dintre dreptul roman şi legislaţia naţională, a remarcat 
faptul că un număr mare de principii, instituţii şi norme 
juridice din legislaţia romană au fost recepţionate în le-
gislaţia Republicii Moldova, dar a face o analiză câtuşi 
de succintă a acestora în limita unor articole ştiinţifi-
ce este practic imposibil19. În perspectivă, considerăm 
că o abordare mai amplă a fenomenului recepţionării 
dreptului roman ar fi posibilă la nivelul unor cercetări 
monografice sau a unor teze de doctor în drept. 

Recepţionarea unor instituţii concrete din drep-
tul roman. Dintre toate actele normative ale Republicii 
Moldova, cele mai multe norme şi instituţii de origine 
romanică se regăsesc în Codul civil şi Codul penal. Ast-
fel, în Codul civil au fost preluate instituţii din dreptul 
roman precum: capacitatea juridică a persoanei (art.18-
25), tutela şi curatela (art.32-47), bunurile şi drepturile 
reale (art.284-511), obligaţiile (art.512-1431). După 
cum se ştie, dreptul roman nu cunoştea o divizare stric-
tă a ramurilor de drept şi, în special, nu evidenţia drep-
tul penal ca o ramură aparte. Totuşi din dreptul roman, 
şi anume din Digestele lui Iustinian, în dreptul penal la 
fel au fost preluate parţial, iar în unele cazuri, aproa-
pe integral o serie de principii, instituţii şi norme. Re-
spectiv, această continuitate şi-a găsit expresia în Codul 
Penal al Republicii Moldova. Este vorba despre unele 
aspecte foarte importante ce ţin de: principiul umanis-
mului (art.4 CP RM), principiul caracterului personal 
al răspunderii penale (art.6 CP RM), principiul indivi-
dualizării răspunderii penale şi pedepsei penale (art.7 
CP RM), vinovăţie (art.17,18 CP RM), legitima apărare 
(art.36 CP RM), constrângerea fizică sau psihică (art.39 
CP RM), participaţia (art.42 CP RM), aplicarea pedep-
sei în cazul unui concurs de infracţiuni (art.84 CP RM) 
şi în sfârşit, despre un şir întreg de infracţiuni militare 
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şi pedepsele aplicate în cazul comiterii acestora atât pe 
timp de pace, cât şi pe timp de război (art. 364,371, 
372, 386 CP RM ş.a.).

Dacă în prezent toţi oamenii sunt egali, indiferent 
de vârstă, sex, origine socială, naţionalitate sau religie 
(art.16 Constituţia RM), în dreptul roman a existat o si-
tuaţie diferită, deoarece societatea romană era împărţită 
în oameni liberi şi sclavi. La viaţa comunităţii puteau 
să participe doar oamenii liberi, în timp ce sclavii erau 
consideraţi lucruri şi trebuiau să fie supuşi stăpânilor 
lor. Anume în scopul de a desemna cine putea să parti-
cipe la viaţa juridică şi cine nu avea dreptul să o facă, 
romanii au introdus noţiunile de ,,persoană” şi ,,capa-
citate juridică”. 

Persoană – era considerată fiinţa umană capabilă să 
fie subiect de drept, adică să dobândească drepturi şi 
să-şi asume obligaţii. Deţineau această calitate numai 
oamenii liberi, respectiv doar ei puteau avea drepturi şi 
obligaţii faţă de stat, puteau să se căsătorească conform 
dreptului roman, să-şi lase ca moştenire averea etc. În 
limbajul uzual, cuvântul „persona” desemna şi masca 
purtată de actor pentru a-i fi amplificată vocea. S-a re-
alizat o analogie între actorul care interpreta un rol pe 
scenă şi omul care participa la viaţa juridică, fiindcă 
la romani participarea la viaţa juridică implica anumi-
te gesturi şi formule solemne. De aceea, se spunea că 
omul ce participă la viaţa juridică poartă şi el o mască.

Aptitudinea persoanelor de a participa la viaţa ju-
ridică se numea capacitate juridică şi era desemnată 
în terminologia romană prin cuvântul caput (de la cap 
– partea cea mai semnificativă a activităţii omului). 
Aşadar, pentru ca cineva să poată lua parte la un ra-
port juridic, era necesar să fie persoană, iar pe cale de 
consecinţă – să aibă şi capacitate juridică. La rândul ei, 
capacitatea juridică putea fi deplină şi redusă. Capacita-
tea deplină o avea persoana care îndeplinea cumulativ 
trei condiţii: om liber (status libertatis), cetăţean roman 
(status civitatis) şi şef de familie (pater familias), de 
unde se poate uşor înţelege că foarte puţine persoane 
întruneau cerinţele sus-menţionate, astfel încât majo-
ritatea oamenilor liberi (cetăţenii care nu erau şefi de 
familie, latinii, peregrinii, dezrobiţii, colonii), deşi erau 
persoane, aveau o capacitate juridică redusă.

Se putea întâmpla uneori ca persoana să aibă capa-
citate juridică deplină, dar să devină bolnavă psihic, să 
consume excesiv băuturi alcoolice, să fie în stare de 
neputinţă cauzată de bătrâneţe etc. În asemenea situ-
aţii, persoanei i se acorda o capacitate juridică redusă. 
De asemenea, capacitatea juridică putea fi redusă drept 
urmare a unui comportament neadecvat, precum imo-
ralitatea, luxul ieşit din comun, întocmirea de scrisori 
ofensatoare la adresa cuiva, condamnarea pentru săvâr-
şirea unei crime20. Reducerea capacităţii avea ca efect 
restrângerea unor drepturi, cum ar fi lipsirea de dreptul 
de a vota, interdicţiile de a ocupa anumite funcţii în stat, 
de a vinde şi a cumpăra, de a se adresa în judecată etc.

Făcând o paralelă, în Codul civil al Republicii Mol-
dova este reglementat conceptul de „persoană fizică” 
(art.17-23), care, aşa cum se înţelege, îşi are originea 
în noţiunea de „persona” din dreptul roman. Persoana 
fizică este omul, privit individual, ca titular de drep-
turi şi obligaţii civile (art.17). Însă spre deosebire de 
dreptul roman, în societatea contemporană nu mai exis-
tă sclavii, astfel încât calitatea de persoană fizică este 
recunoscută tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, sex 
sau origine socială. 

De asemenea, în Codul civil al Republicii Moldo-
va a fost păstrat modelul roman al divizării capacităţii 
civile a persoanei în deplină şi redusă. Însă potrivit no-
ilor condiţii sociale, dar şi realităţilor juridice diferite 
de cele existente în Roma Antică, abordarea acestor 
două categorii juridice se deosebeşte de înţelesul lor de 
început. În prezent, capacitatea civilă deplină a persoa-
nei fizice începe la vârsta de 18 ani (art.20), iar până 
la această vârstă persoana beneficiază de o capacitate 
civilă redusă şi diferenţiată pe trei etape: de la 0 până 
la vârsta de 6 ani, de la 7 la 13 ani (art.22) şi de la 14 la 
18 ani (art.21). 

La fel cum în dreptul roman persoana putea fi di-
minuată în capacitatea civilă (capitis deminutio), în 
Codul civil al Republicii Moldova este prevăzut că per-
soana care în urma unei tulburări psihice (boli mintale 
sau deficienţe mintale) nu-şi poate dirija acţiunile sale, 
urmează a fi declarată de către instanţa de judecată ca 
incapabilă şi în privinţa ei se instituie tutela (art.24). 
Desigur, atât cercul de persoane care cad sub incidenţa 
acestei instituţii, cât şi temeiurile în baza cărora persoa-
nele pot fi supuse unor asemenea diminuări sunt alte-
le decât cele din Roma Antică. Dacă în dreptul roman 
au exista sclavii, fiinţe umane lipsite de capacitate pe 
care romanii îi asimilau cu nişte lucruri, dreptul actual 
interzice categoric lipsirea persoanei de capacitatea de 
folosinţă. În conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) 
din Codul civil, orice persoană beneficiază de drepturi 
şi nimeni nu poate fi lipsit în capacitatea de folosinţă.

Prezentul studiu cu privire la recepţionarea norme-
lor din dreptul roman în legislaţia Republicii Moldo-
va ar putea fi considerat incomplet dacă nu am relata 
despre momentul de începere a capacităţii juridice. La 
romani aceasta începea odată cu naşterea, cu condiţia 
ca copilul să se nască viu şi fără malformaţii. Din acest 
punct de vedere, în Digestele lui Iustinian se spunea 
clar că copilul născut mort este considerat că nici nu a 
existat pe lume (qui mortui nascuntur, neque nati neque 
procreati videntur). A se naşte viu însemna ca micuţul 
să răsufle cel puţin o dată după actul naşterii. Mai de-
parte nu avea importanţă cât va trăi. Aceste câteva cli-
pe de viaţă erau îndeajuns pentru ca el să dobândească 
drepturi în temeiul legii şi să le transmită, după moartea 
sa chiar şi imediată, altor subiecți care îl vor moşteni21.

De la regula potrivit căreia copilul dobândea capa-
citatea juridică din momentul naşterii a existat şi o ex-
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cepţie. În interesul moştenirii, printr-o ficţiune a legii, 
copilul putea fi considerat viu din momentul concepe-
rii sale (conceptus), chiar dacă el încă nu a fost născut. 
În conformitate cu prevederile din Digeste, „copilul 
conceput este privit de la egal la egal cu copiii născuţi, 
ori de câte ori interesele lui o cer” (qui in utero est, pe-
rinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens 
de commodis ipsius partus quaeritur) (Dig.1.V.7)22. 
Astfel, dacă moartea tatălui se producea în perioada 
de sarcină a mamei, atunci copilul conceput (de tatăl 
său care a murit, bineînţeles) şi încă nenăscut lua parte 
la împărţirea averii tatălui său.

Urmând exemplul Digestelor, în Codul civil al 
Republicii Moldova s-a stabilit că capacitatea de fo-
losinţă a persoanei începe de la naştere (art.18 alin.
(2), iar momentul naşterii se probează, de regulă, cu 
actul medical eliberat de instituţia medicală, în care 
se consemnează anul, luna, ziua, ora şi minutul pro-
ducerii evenimentului (art.765 Legea privind actele 
de stare civilă)23. De la regula generală de apariţie a 
capacităţii de folosinţă prevăzută la art.18 alin.(2) al 
Codului civil, există şi o excepţie, prevăzută la alin.
(3) art.18, conform căreia „dreptul la moştenire a per-
soanei fizice apare la concepţiune dacă se naşte vie”. 
La fel, art.1500 alin.(1) lit.a) din acelaşi cod prevede 
că, în cazul succesiunii legale, moştenitorii de clasa 
I cu drept de cotă egală sunt fiii şi fiicele celui care a 
lăsat moştenirea, precum şi cei născuţi vii după dece-
sul lui. Din aceste prevederi rezultă că copilului îi este 
recunoscută posibilitatea (aptitudinea) de a avea drep-
turi chiar din momentul concepţiei. Pentru a beneficia 
de drepturile sale, copilul trebuie să respire măcar o 
dată, iar existenţa aerului în plămâni, în acest caz, fi-
ind concludentă24.

Codul civil al Republicii Moldova a recepţionat şi 
instituţiile juridice de tutelă şi curatelă, prevăzute în 
Digestele lui Iustinian (Dig.26.1-10)25. În Codul civil, 
instituţiile respective poartă aceleaşi denumiri, sco-
puri şi funcţii precum în Digeste, iar faţă de persoa-
nele care urmează a fi numite tutori şi curatori, sunt 
solicitate aceleaşi exigenţe, inclusiv faţă de organele 
de stat care instituie şi controlează activitatea tutori-
lor şi curatorilor (art.32-47). Numai că, spre deosebire 
de Codul civil al Republicii Moldova, legislaţia din 
Roma Antică prevedea şi măsuri specifice de răspun-
dere a tutorilor şi curatorilor pentru exercitarea necu-
venită a obligaţiilor sau pentru abuzurile comise în 
această activitate. Problema dată a fost abordată de 
profesorul Victor Volcinschi. Domnia sa consideră 
necesar a completa Codul civil al Republicii Moldo-
va cu norme din Digestele lui Iustinian care stabilesc 
răspunderea tutorilor şi curatorilor pentru felul în care 
aceştia administrează bunurile persoanelor puse sub 
tutelă sau curatelă26. 

Procesul de recepţionare a dreptului roman s-a ma-
nifestat şi pe cale procedurală. Locul central în viaţa 

juridică romană a constituit-o problema protejării in-
tereselor legitime a persoanelor. Ca şi în dreptul mo-
dern, în dreptul roman persoanele ce comiteau fapte 
ilicite erau supuse judecăţii conform unei proceduri 
speciale, denumită procedură27. În acest context, o im-
portanţă deosebită revenea acţiunilor, deoarece fieca-
re drept era ocrotit printr-o acţiune şi erau recunoscu-
te numai atâtea drepturi, câte acţiuni existau (Gaius, 
4.11)28. În cazul în care un drept nu era ocrotit de o 
acţiune, se considera că acesta este lipsit de eficienţă, 
fiindcă persoana păgubită cu greu îşi putea revendica 
dreptul pe cale judiciară. Prin urmare, se aplica regula 
potrivit căreia „numai dacă am o acţiune pot pretinde 
recunoaşterea dreptului meu”. Din acest considerent, 
se spunea că dreptul roman este „un drept al acţiuni-
lor”.

Cu referire la judecarea cauzelor, în dreptul actual 
au fost introduse şi unele schimbări, fapt ce a deter-
minat distanţarea de modelul roman. De exemplu, în 
privinţa intentării acţiunii în judecată există o situ-
aţie inversă celei din Roma Antică. Dacă la romani 
se acorda prioritate acţiunii, în legislaţia actuală mai 
întâi se identifică dreptul lezat şi apoi este intentată 
acţiunea. Cu alte cuvinte, „pentru a mă adresa în jude-
cată, trebuie să constat care drept subiectiv mi-a fost 
încălcat, iar acţiunea nu e o problemă, se găseşte ori-
când”29. Enumerarea drepturilor subiective este prevă-
zută în legi, precum Constituţia Republicii Moldova, 
codurile penal, contravenţional şi civil ale Republicii 
Moldova, Legea cu privire la protecţia consumatori-
lor etc., iar intentarea acţiunii în instanţa de judecată 
se realizează în conformitate cu prevederile Codului 
de procedură penală şi Codului de procedură civilă al 
Republicii Moldova, în care sunt stabilite drepturile şi 
obligaţiile părţilor la proces, ordinea desfăşurării şe-
dinţei de judecată, întocmirea şi pronunţarea hotărârii 
de către judecător. 

Codul civil al Republicii Moldova a recepţionat 
din dreptul roman şi instituţia juridică a drepturilor 
reale asupra lucrurilor altuia (iura in re aliena), pre-
văzută în Digestele lui Iustinian la partea a VII-a, 
fragm. 1-9 (Dig.7.1-9) şi în cartea a VIII-a, fragm. 
1-6 (Dig.8.1-6)30. Din cărţile şi fragmentele respec-
tive rezultă că drepturile reale asupra lucrurilor altuia 
sunt: usufructus (uzufructul), usus (uzul), habitatio 
(abitaţia), superficio (superficia), servitutes praedia-
les (servituţile prediale). Toate aceste drepturi reale 
au fost recepţionate în Codul nostru civil cu aceleaşi 
denumiri (uzufructul – art.395-423, uzul şi abitaţia – 
art.42-44, servitutea predială – art.428-442, superficia 
– art.443-453), cu aceeaşi natură juridică, asupra ace-
loraşi obiecte, având la baza constituirii sale aproa-
pe aceleaşi acte şi fapte juridice, cu aproape acelaşi 
conţinut al raporturilor juridice. Spunem „aproape”, 
pentru că în reglementările din Codul civil al Repu-
blicii Moldova temeiurile de apariţie (actele şi faptele 
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juridice) sunt mai diverse, iar conţinutul raporturilor 
juridice ce apar în cadrul acestor instituţii este regle-
mentat mult mai detaliat. 

O altă instituţie reglementată în legislaţia naţio-
nală, dar cu origini în dreptul roman, este obligaţia. 
Conceptul de obligaţie s-a format din epoca foarte ve-
che a dreptului roman şi se confunda, la origini, cu 
contractul. În Institutele sale, Gaius afirma că obliga-
ţiile izvorăsc fie din contracte (ex contractu), fie din 
delicte (ex delicto) (3.88)31. Însă această clasificare 
bipartită s-a dovedit incompletă şi a fost înlocuită, tot 
de către Gaius, cu una tripartită: contracte, delicte şi 
alte tipuri de izvoare de obligaţiuni (variae causarum 
figurae). Mai apoi, în epoca lui Iustinian, a fost in-
trodusă clasificarea cvadripartită a obligaţiilor la care, 
alături de contracte şi delicte menţionate mai sus, s-au 
adăugat cvasicontractele şi cvasidelictele. Cu referire 
la clasificarea obligaţiilor realizată de împăratul Ius-
tinian, în literatura de specialitate pot fi întâlnite cri-
tici32, dar în pofida acestui fapt, chiar şi după 1200 de 
ani, au existat state, precum Franţa, Italia şi România, 
care au recepţionat în ordinea lor internă o asemenea 
clasificare a obligaţiilor. 

Modelul tripartit de clasificare a obligaţiilor pro-
pus de Gaius se regăseşte şi în dreptul naţional. Astfel, 
în Codul civil al Republicii Moldova, instituţia obli-
gaţiilor este reglementată în cartea a III-a şi cuprinde 
compartimente dedicate contractelor (titlul II şi titlul 
III, în cap. I-XXIX), delictelor (cap. XXXIV din titlul 
III) şi faptelor juridice ce provin din acte juridice ci-
vile unilaterale, cum sunt: promisiunea publică de re-
compensă, jocuri şi pariuri, gestiunea de afaceri şi îm-
bogăţirea fără justă cauză (cap. XXX-XXXIII). Toate 
aceste norme şi instituţii juridice au fost recepţionate 
din dreptul privat roman cu adaptări la realităţile soci-
ale şi juridice moderne. 

Aceleaşi tendinţe se manifestă astăzi şi în procesul 
legiferării în domeniul dreptului penal. Vom argumen-
ta începând cu normele din Digestele lui Iustinian ce 
invocă sensul cuvântului „drept” ca identificându-se 
cu ceea ce este echitabil şi bun, util tuturor sau multor 
în stat (Dig.1.I.10)33. Prezintă interes din punctul de 
vedere al dreptului penal şi definiţia legii ca fiind o 
prescripţie comună pentru toţi, o decizie a oamenilor 
cu experienţă, înfrânarea infracţiunilor comise intenţi-
onat sau din neştiinţă, o promisiune a statului comună 
pentru toţi cetăţenii (Dig.1.II.1)34. Nu mai puţin expli-
ciţi erau romanii şi atunci când se refereau la buchia 
şi spiritul legii. A cunoaşte legile înseamnă a recepţi-
ona nu cuvintele lor, ci conţinutul şi semnificaţia lor, 
susţineau romanii (Dig.1.III.17)35 şi, respectiv, merge 
împotriva legii persoana care comite cele interzise de 
lege şi ocoleşte legea cel care, menţinând cuvintele 
legii, ocoleşte sensul ei (Dig.1.III.29)36. 

În acelaşi context, ne vom referi la normele ce de-
finesc justiţia ca fiind voinţa neschimbată şi perma-

nentă de a acorda fiecăruia dreptul lui (Dig.1.I.10)37 şi 
la conceptul roman cu privire la esenţa acţiunii (forţei 
legii) care constă în a dispune, interzice, permite şi 
pedepsi (Dig.1.III.7)38. În cele enumerate, pot fi uşor 
depistate unele tangenţe cu normele actuale de drept 
penal cu privire la legea penală şi la scopul acesteia 
(art. 1, 2 CP RM). Dincolo de aceste considerente de 
ordin mai general, în cele ce urmează vom exempli-
fica recepţionarea unor norme din dreptul roman în 
dreptul nostru penal cu referinţă la unele principii, in-
stituţii şi norme concrete de drept penal.

Astfel, Digestele lui Iustinian apelează concret 
la ceea ce în dreptul penal contemporan se numeş-
te principiul umanismului (art.4 CP RM). Stipulând 
pedepsele pentru legionarii care au comis anumite 
infracţiuni pe timp de pace sau de război, Digestele 
lui Iustinian prevăd pedeapsa capitală pentru legiona-
rul care a pierdut sau comercializat arma în perioada 
campaniei militare, însă, din considerente umaniste, 
aceasta se poate limita şi la transferul legionarului în 
altă unitate (Dig.49.XVI.8)39.

Principiul caracterului personal al răspunderii pe-
nale, stipulat în art.6 CP RM şi instituţia vinovăţiei 
(art.17, 18, 20 CP RM) la fel pornesc de la unele pre-
scripţii din dreptul roman. De exemplu, romanii susţin 
că ei recunosc orice vinovăţie, nu doar cea grosolană 
(culpa lata) (Dig.21.I.30)40. Drept dovadă pot fi aduse 
normele din Digeste care reglementează răspunderea 
pentru fapta de incendiere a miriştei sau a tufarilor, în 
urma căreia incendiul s-a răspândit asupra semănătu-
rilor sau plantaţiei de vie aparţinând altei persoane. 
Legea romană obligă în asemenea cazuri să se inves-
tigheze, dacă cele întâmplate s-au comis din „lipsă de 
experienţă sau din imprudenţă”. Considerentele sunt 
următoarele: cel care a comis fapta într-o zi cu vânt, 
se face vinovat, în egală măsură, şi cel care nu a su-
pravegheat focul; dar dacă persoana a respectat totul 
ce era necesar sau focul s-a răspândit în urma unei 
rafale neaşteptate de vânt, atunci vinovăţia ei lipseşte 
(Dig.9.II.45)41. La fel vinovat este şi grădinarul că-  
ruia i-a căzut din mâini o creangă din copac, omorând 
drept urmare o persoană, şi cel care lucrând pe sche-
le, a lăsat să-i cadă ceva jos într-un loc public, fără 
să avertizeze în prealabil trecătorii despre pericolul 
iminent. În concluzie, Digestele stipulează că vino-
văţia este prezentă, atunci când nu s-a prevăzut ceea 
ce poate prevede un „om grijuliu” sau când un pericol 
este anunţat tardiv, astfel că nu mai poate fi preîntâm-
pinat. Vom menţiona că în normele respective se în-
trevăd foarte bine începuturile instituţiei vinovăţiei în 
formă de imprudenţă, în cazul dat – neglijenţă (art.18 
CP RM) şi ale normelor penale ce ţin de cazul fortuit 
(art.20 CP RM) (Dig.9.I.30, 31)42.

 Principiul individualizării răspunderii penale şi 
pedepsei penale (art.7, 75 CP RM) era şi el cunos-
cut în dreptul roman. De exemplu, în cazul aplicării 
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pedepsei unui legionar pentru dezertare (părăsirea 
armatei), legea romană stipula expres că nu toţi de-
zertorii sunt pasibili de aceeaşi pedeapsă. Urma să se 
ţină cont de subdiviziunea militară, cuantumul sol-
dei primite, gradul militar, obligaţiunile persoanei şi 
comportamentul ei anterior infracţiunii, dacă fapta a 
fost comisă de o singură persoană, de două sau de mai 
multe persoane, dacă concomitent s-a mai comis vreo 
infracţiune, de durata faptei în timp, de comportamen-
tul postinfracţional şi de faptul dacă persoana a reve-
nit benevol în unitate sau a fost adusă forţat (Dig.49.
XVI.5)43. La fel urma să se recurgă la individualizarea 
pedepsei în cazul comiterii unei asemenea infracţiuni 
cum era comercializarea armei. Considerată drept in-
fracţiune gravă şi egalată cu dezertarea în cazul când 
se comercializa totul cu ce era înarmat un legionar, în 
cazurile când se comercializa doar o parte din arme, 
legea cerea să se aplice o pedeapsă proporţională cu 
semnificaţia celor înstrăinate, iar pentru comerciali-
zarea îmbrăcămintei militare se prevedea o pedeapsă 
corporală (Dig.49.XVI.14)44.

Se cerea să fie întotdeauna stabilită cauza infracţi-
unii de dezertare şi să se manifeste indulgenţă faţă de 
cei care au comis infracţiunea din motive de sănătate 
precară, de manifestare a grijii faţă de părinţi şi cei 
apropiaţi ş.a. Legionarul recent înrolat, care nu a însu-
şit încă regulile disciplinei, va fi liberat de răspundere 
– „iertat”. Dacă însă ultimul va comite infracţiunea în 
mod repetat, acesta va fi deja supus pedepsei (Dig.49.
XVI.8)45. Comparând reglementările respective cu 
prevederile alin.(5) art.371 CP RM – „Dezertarea”, ne 
convingem că este un exemplu cât se poate de eloc-
vent sub aspectul recepţiei normelor dreptului roman 
în dreptul penal contemporan. 

Totodată, romanii pedepseau în mod diferit comi-
terea infracţiunii de dezertare pe timp de pace şi pe 
timp de război, ultima fiind întotdeauna pasibilă de 
pedeapsa capitală (Dig.49.XVI.5)46. Vom menţiona că 
un şir de componente ale infracţiunilor militare din 
actualul Cod penal prevăd în calitate de circumstanţă 
agravantă săvârşirea infracţiunii pe timp de război sau 
în condiţii de luptă.

Analizând reglementările ce ţin de infracţiunea de 
dezertare, concluzionăm că în dreptul roman se con-
sidera necesar de a pedepsi mai sever persoana pentru 
comiterea a două sau mai multe infracţiuni. Astfel, 
legea stipula că celui care a comis adiţional la infrac-
ţiunea de dezertare o altă infracţiune, îi va fi aplicată o 
pedeapsă mai severă; dacă în perioada dezertării per-
soana va comite un furt, acestea vor fi pedepsite ca 
dezertare repetată (cu pedeapsa capitală – R.G.), la fel 
şi în cazul comiterii unei răpiri a persoanei libere, a 
unui act de tâlhărie ş.a.

Nu mai puţin elocvent este şi apelul dreptului ro-
man la unele motive, circumstanţe ale comiterii in-
fracţiunii, care astăzi le identificăm drept atenuante 

(art.76 CP RM) sau agravante (art.77 CP RM). Astfel, 
cu referinţă la fapta de automutilare comisă de un le-
gionar, Imperatorul Adrian dispunea să se stabilească 
motivele unei asemenea fapte. Dacă se va dovedi că 
învinuitul a comis-o din cauza unor suferinţe insupor-
tabile, din motiv de decepţie în viaţă, din cauza bolii, 
demenţei, din sentiment de ruşine, el nu va fi supus 
pedepsei capitale, ci doar izgonit dezonorabil din ar-
mată. La fel se va proceda şi cu cei care au comis 
fapta respectivă în stare de ebrietate sau de „sineîncre-
dere nestăvilită”. Dacă însă învinuitul nu poate aduce 
întru îndreptăţirea sa probe ce ar confirma motivele 
respective, el va fi supus pedepsei capitale. 

Spre deosebire de fapta de automutilare, fapta le-
gionarului din subdiviziunile de infanterie, care din 
frică faţă de inamic, va simula boala („surmenarea 
bolnăvicioasă”), egalează cu fapta cercetaşului, care a 
divulgat inamicului taina militară, ambii considerân-
du-se trădători şi fiind pasibili de pedeapsa capitală 
(Dig.49.XVI.6)47. 

Germenii instituţiei legitimei apărări (art.36 CP 
RM) se întrevăd în normele respective ale dreptului 
roman, din prevederile cărora decurge că noi tre-     
buie să ripostăm violenţa şi ilegalitatea, deoarece le-
gea stabileşte că cel care va întreprinde ceva pentru 
a-şi apăra integritatea corporală, se consideră a fi co-
mis o faptă legală (Dig.1.I.3)48. 

Şi mai multe tangenţe depistăm între unele norme 
din legislaţia romană şi actualele prevederi din Co-
dul penal ce ţin de instituţia cauzelor care înlătură 
caracterul penal al faptei (cap. III CP RM), şi anu-
me, constrângerea fizică sau psihică (art.39 CP RM). 
Deşi purtând o evidentă semnificaţie civilistă, norme-
le respective din Digestele lui Iustinian sunt perfect 
valabile pentru dreptul penal contemporan în ceea ce 
priveşte caracteristicile constrângerii fizice sau psihi-
ce. De exemplu, dispunând că acţiunile comise sub 
imperiul forţei sau al fricii urmează a fi recunoscute 
nule, romanii caracterizau forţa fizică drept presiunea 
unor acţiuni mai puternice, care nu pot fi combătu-
te (Dig.4.I.2). Se remarcă că este vorba despre forţa 
brutală şi aceasta urmează a fi deosebită de forţa pe 
care o aplică magistratul – permisă de lege şi exer-
citată în virtutea atribuţiilor de serviciu (Dig.4.I.3). 
Frica era interpretată ca neliniştea raţiunii cauzată de 
un pericol real sau viitor (Dig.4.I.1). Elocvente sunt 
şi precizările de genul că legea are în vedere nu orice 
frică, ci doar cea provocată de un rău mai considera-
bil (Dig.4.I.5), cum este frica în faţa pericolului de a 
fi înrobit (Dig.4.I.4). Mai mult decât atât, edictul re-
spectiv, susţin romanii, se referă nu la frica pe care o 
simte un om de nimic, ci la frica care-l poate cuprinde, 
din motive suficient de întemeiate, pe un om puternic 
în cea mai mare măsură (Dig.4.I.60)49. Toate aceste 
prevederi din dreptul roman au îmbrăcat în dreptul 
penal contemporan forma condiţiilor înaintate faţă de 
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constrângerea fizică sau psihică (morală) în calitate de 
cauză ce înlătură caracterul penal al faptei50.

Indubitabil că în dreptul roman se cunoştea semni-
ficaţia instituţiei participaţiei (art.41, 42 CP RM). Deşi 
aspectele acesteia sunt abordate preponderent în con-
textul dreptului civil, se poate uşor deduce că romanii 
cunoşteau esenţa instituţiei. Astfel, tratând despre fur-
tul comis cu ajutorul sau urmând sfatul unei persoane, 
legea romană stipulează clar că ultima răspunde pentru 
furtul respectiv (Dig.13.I.6)51. În acelaşi mod norma de 
drept roman o tratează şi pe soţia, aflată în proces de 
divorţ cu soţul, care a permis accesul infractorilor („i-a 
introdus”) în casa soţului pentru sustragerea bunuri-
lor, indiferent de faptul că ea personal nu a intrat în 
posesia bunurilor respective (Dig.25.II.19)52.

Pe lângă un şir întreg de infracţiuni militare înglo-
bate într-o carte aparte, legea romană invocă şi alte in-
fracţiuni, cum ar fi, de exemplu, furtul, jaful, tâlhăria, 
escrocheria, omorul, incestul, coruperea ş.a. Desigur, 
abordările respective nu pot fi comparate cu plenitu-
dinea reglementărilor juridico-penale contemporane 
ale faptelor infracţionale respective. Dacă unele as-
pecte ale interpretărilor în cauză rămân şi astăzi per-
fect valabile, altele nu pot fi recepţionate. Vom invoca 
în sensul dat normele ce ţin de fapta, pe care Codul 
penal în vigoare o identifică drept infracţiunea de co-
rupere activă (art.325 CP RM). Digestele lui Iustinian 
stipulează că, cel care „a dat” în scopul obţinerii de la 
magistrat a unei decizii favorabile, fie şi într-o cauză, 
în care dreptatea este de partea sa, a comis o infracţiu-
ne, – a mituit judecătorul, – şi, prin urmare, va pierde 
cauza (Dig.8.V.2)53. Nu ne rămâne decât să repetăm şi 
noi, după romani: „Nu totul ce a fost stabilit de înain-
taşi poate fi argumentat” (Dig.1.III.20)54.

Concluzii. Generalizând cele expuse, ajungem la 
concluzia că deşi organizarea socială şi politică ro-
mană a dispărut demult, Roma a supraveţuit datorită 
spiritului său cu multe valenţe, din care vom remarca 
creştinismul, pe care Roma a reuşit să-l internaţionali-
zeze şi ştiinţa juridică, care, graţie aportului extraor-
dinar al împăratului Iustinian, a creat bazele dreptului 
modern, începând cu şcoala din Bologna şi continu-
ând cu marile structuri juridice occidentale, până în 
zilele noastre.

Dincolo de inegalitatea socială şi consecinţele juri-
dice ale acesteia, vom remarca că nu doar buchia, dar 
şi spiritul dreptului roman îndreptăţesc apelul nostru 
la prevederile dreptului roman în procesul elaborării 
şi aplicării normelor de drept penal contemporan. Mai 
mult decât elocventă este, în sensul dat, definiţia le-
gii formulată de marele filozof Hrisippe, reiterată în 
Digestele lui Iustinian. Conform acesteia legea este 
împăratul tuturor faptelor divine şi omeneşti; ea tre-
buie să-i guverneze pe cei buni şi răi; trebuie să fie 
conducătorul fiinţelor vii ce trăiesc în stat; măsura 
dreptăţii şi a nedreptăţii, care dispune ceea ce urmea-

ză să se facă şi interzice ceea ce nu se poate face” 
(Dig.1.III.2)55. 

Recepţionarea normelor şi instituţiilor din dreptul 
roman în legislaţia Republicii Moldova îşi are expli-
caţia în faptul că dreptul naţional constituie parte in-
tegrantă a sistemului romano-germanic de drept. Pe 
această cale, numeroase principii, instituţii şi norme 
juridice din dreptul naţional îşi au originea în princi-
palele culegeri de acte normative din perioada roma-
nă, precum Codul, Digestele şi Institutele lui Iustini-
an, dar şi în Institutele lui Gaius. 

De fapt, recepţionarea dreptului roman în legisla-
ţia naţională a devenit un proces imperativ, realizat în 
mare parte în anii 2002-2003 şi dictat de împrejurările 
elaborării Codului civil şi Codului penal al Republi-
cii Moldova. Luând ca modele legislaţiile unor ţări cu 
tradiţii juridice în domeniu, autorii proiectelor de lege 
au reuşit să preia astfel normele şi instituţiile drep-
tului roman ce stă la baza legislaţiei tuturor statelor 
europene.

Din nefericire, în învăţământul juridic naţional, 
studierii Dreptului privat roman i se acordă un spaţiu 
mult prea restrâns pentru a înţelege pe deplin meca-
nismul de recepţionare a dreptului roman în legislaţia 
Republicii Moldova. Efectuând o cercetare a progra-
melor universitare din alte state (Italia, Franţa etc.), 
vom constata că Dreptului roman i se acordă o atenţie 
deosebită, şi nu la anul întâi, cum este cazul univer-
sităţilor din Republica Moldova, ci la ultimul an de 
studii, când studenţii sunt bine pregătiţi pentru a-l în-
ţelege.
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SUMMArY
Achieving the right knowledge and knowledge means to answer the question on its internal structure. 

Initially, we believe, would be better to determine which a re the components (elements) of the mechanism 
of law, and this, in particular, the analysis of very material question.

structura sa internă. Iniţial, considerăm, ar fi bine de 
stabilit care sunt componentele (elementele) mecanis-
mului de realizare a dreptului, iar aceasta, la concret, re-
prezintă însăşi analiza materiei întrebării. Identificând 
materia, filosofii vorbesc despre ea, în primul rând, ca 
despre o realitate obiectivă, examinată din punctul de 
vedere al uniunii ei interne1. Iar în ce priveşte structura 
sa internă, realizarea dreptului se prezintă ca un com-
portament legal, aceasta însemnând că elementele sale 
constitutive, a căror interacţiune asigură existenţa me-
canismului de realizare a dreptului, se reliefează prin 
diversele forme ale comportamentului legal. La prima 
vedere, aceste forme de comportament ar trebui să se 
deosebească prin specificul caracterului determinat al 
subiecţilor, deoarece ei toţi sunt participanţi la reali-
zarea dreptului. Deşi în literatura juridică chestiunea 
privind participanţii la realizarea dreptului nu a fost 
examinată în mod special, teoria dreptului întotdeauna 
se adresează la calificarea şi caracteristica subiecţilor 
dreptului2. 

Construirea modelului teoretic, capabil să poată ela-
bora fundamentarea ştiinţifică și precisă a criteriilor de 
evidenţiere a componentelor structurii proceselor de re-
alizare a dreptului, constituie o întrebare nu dintre cele 
simple. Se deschid multe direcţii de construire a acestui 
model teoretic. Aşadar, clasificarea proceselor în reali-
zarea dreptului poate fi înfăptuită în baza sferelor prin-
cipale ale vieţii sociale în care el se realizează şi aici 
se poate vorbi despre activităţile economice, sociale, 
politice şi spirituale în realizarea dreptului. Dar, o ase-
menea gradare duce la dizolvarea realizării dreptului în 
sferele principale ale vieţii sociale şi deci ea nu poate fi 
caracterizată ca o structură independentă a subsistemu-
lui societăţii. În acest caz, nu se ia în calcul natura nor-
melor juridice, a căror realizare se cercetează. Teoria 
generală a dreptului acordă atenţie sporită destinaţiei 
normelor juridice, formelor, structurii lor etc.

Pentru a reliefa componenţele de bază ale mecanis-
mului de realizare a dreptului, trebuie de analizat trei 
aspecte relativ independente3. În primul rând, realizarea 
dreptului poate fi analizată în planul evidenţierii porţiu-

CARACTERISTICA  GENERALă  A  COMPONENŢEI 
CONŢINUTULUI îN  PROCESELE  DE  REALIzARE  

A  DREPTULUI
Alexandru CUZnEŢoV,

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

unoaşterea realizării dreptului presupune şi cu-
noaşterea răspunsului la întrebarea cu privire la 

nii în comportamentul persoanelor, fie al organizaţiilor 
lor, care participă nemijlocit la relaţiile sociale reglemen-
tate de normele juridice. Caracterul concret al acestui 
comportament legal reiese din natura relaţiilor sociale, 
reglementate de diferite norme juridice. Analiza realiză-
rii dreptului, în acest aspect, permite a identifica cum se 
obţine nemijlocit acest rezultat. O astfel de analiză des-
chide rolul activ al participanţilor înşişi la relaţiile socia-
le. În realitate, are loc autoreglarea de către participanţii 
la relaţiile sociale a propriului comportament, astfel încât 
aceştia îl aduc în concordanţă cu prevederile normelor 
juridice în baza voinţei, fără vreun oarecare amestec din 
partea unor organe speciale. În aşa fel, se desfășoară re-
alizarea în viaţă a programului social fixat în norme juri-
dice, care ghidează comportamentul uman. 

În al doilea rând, realizarea dreptului trebuie cerce-
tată în aspectul evidenţierii întregii activităţi legale a 
subiecţilor care efectuează reglementarea individual-
juridică. Aceasta permite a clarifica modul în care are 
loc stimularea, direcţionarea, organizarea, asigurarea 
comportamentului legal al participanţilor la realizarea 
dreptului. Caracteristica realizării dreptului sub acest 
aspect presupune a lua în consideraţie specificul tuturor 
acelor relaţii sociale a căror stabilire şi desfăşurare este 
legată de reglementarea individual-juridică. 

Al treilea aspect, relativ independent, al realizării 
dreptului fixează porţiunea comportamentului legal al 
participanţilor la relaţiile sociale reglementate indivi-
dual. Acest comportament îşi găseşte exprimare în li-
mitele relaţiilor sociale, reglementate de normele drep-
tului, în baza cărora sunt obţinute reglementări indivi-
dual-juridice. Însă el ţine mai mult de al doilea aspect, 
relativ independent al realizării dreptului, deoarece se 
actualizează prin reglementarea individual-juridică.

Delimitarea clară a proceselor în realizarea dreptu-
lui dă posibilitate a evidenţia în structura lui următoa-
rele componente: 

 1) sectorul integral al comportamentului legal, ce 
prezintă autoreglarea de către participanţii la realizarea 
dreptului a comportamentului lor; 

 2) sectorul integral al comportamentului legal al 
subiecţilor, care înfăptuiesc reglementarea individual-
juridică; 
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 3) sectorul integral al comportamentului partici-
panţilor la relaţiile sociale reglementate individual.

Argumentând cele expuse, e necesar a menţiona 
următoarele. Cerinţele normelor juridice sunt strict 
reglementate, realizarea lor nu este însă posibilă fără 
forţe motrice exterioare. Există instituţii specializate 
care participă direct în procesul de realizare a normelor 
juridice în viaţă: le susţin prin puterea şi influenţa lor, 
controlează îndeplinirea acestora, aplică sancţiuni. Însă 
indicaţia din afară în procesele de realizare a dreptu-
lui trebuie să fie conjugată cu reglementarea internă. 
Unitatea dialectică a factorilor externi şi interni iese în 
proeminenţă în calitate de principiu metodologic.

Expunerea concepţiilor teoretice, a componentelor 
de bază din cadrul proceselor de realizare a dreptului 
ne îndeamnă a expune un şir de reflecţii.

1. În literatura filosofică, este indicat că, împărţind 
sistemul în elemente, stabilim legătura reciprocă a ele-
mentelor, adică structura. Şi dacă dialectica elemen-
telor şi a sistemului găseşte concretizare și în partea 
dialectică a întregului, atunci categoriile „element” şi 
„structură”, la rândul lor, se deschid şi se îmbogăţesc 
în categoriile conţinutului şi formelor, mult mai com-
plicate şi multilaterale4. Deci, folosirea categoriilor 
conţinutului şi formei reprezintă un moment important 
în examinarea structurii interne a mecanismului de re-
alizare a dreptului.

Reglementarea individual-juridică a relaţiilor ob-
şteşti este legată cu toate formele de realizare a drep-
tului: respectarea, executarea, folosirea şi aplicarea5. 
Aceasta se explică prin faptul că aplicarea dreptului 
contactează direct numai cu reglementarea individual-
juridică, şi anume: care are un caracter administrativ. 
Dar, în procesul conducerii, întrebarea privind cores-
punderea conţinutului şi formei are o importanţă deose-
bită6, şi nu întâmplător forma de reglementare individu-
al-juridică în aplicarea dreptului a căpătat o dezvoltare 
considerabilă. 

2. În literatura de specialitate, se remarcă că rea-
lizarea normelor social-eteronome, a căror varietate 
sunt normele juridice, se bazează, în primul rând, pe 
puterea convingerii exterioare, iar în normele juridice 
comportamentul subiectului este supus puterii externe 
în persoana statului7. Totuși, această concluzie puţin ce 
poate fi aplicată comportamentului din sfera dreptului 
din cadrul statului de drept. Acest comportament se ba-
zează pe interacţiunea strânsă a puterilor stimulatoare 
– interne şi externe. Optimizarea proceselor în realiza-
rea dreptului presupune necesitatea respectării conşti-
ente şi benevole a normelor juridice de către un mare 
număr de persoane. Sunt frecvente situaţiile când nor-
mele juridice sunt nu doar aduse la cunoştinţa şi apro-
barea subiecţilor realizării dreptului, dar devin şi un 
element organic în formularea opiniilor, în orientarea 
lor spre valorile adevărate. Acestea sunt percepute de 
către indivizi ca nişte funcţii naturale, norme obişnu-
ite ale comportamentului faptic8. Puterile stimulatoare 

interne trebuie să dobândească o mai mare importanţă 
în realizarea dreptului. Dar, până când există dreptul, 
vor fi păstrate şi forme externe ale controlului statal 
pentru îndeplinirea dispoziţiilor juridice. În condiţiile 
contemporane, aceste forme se perfecţionează şi se îm-
bogăţesc, deschizând din ce în ce mai multe posibilităţi 
pentru iniţiative şi contribuţia independentă a partici-
panţilor la realizarea dreptului. Concomitent, este ne-
cesar a consolida respectul faţă de valorile dreptului, 
normele juridice. În această ordine de idei, în realizarea 
dreptului are loc consolidarea mecanismului de autore-
glare a comportamentului participanţilor la relaţiile so-
ciale, deoarece acceptarea şi însuşirea de către indivizi 
a principiilor dreptului reprezintă treapta superioară a 
autoreglării şi autocontrolului.

3. Formarea condiţiilor favorabile pentru autoregla-
rea comportamentului de către participanţii la realizarea 
dreptului este de neconceput fără perfecţionarea tehni-
cii legislative, a modalităţilor de influenţare a dreptului 
asupra comportamentului uman. O parte componentă 
a acestei activităţi reprezintă acţiunea directă a legilor, 
totodată, numărul exagerat de instrucţiuni şi regula-
mente ministeriale. La o contribuţie esenţială în efi-
cientizarea realizării dreptului este solicitat principiul 
„este permis orice ce nu este interzis de lege”. În el se 
întruchipează permisiunea juridică ce deschide posi-
bilităţi noi pentru activităţi de iniţiativă, independentă 
şi responsabilă, a subiecţilor individuali şi colectivi ai 
realizării dreptului9. 

4. În literatura juridică, destul de des întâlnim pă-
reri privind executarea actului de aplicare a dreptului 
sau individual-juridic, realizarea hotărârilor instanţelor 
judecătoreşti, executarea sentinţelor etc. Se concepe că 
toate aceste acţiuni sunt cuprinse de noţiunea „com-
portamentul participanţilor la relaţiile sociale individu-
al-reglementate”. Dacă e să vorbim despre executarea 
actelor individual-juridice ca despre un component al 
mecanismului de realizare a dreptului, în atare caz, 
dorim sau nu dorim, aceste acte trebuie puse la nivel 
cu normele juridice. De adăugat şi faptul că noţiunea 
„executarea actelor individual-juridice” nu poate relata 
comportamentul bogat, care apare în urma reglementă-
rii individual-juridice, deoarece acest comportament se 
înfăptuieşte nu doar în formă de executare oarbă a unor 
sau altor norme juridice, dar şi pe calea conştientizării 
necesităţii de a le respecta. 

Garantarea procesului de realizare a dreptului
Valoarea dispoziţiilor, care sunt prezente în norme-

le juridice, capătă o importanţă reală numai cu condi-
ţia realizării lor în relaţiile sociale concrete. Pentru ca 
acest scop să fie atins, necesită a fi luate măsuri pentru 
iniţierea procesului de realizare a normelor juridice, iar 
acest proces urmează să se desfăşoare destul de activ. 
Totalitatea proceselor ce asigură realizarea dreptului, 
aplicarea lui şi acţiunea, constituie un mecanism deose-
bit al traducerii în viaţă a prevederilor generale relativ 
la comportamentul individual al subiecţilor dreptului. 
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Dispoziţiile juridice se realizează întotdeauna prin 
intermediul comportamentului acelor subiecţi ai drep-
tului, cărora le și sunt adresate. Aceasta poate fi atât 
acţiunea, cât şi abţinerea de la anumite acţiuni (inac-
ţiunea). În ambele cazuri, are loc supunerea dreptului. 
Supunerea cerinţelor legale constituie esenţa procesu-
lui realizării dreptului, ca o totalitate a acţiunilor fapti-
ce. Dacă acest destinatar al normei refuză categoric să 
se supună cerinţelor înaintate, atunci norma respectivă 
niciodată nu va fi realizată10. În acest caz, are loc un 
fenomen invers – încălcarea dreptului, iar organele şi 
persoanele corespunzătoare încep a lua măsuri pentru 
a preîntâmpina posibilele încălcări în viitor, compensa-
rea prejudiciilor cauzate etc., dar nicidecum întru rea-
lizarea dispoziţiilor deja încălcate. Faptul se face vădit 
în cazul normelor prohibitive, dar şi în cazul regulilor 
obligatorii se întâmplă ceva asemănător.

Deci, scopul dreptului şi al purtătorilor lui constă în 
faptul că, acţionând asupra voinţei şi conştiinţei oame-
nilor, el cheamă la supunere prin indicaţiile corespun-
zătoare, formând necesitatea, sau determinând dorinţa 
destinatarului său de a săvârşi faptele necesare. 

Nu ar fi corect a presupune că mijlocul universal şi 
principal de iniţiere a procesului de realizare a dreptu-
lui şi, mai mult, de intensificarea lui îl reprezintă con-
strângerea sau ameninţarea cu aplicarea ei11. 

Modalităţi mult mai radicale de a impune la realiza-
rea dreptului şi de a garanta reuşita acţiunilor reprezintă 
stabilirea voinţei corespunzătoare, expusă în dispoziţiile 
juridice, cerinţelor realităţii obiective. Dacă aceste ce-
rinţe sunt conştientizate de oameni, subiecţii dreptului 
se supun benevol normelor, în baza motivelor interne. 
Normele, chemate să satisfacă necesităţile destinatari-
lor lor, rareori se autoîndestulează fără anumite forţări, 
numai în puterea conţinutului lor. Pentru obţinerea re-
zultatelor scontate, este necesar a folosi minimum trei 
modalităţi. În primul rând, a asigura aducerea la con-
ştiinţa subiecţilor a scopurilor veridice ale dispoziţiilor 
juridice. În continuare, necesită a fi asigurate condiţiile 
materiale respective pentru realizarea normei. Şi, în fi-
nal, este necesară asigurarea libertăţii acţiunilor subiec-
tului în atingerea scopurilor înaintate de normă.

Prima sarcină se rezolvă atât în actul normativ, cât 
şi în exteriorul său. Încadrarea în acte a preambulului 
şi a altor dispoziţii generale, ce explică rolul, esenţa, 
scopul etc. al cerinţelor legale, ajută la realizarea efica-
ce a acestora. Celelalte două sarcini se înfăptuiesc cu 
ajutorul normelor juridice secundare, iar rezultatul final 
este activitatea de organizare a terţelor persoane sau a 
înşişi subiecţilor care realizează prevederile normati-
ve primare. Destul de frecvent legiuitorul este nevoit 
să adopte o normă sau mai multe norme în scopul de 
asigurare a traducerii în viaţă a normei principale, pri-
mare. 

Corespunderea deplină a voinţei legiuitorului, ex-
primată în normă, cu voinţa celora cărora le este adre-
sată această normă reprezintă o situaţie ideală. Pentru 

obţinerea acestei corespunderi, pe lângă tendinţele 
obiective ale legiuitorului, sunt necesare eforturi solide 
în identificarea voinţei indivizilor şi canalizarea ei în 
direcţia necesară. 

Două modalităţi de bază întotdeauna se foloseau 
pentru constrângerea voinţei indivizilor la realizarea 
indicaţiilor legale, acestea fiind: promisiunea de re-
compensă şi ameninţarea cu aplicarea constrângerii 
sau lipsirea de unele privilegii12. Ambele reprezintă 
în sine, sub aspect psihologic, impunere, a căror reali-
zare se obţine prin repartizarea privilegiilor – în cazul 
executării cerinţelor legale sau, invers, prin tragere la 
răspundere – în cazul refuzului de executare. Aici este 
necesar a menţiona că şi una, şi cealaltă modalitate îşi 
pierd din importanţă dacă promisiunea rămâne numai 
promisiune, iar ameninţarea nu se execută. Pentru un 
singur caz concret al realizării dreptului aceasta nu pre-
zintă pericol, iar pentru evitarea finalităţilor nedorite în 
viitor, este mai bine de a nu permite să existe divergen-
ţe între „cuvânt şi faptă”. 

Ameninţarea privind lipsirea de anumite privilegii, 
ameninţarea cu aplicarea constrângerii este o metodă 
mult mai puţin umană, în comparaţie cu alte modali-
tăţi ce asigură realizarea dreptului. Dar anume această 
metodă este folosită pe larg de către stat, deoarece re-
sursele de aplicare a altor modalităţi de influenţă sunt 
mai restrânse, cel mai adesea din cauza opiniilor greşi-
te privind puterea sancţiunilor de impunere. La rândul 
său, se crea iluzia precum că impunerea este unica mo-
dalitate de asigurare a funcţionării dreptului13. În acest 
fel, folosirea mijloacelor de ameninţare duce la forma-
rea unui aparat special de impunere. Iar acţiunile sale 
forţate, îndreptate asupra indivizilor care s-au eschivat 
de la îndeplinirea cerinţelor legale sau care le-au încăl-
cat, exercită influenţă şi asupra voinţei altor subiecţi. 
După natura lor, oamenii nu pot accepta apariţia unor 
lipsuri anterior necunoscute în viaţa lor şi, comparând 
satisfacţiile obținute de la libertatea voinţei personale 
cu suferinţele ce apar în urma nesupunerii, aleg calea 
respectării normelor juridice, realizării dreptului, desi-
gur dacă în realitate şi în conştiinţa individului nu pre-
valează satisfacţiile faţă de lipsuri, ceea ce mai rar se 
întâmplă.

Ca şi în cazul promisiunilor de recompensă, şi în 
cazul ameninţărilor se folosesc modalităţi auxiliare su-
plimentare. Statul recurge la ajutorul normelor juridice 
noi, adresate deja terţelor persoane, chemate să contri-
buie la realizarea cerinţelor primare. De exemplu, toate 
normele procesual-penale au scopul de a servi activită-
ţile interdicţiilor penale, cu caracter material; normele 
ce ţin de sfera administrării permit organelor corespun-
zătoare să asigure realizarea normelor vieţii sociale, 
culturale ale oamenilor etc.

Rezultativitatea procesului de realizare a dreptului 
şi intensitatea lui sunt condiţionate, în primul rând, de 
numărul de persoane care se supun benevol dreptului, 
în baza voinţei interioare privind necesitatea acesteia. 



19

Nr. 9, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Dacă în societate nu s-ar găsi indivizi care respectă nor-
mele juridice în baza convingerii personale, sistemul de 
drept ar ajunge în decădere. De aceea, mecanismul de 
transformare a dispoziţiei juridice normative în com-
portament al subiecţilor dreptului reprezintă în sine un 
sistem cu multiple trepte, în care o verigă fortifică ac-
tivitatea alteia şi întotdeauna se realizează nu sub frica 
responsabilităţii şi nu doar pe motivul recompensei ma-
teriale. Nesupunerea unor persoane şi a colectivităţilor 
include automat activitatea normelor adresate organelor 
de conducere, instanţelor de judecată, procuraturii şi al-
tor părţi ale aparatului statal. Dacă în toate verigile sis-
temului şi intensitatea violenţei psihice şi fizice cresc, 
atunci statul este pus într-o situaţie foarte complicată14.

Dispoziţiile juridice prohibitive se realizează, înde-
osebi, în baza existenţei ameninţării de apariţie a fina-
lităţilor nedorite în cazul încălcării lor. Acestea pot fi 
privaţiunea de libertate, amenda, eliberarea din func-
ţie etc. Normele prohibitive sunt respectate de indivizi 
conştient, datorită existenţei necesităţii de a trăi împre-
ună, de a susţine ordinea şi securitatea societăţii civile. 

Cerinţele de obligare presupun săvârşirea unor ac-
tivităţi active. Prin simpla respectare, adică doar prin 
abţinerea de la activităţi, realizarea normelor onerati-
ve nu este posibilă. Însă, deoarece concomitent are loc 
şi consumul forţelor omeneşti, este necesar a stabili 
şi compensaţii corespunzătoare. De aceea, mijloacele 
de bază ce stimulează realizarea prevederilor obliga-
ţionale reprezintă promisiunea anumitor beneficii (sti-
mulente). Exercitarea obligaţiilor sub ameninţare este 
posibilă, dar ea nu va fi atât de calitativă şi stabilă ca în 
cazul executării lor conştiente. Indubitabil, un cerc mai 
mare sau mai restrâns de persoane îşi exercită obliga-
ţiunile în baza convingerii lor interne proprii, în baza 
existenţei unui simţ al obligaţiei etc. Dar prevederile 
obligaţionale nu ar fi juridice, dacă realizarea lor s-ar 
fi bazat exclusiv pe categorii morale, etice etc. Menţi-
onăm că intensitatea realizării normelor onerative este 
dependentă de cointeresarea subiectului. Individul co-
interesat, sau organizaţia, vor face tot posibilul pentru a 
executa întocmai şi la timp acţiunile recomandate.

Sunt specifice normele permisive, norme ce conţin 
permisiunea de a săvârşi unele activităţi. O parte din-
tre ele servesc ca modalitate de efectuare a prevederi-
lor obligaţionale, iar altă parte au scopul (primar) de 
a reglementa relaţiile sociale. Pentru realizarea norme-
lor permisive, statul nu promite nici o recompensă. Şi 
mai mult, statul nu ameninţă cu acţiuni negative pentru 
refuzul de la realizarea drepturilor puse la dispoziţie. 
Acestea sunt traduse în viaţă numai datorită existen-
ţei cointeresării a înșişi subiecţilor dreptului. Pe lângă 
aceasta, conţinutul normelor permisive, de regulă, sati-
sface voinţa subiecţilor în realizarea dreptului, iar însuşi 
rezultatul final al realizării drepturilor aduce beneficii 
atât materiale, cât şi de alt fel, contribuind la activita-
tea vitală a subiecţilor15. Însă există şi aşa drepturi ale 
persoanelor, în a căror realizare statul este deosebit de 

cointeresat. Dar, din păcate, aceasta nu întotdeauna se 
ia în calcul. De exemplu, normele juridice cu caracter 
de stimulare economică şi morală a creşterii demografi-
ce „nu lucrează”, sunt inefective şi necesită de urgență, 
a fi perfecţionate16. 

Statul contribuie la realizarea exactă, completă şi la 
timp a voinţei sale prohibitive şi onerative. Statul de 
drept ia măsuri necesare pentru ca şi drepturile subiec-
tive ale indivizilor să fie realizate fără oarecare piedici. 
În acest scop, s-a stabilit un sistem integru de garanţii 
materiale, politice, organizaţionale şi juridice. Astfel, 
normele juridice ce consolidează aceste garanţii nu au 
semnificaţie independentă, nu au legătură directă cu 
acele dispoziţii juridice, întru a căror asigurare ele au 
fost elaborate. În sistemul ierarhic al normelor, îndeo-
sebi se evidenţiază normele: de reprimare, de stimula-
re, de garantare, definitorii etc., ce deservesc procesul 
de realizare a dispoziţiilor juridice de bază. Legătura 
dintre diferite forme ale normelor este destul de com-
plicată şi necesită o analiză specială. 

Dintre toate normele juridice, care în mare măsu-
ră necesită a fi susţinute, prin diferite modalităţi, sunt 
normele onerative17. Dacă subiectului i se încredinţează 
obligaţii în anumite domenii de activitate, se cere, cel 
puţin: 

1) să fie asigurate cu mijloace materiale; 
2) să aibă dreptul de a cere de la terţe persoane ajutor 

(sau, cel puţin, neamestecul) în acţiunile sale legale; 
3) să se ia măsuri privind înştiinţarea subiectului 

despre conţinutul şi rezultatele scontate ale activităţii 
sale; 

4) să se stabilească formele de exercitare a contro-
lului asupra acţiunilor subiectului. Statul de drept tre-
buie să stabilească modalităţile de apărare a drepturilor 
subiective, garantând restabilirea dreptului subiectiv 
încălcat şi, de asemenea, de cuantificare a responsabi-
lităţilor faţă de cei care încalcă drepturile persoanelor 
sau care nu au creat condiţii prielnice pentru realizarea 
dreptului lor18. 

În acest mod, normele permisive, de asemenea, nu 
pot fi realizate reuşit fără susţinerea statului, cu toate 
că preocupările de bază privind realizarea lor se află în 
grija subiecţilor înşişi.

În final, am vrea să evidenţiem specificul imbol-
dului de a executa acele norme, care sunt îndreptate 
persoanelor cu funcţii de răspundere şi organelor care 
sunt chemate să ajute persoanele la realizarea dreptului. 
Normele adresate organelor de ocrotire a normelor de 
drept întotdeauna presupun activitatea rodnică a acesto-
ra. Reuşita activităţii lor este condiţionată de mai mulţi 
factori, principalii fiind existenţa sau lipsa încălcării 
unor indicaţii, sau abateri de la executarea lor, condiţii 
create pentru realizarea dreptului. Normele de com-
petenţă includ în sine atât drepturi, cât şi obligaţii ale 
persoanelor cu funcţii de răspundere de a reliefa într-un 
oarecare mod activitatea lor. De aceea, mijloacele de 
bază, ce impun lucrătorii aparatului de stat să se supună 
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dreptului, reprezintă cointeresarea specifică personală 
în recompense, pentru activitatea lor de la stat. 

Sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept 
poartă un caracter de ierarhizare, ca şi normele ce regle-
mentează activitatea părţilor corespunzătoare ale me-
canismului statal. Verigile inferioare asigură procesul 
realizării dreptului de către indivizi, iar cele superioare 
urmăresc cum se îndeplinesc prevederile juridice de că-
tre organele ce se află sub controlul lor nemijlocit. Şi 
dacă faţă de indivizi pericolul impunerii nu întotdeauna 
reprezintă mijlocul dominant de asigurare a activităţii 
dreptului, cu atât mai mult impunerea nu se manifestă 
în calitate de mijloc de bază faţă de persoana cu funcţie 
de răspundere. După părerea profesorului V.V. Lazarev, 
ameninţarea cu aplicarea violenţei va fi cu atât mai pu-
ţin semnificativă, dacă norma ocupă un loc mult mai 
înalt în sistemul dreptului. Şi anume, „...frica faţă de 
concedierea de la serviciu sau răspunderea disciplinară 
poate forma pentru persoana cu funcţie de răspundere 
o situaţie de impunere mult mai rezultativă decât fri-
ca de a fi arestat pe o durată de câteva săptămâni, aşa 
cum simt această frică persoanele care într-o măsură 
mult mai mică depind de stat”19. În diferite forme sta-
tale, principiile construirii aparatului de stat, şi în baza 
cărora el activează, „starea socială” a persoanelor cu 
funcţii de răspundere nu sunt la fel. De aceea, nu sunt 
similare nici mijloacele de bază care definesc motivele 
supunerii faţă de normele juridice ale persoanelor cu 
funcţii de răspundere. 

* * * 
Participarea în masă a cetăţenilor la realizarea drep-

tului constituie o condiţie obligatorie pentru instituirea 
statului de drept. Or, nu poate fi pus la îndoială faptul că 
nici o societate umană nu poate funcţiona în lipsa unei 
realizări atât a normelor juridice, cât şi a celor sociale.

Problematica realizării dreptului, după cum am vă-
zut, a devenit constantă în ştiinţa juridică, în momentul 
în care s-a conştientizat că procesul de instituire a nor-
melor de drept şi realizarea lor a început să fie privit, 
întâi de toate, în calitate de comportament al subiecților 
cărora acestea le sunt adresate.

În concluzie, vrem să menţionăm următoarele:
realizarea dreptului reprezintă în sine una dintre – 

instituţiile de bază examinate şi folosite de teoria ge-
nerală a dreptului şi de un număr de ştiinţe juridice de 
ramură. Conţinutul şi problematica realizării dreptului 
determină esenţa mecanismelor de apreciere a ei, rolul 
şi locul ei în sistemul dreptului în general;

multiplele dispute şi discuţii referitoare la reali-– 
zarea dreptului nici până în prezent nu au stabilit o defi-
niţie unică a acesteia, deoarece fiecare teorie utilizează 
categorii şi noţiuni specifice;

cercetând problema de ordin metodologic în stu-– 
dierea realizării dreptului, observăm legătura reciprocă 
dintre ştiinţa juridică şi procesul de legiferare.

Astfel, putem concluziona că Republica Moldova, 
prin declararea suveranităţii şi independenţei, a păşit pe 

o cale nouă, democratică, fiind o democraţie tânără, cu 
o legislaţie adoptată în baza principiului pluripartitis-
mului. Edificarea statului de drept prin prisma realizării 
dreptului este un proces foarte anevoios şi nu este un 
tribut plătit modei, ci o necesitate vitală dintre cele mai 
stringente, determinată de condiţiile noi de viaţă, de 
specificul perioadei de tranziţie de la economia centra-
lizată şi planificată la o economie liberă de piaţă, de la o 
conducere autoritară la o conducere bazată pe principii 
democratice.
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SUMMArY
Establishing the rule of law in Moldova is at an early stage. Sanctioning this fundamental principle in 

the Constitution of Moldova is only the beginning of a titanic work to be performed today and tomorrow 
by the authorities and every citizen. “In the beginning was the word” and we still have to work, because, 
as the statutory general principle that the Supreme Law Society and the State to become and serve as a 
national idea.

The idea of   rule of law, as conceived in ancient times by contributing the best minds of the centuries that 
followed, has become a theory that has found application in most developed countries in the world today.

Or rule of law, as you know, can not be a reality as long as he is told only in the Constitution. State law 
requires certain political settlement based on the separation of powers, that a system of “brakes and coun-
terweights” able to hinder public authorities to abuse the powers that were vested.

principiu fundamental în Constituția Republicii Moldo-
va este doar începutul unei munci titanice care urmează 
a fi efectuată astăzi și în viitor de către autorități și de 
fiecare cetățean în parte. „La început a fost cuvântul”, 
iar noi în continuare trebuie să muncim, pentru ca astfel 
statuarea acestui principiu general în Legea Supremă a 
societății și a statului să devină și să servească drept idee 
națională. 

Ideea statului de drept, fiind concepută în Epoca an-
tică prin contribuția celor mai luminate minți ale vea-
curilor ce au urmat, a devenit o adevărată teorie ce și-a 
găsit aplicare în cele mai dezvoltate țări ale lumii con-
temporane. Astfel, astăzi acest principiu „sacramental” 
stat de drept este statuat inclusiv în Constituția Republi-
cii Moldova. Totodată, menționăm faptul că, pentru pri-
ma dată în țara noastră, necesitatea edificării statului de 
drept sub aspect juridic a fost proclamată în Declarația 
de Suveranitate din 23 iunie 1990.

Or, statul de drept, după cum se știe, nu poate con-
stitui o realitate atâta timp cât el este declarat doar în 
Constituție. Statul de drept presupune existența unei 
așezări politice bazate pe separația puterilor în stat, adi-
că pe un sistem de „frâne și contragreutăți” capabil să 
împiedice autoritățile publice să abuzeze de atribuțiile 
cu care au fost învestite.

Ihering a susținut că statul trebuie să fie legat prin 
drept. Această idee a fost dezvoltată de Jellinek, care 
constată că statul trebuie să fie limitat în acțiunile lui 
prin legea pe care o face el însuși2. Paul Negulescu ara-
tă că „statul este legat prin regula de drept tot așa de 
bine ca orice particular”, deși el este un colos pe lângă 
individ3. În statele bazate pe legalitate, susține Paul Ne-
gulescu – raporturile sociale sunt organizate, astfel în-
cât să se prevadă conduita pe care individul trebuie s-o 
aibă față de ceilalți indivizi și aceștia față de stat și statul 

față de ei. În asemenea condiții, arbitrarul este redus în 
raporturile sociale, omul capătă încrederea necesară în 
posibilitățile pe care le are.

Deosebirea pe care o fac constituționaliștii între    
ideea statului de drept și realizarea ei practică a impus 
în mod necesar și problema referitoare la consecința ne-
supunerii statului față de regula de drept (de dreptate), 
creată de el4.

Statul trebuie să se supună propriilor legi, trebuie   
să-și limiteze drepturile atât în ceea ce privește exercita-
rea suveranității sale, precum și cu privire la raporturile 
sale cu indivizii. El este obligat, pe de o parte, să nu facă 
nimic contrar principiilor veșnice de drept și de dreptate 
și, pe de altă parte, să se supună legilor sale5.

Uneori se mai întâmplă ca și Parlamentul Republicii 
Moldova să promoveze legi pe care plenul Parlamen-
tului nu le-a votat, de exemplu: legea „cazinourilor” 
(Legea nr.176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprin-
zător), unde un amendament nu a fost susținut nici de 
către Comisia parlamentară permanentă de profil și nici 
de Parlament, însă în final acel amendament, fără să fi 
fost votat de către deputați, a fost abuziv inclus în legea 
menționată. Ulterior, a fost creată o comisie parlamen-
tară de anchetă6, însă lucrurile nu au mers mai departe, 
cu toate că aceasta a dat și un verdict în acest sens, iar 
Procuratura Generală urma să instrumenteze cazul. Ter-
menul pentru prezentarea raportului comisiei în plenul 
Parlamentului a fost modificat de câteva ori7.

Totodată, menționăm faptul că Parlamentul revi-
ne asupra acestui subiect și amendează Legea „cazi-
nourilor”. Astfel, prin adoptarea Legii nr. 42 din 17 
martie 2011 cu privire la modificarera anexei la Legea 
nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin 
licențiere a activității de întreprinzător8 Parlamentul obli-
gă contribuabilii respectivi să achite în buget mijloace 

E  POSIbILă  OARE  EDIFICAREA  STATULUI  DE  DREPT 
ATUNCI  CâND  GUVERNANțII  UNEORI  NEGLIjEAză  CU 

DESăVâRșIRE  ACEST  PRINCIPIU  „SACRAMENTAL”?
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dificarea statului de drept în Republica Moldova 
se află la o etapă incipientă. Consfințirea acestui 
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bănești începând cu data de 10 august 2010. Principiul 
constituțional al neretroactivității legii nu este res-
pectat. În acest caz, legiuitorul aplică retroactivitatea 
expesă a legii, ignorând prevederile constituționale și 
legale și conducându-se de principiul oportunității și 
doctrina juridică.

Un alt exemplu când Parlamentul încalcă legea 
și nu se ține de cuvânt îl constituie adoptarea Hotă-
rârii Parlamentului nr.158 din 21.07.2011 cu privire la 
încheierea primei sesiuni  parlamentare a anului 20119. 
Prin respectiva hotărâre, Parlamentul Republicii Mol-
dova decide că prima sesiune parlamentară a anului 
2011 să fie încheiată pe data de 29 iulie 2011. Ulterior, 
ignorând propria hotărâre, el și-a încheiat lucrările se-
siunii de primăvară-vară la 28 iulie 2011. Se vede că 
deputații nu au avut cu ce ieși la „rampă” nici chiar de 
ziua Constituției. Constituția a fost adoptată la 29 iulie 
1994. Constituția Republicii Moldova și Regulamentul 
Parlamentului relevă expres faptul că prima sesiune din 
an începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul 
lunii iulie. Astfel, ultima ședință din sesiunea respec-
tivă putea și deci trebuia să aibă loc la 29 iulie 2011, 
lucru de altfel confirmat prin propria hotărâre de către 
legiuitor încă la 21 iulie 2011. Nu putem înțelege de ce 
Președintele Parlamentului declara anterior una (ultima 
ședință a Parlamentului din sesiunea de primăvară-
vară va avea loc la 29 iulie 2011), iar ajuns la 28 iulie 
pune punct și închide sesiunea, trimițându-i pe „oropsiții 
noștri” deputați în concediu, că startul sezonului esti-
val demult a fost dat. Declarațiile unui politician sunt 
declarații și nimic mai mult10. Totodată, constatăm că 
Parlamentul Republicii Moldova adoptă hotărârea 
nr.158 din 21 iulie 2011 cu privire la încheierea pri-
mei sesiuni parlamentare a anului 2011, unde expres 
statuează faptul că prima sesiune parlamentară a anului 
2011 se încheie la 29 iulie 2011. Ce legiuitori mai are și 
Republica Moldova! în cazul în care era vorba numai 
despre o declarație, lucrurile erau mult mai simple, 
însă Parlamentul a adoptat un act legislativ în acest 
sens și lucrurile iau o cu totul altă turnură. Deputații 
adoptă acte oficiale pentru ca să le încalce. În cazul 
când deputații violează prevederile unui act juridic, ce 
fel de exemplu pot servi ei pentru simplul cetățean? Vai, 
uitasem: Fiecare popor își merită conducătorii.

Un stat de drept poate fi edificat, atunci când dem-
nitarii cunosc și respectă legea. În exemplul de mai jos 
descriem o situație când diplomația nu-i la „îndemâna 
orișicui”. De altfel, principiul statului de drept este spe-
cific și acceptat și-n diplomație. Diplomația este arta ne-
gocierilor, iar tratatul internațional (indiferent cum s-ar 
numi acesta: tratat, acord, act general, pact, protocol, 
convenție, memorandum, schimb de note, declarație, 
statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate 
având valoare juridică egală) odată negociat, urmează 
a fi respectat, după aprobare, ratificare, astfel părțile se 
obligă să întreprindă măsurile necesare în vederea reali-
zării prevederilor tratatului menționat. Uneori nu se face 
distincție clară între categoriile tratatelor internaționale 

(interstatale, interguvernamentale și interdeparta-
mentale), de aceea avem cazuri când Guvernul inițial 
aprobă o hotărâre privind depunerea în Parlament 
a unui proiect de lege privind ratificarea tratatului 
internațional, ca ulterior să revină asupra acesteia, ab-
rogând-o, astfel mulțumindu-se prin aprobarea numai 
a unei hotărâri de Guvern în acest sens, fără a avea 
pretenții de-a solicita repetat Parlamentului ratificarea 
tratatului respectiv printr-un act legislativ. Astfel, con-
statăm faptul că există multiple cazuri de nerespectare a 
prevederilor legale și constituționale de către Parlament 
și Guvern, inclusiv.

Ex.: Prin Hotărârea nr. 675 din 30.07.2010 cu pri-
vire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din Româ-
nia privind colaborarea între Forţele Aeriene publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.138-140 
din 06.08.2010, Guvernul Republicii Moldova aprobă2 
şi prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de 
lege pentru ratificarea Protocolului între Ministerul 
Apărării al republicii Moldova şi Ministerul Apără-
rii naţionale din românia privind colaborarea între 
Forţele Aeriene, semnat la Bucureşti la 29 martie 2010. 
Hotărâre, de altfel, contrasemnată de către viceprim-mi-
nistru, ministrul afacerilor externe şi integrării europe-
ne, ministrul apărării și ministrul justiţiei. 

Ulterior Guvernul, prin Hotărârea nr.101 din 
18.02.2011 cu privire la retragerea din Parlament a unui 
proiect de lege şi abrogarea unei hotărâri de Guvern 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.32-33 din 25.02.2011, retrage3 din Parlament pro-
iectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Mi-
nisterul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul 
Apărării Naţionale din România privind colaborarea în-
tre Forţele Aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.675 din 30 iulie 2010 și, totodată, abrogă această 
Hotărâre a sa. 

Astfel, Guvernul a fost impus de situația creată să 
recunoască tacit greșeala comisă. Totodată, în aceeași 
ședință Guvernul aprobă4 şi prezintă Parlamentului 
spre informare Protocolul între Ministerul Apărării al 
Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale 
din România privind colaborarea între Forţele Aeriene, 
semnat la Bucureşti la 29 martie 2010. 

Pentru a nu fi comise astfel de greșeli grosolane, 
membrii guvernului (miniștrii) urmează a fi obligați 
să studieze temeinic prevederile Convenţiei de la Vie-
na cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969, ale 
Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind trata-
tele internaţionale ale Republicii Moldova și Constituția 
Republicii Moldova. Conchidem: a greși este omenește, 
a stărui în greșeală este un lucru diavolesc.

Un alt exemplu, unde guvernanții negociază prost 
este Tratatul dintre Republica Moldova și Ucraina cu 
privire la frontiera de stat. Prin Legea organică nr. 348-
XV din 12 iulie 2001 Parlamentul a ratificat Tratatul 
dintre Republica Moldova şi Ucraina cu privire la fron-
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tiera de stat, semnat la Kiev la 18 august 1999, intrat 
în vigoare la 18 noiembrie 2001, în urma schimbului 
instrumentelor de ratificare la 19 octombrie 2001. Po-
trivit art.10 din Tratat, Părţile contractante vor sem-
na un protocol adiţional la prezentul Tratat, care este 
parte integrantă a lui şi care reglementează probleme-
le transmiterii în proprietate Ucrainei a sectorului de 
autostradă Odesa-Reni în regiunea localităţii Palanca a 
Republicii Moldova, precum şi a sectorului de teren, 
prin care trece acesta, şi regimul lor de exploatare. 
Odată intrat în vigoare, la 18 noiembrie 2001, Tratatul 
cade sub incidenţa principiului de drept internaţional 
«pacta sunt servanda» (art. 26 din Convenţie). Curtea 
Constituțională, fiind sesizată, prin decizia din 24 sep-
tembrie 2002 a sistat procesul privind controlul consti-
tuţionalităţii unor prevederi ale Tratatului între Repu-
blica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat 
şi a Protocolului adiţional la Tratat, semnate la Kiev 
la 18 august 1999. Același lucru s-a petrecut și la 15 
martie 2010, unde Curtea nu a acceptat spre examinare 
în fond sesizarea repetată. În acest caz, se caută diferite 
tertipuri din partea Curții Constituționale numai ca să 
nu admită examinarea în fond a sesizării5. 

Totodată, menționăm faptul că a fost expusă o opi-
nie separată a unui judecător la 24 septembrie 2002, 
unde este statuat: „Sunt ferm convins că sesizarea tre-
buia să fie examinată în fond şi să se pronunţe, conform 
Codului jurisdicţiei constituţionale, o hotărâre prin care 
norma contestată urma să fie recunoscută neconstituţi-
onală pentru considerentul că ea contravine în mod in-
contestabil prevederilor cuprinse în art. 1 alin. (1) şi art. 
3 alin. (1) din Constituţie, care stabilesc că Republica 
Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi 
indivizibil, iar teritoriul acestui stat este inalienabil. 
Prin dispoziţiile actelor contestate, 18 ha din teritoriul 
naţional al statului – teritoriu care nu coincide cu fron-
tiera de stat, au fost transmise în proprietate exclusivă 
şi în jurisdicţia altui stat. Pe acest teritoriu, amplasat pe 
o distanţă de 7,7 km pe teritoriul Republicii Moldova, a 
fost instituită jurisdicţia altui stat, fapt prin care au fost 
suprimate principiile constituţionale privind inaliena-
bilitatea teritoriului statului, suveranitatea, integritatea, 
indivizibilitatea şi independenţa acestuia, s-a adus o 
gravă atingere garanţiilor, drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale cetăţenilor Republicii Moldova, care pe 
teritoriul ţării lor sunt supuşi, de fapt, jurisdicţiei altui 
stat, fiind limitaţi în drepturi şi în libertatea de a le exer-
cita pe întreg teritoriul ţării: atât pe fâşia de pământ-
şosea (ce aparţinea Republicii Moldova) transmisă în 
proprietate exclusivă şi în jurisdicţia altui stat, cât şi 
după ea”. De asemenea, Curtea Constituțională a adop-
tat o Adresă prin care recunoaște că, în procesul exa-
minării sesizării, ea a constatat lacune şi contradicţii 
conținute în reglementările naţionale care guvernea-
ză problemele tratatelor internaţionale, pentru a căror 
eliminare se impune operarea unor modificări. Adresa 
nu a fost executată până în prezent.

Un alt exemplu elocvent ne convinge de faptul că 

edificarea unui stat de drept este un obiectiv foarte di-
ficil, dacă pornim de la mentalitatea perimată a unori 
cetățeni ce nu-și pot desprinde „fundul de jilț”. Legiu-
itorul a stabilit pentru notari un plafon de vârstă de 65 
de ani sau censul de vârstă până când notarul poate 
exercita funcția. Unii notari ajunși la vârsta onorabilă 
nu au dorit să demisioneze, dar după ce în conformi-
tate cu ordinul ministrului justiției activitatea lor a fost 
întreruptă, aceștia au solicitat unui deputat să sesize-
ze Curtea Constituțională întru efectuarea controlului 
constituționalității art.16 alin.(1) lit.g) din Legea cu pri-
vire la notariat6.

Paradoxal sau nu, însă unii dintre notari doresc cu 
multă râvnă să mai activeze în funcțiile de notar și după 
împlinirea vârstei de 65 de ani. Totodată, menționăm că 
în Occident censul de vârstă pentru notari este de 62-75 
ani. Noi ar fi bine să ne gândim și la faptul că vârsta 
de pensionare actualmente în Republica Moldova este 
mult mai joasă de 65 de ani. De altfel, considerăm că 
nu ar fi deloc rău, dacă persoanele în cauză după o peri-
oadă intensă de activitate vor avea mai mult timp liber 
și vor fi alături de nepoței, iar tânăra generație va pre-
lua cu succes eștafeta și va asigura continuitatea acestei 
misiuni nobile de notar. Numărul de posturi de notar în 
Republica Moldova este reglementat de către stat, iar 
locurile vacante de notar uneori lipsesc cu desăvârșire, 
de aceea ar fi bine ca și persoanele angajate în funcție de 
notar anterior, până la intrarea în vigoare a noilor regle-
mentări7, la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani, 
să-și prezinte benevol demisia.

Instituirea plafonului de vârstă de 65 de ani pentru 
activitatea de notar este justificată obiectiv şi rezonabil 
prin noile politici de reformare a notariatului, în cadrul 
cărora au fost transformate notariatul de stat şi cel pri-
vat în notariat public, astfel se identifică unele soluţii 
optime pentru asigurarea accederii la funcţia de notar a 
noilor candidaţi ş.a. 

Art.16 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la notariat 
care prevede încetarea activităţii notarului la vârsta de 
65 de ani este aplicabilă notarilor învestiţi cu împuter-
niciri de exercitare a activităţii notariale după intrarea 
în vigoare a Legii nr.300-XVI din 25 decembrie 2008 
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la 
notariat. Totodată, potrivit art.20 alin.(1) din Legea cu 
privire la notariat, notarul nu poate fi destituit decât în 
temeiul legii. Astfel, o bună parte din corpul de notari 
rămâne să decidă de sine stătător, să uzeze de prevede-
rile legale sau benevol la atingerea plafonului să asigure 
succesiunea funcției pentru tinerii care au susținut exa-
menele de calificare.

Dar, revenind la sesizarea prezentată Curții 
Constituționale, constatăm că aceasta, efectuând in-
terpretarea prevederilor legale în discuție și-a depășit 
atribuțiile prin faptul că a admis o ingerință în activi-
tatea legiuitorului. Curtea Constituțională interpretează 
Constituția, iar interpretarea legilor este o atribuție 
exclusivă a Parlamentului. Uneori nici chiar ministrul 
justiției nu aplică corect prevederile legale, deoarece, 
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conducându-se de noile prevederi legale (activitatea 
notarului încetează în cazul atingerii vârstei de 65 de 
ani), acesta emite ordine privind încetarea activității no-
tarului privat, iar ulterior după ce Curtea Constituțională 
prin Hotărârea nr.30 din 23 decembrie 2010 a recunos-
cut drept constituţională prevederea art.16 alin.(1) lit.g) 
despre încetarea activităţii notarului în cazul atingerii 
vârstei de 65 de ani din Legea nr.1453-XV din 8 noiem-
brie 2002 cu privire la notariat în redacţia Legii nr.300-
XVI din 25 decembrie 2008, ministrul justiției a fost 
impus de situația creată, să abroge ordinele respective8.

Un alt exemplu, când prevederile legale sunt violate 
de către acei ce sunt chemați să vegheze asupra respec-
tării legii și să fie un exemplu demn de urmat, îl consti-
tuie editarea Monitorului Oficial al Republicii Moldova, 
nr.146 din 28 august 2011, într-o zi de duminică. Astfel, 
ediția Monitorului Oficial al Republicii Moldova, nr.146 
din 28 august 2011 publicată într-o zi de duminică, deci 
cu încălcarea flagrantă a prevederilor art.5 alin.(1) din 
Legea nr.173-XIII din 06.07.1994 privind modul de pu-
blicare și intrare în vigoare a actelor oficiale, mai conține 
și două acte care ulterior se constată că sunt declarate 
neconstituționale de către Curtea Constituțională9.

Un alt caz de confundare a procedurilor legislati-
ve. La 24 august 2011, Guvernul a aprobat Hotărârea 
nr.633 privind angajarea răspunderii Guvernului în 
faţa Parlamentului în temeiul articolului 106¹ din 
Constituţie, în vederea adoptării unei legi organice 
privind modificarea şi completarea Legii instituţiilor 
financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, Legii nr.199-
XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor 
mobiliare, Codului de procedură civilă nr.225-XV din 
30 mai 2003, Codului de executare nr.443-XV din 24 
decembrie 2004 şi Legii nr.113 din 17 iunie 2010 pri-
vind executorii judecătoreşti.

La 27 august 2011, nefiind depusă nici o moţiune 
de cenzură, proiectul de lege propus a fost considerat 
adoptat20. La 28 august 2011, în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.146, la art. 450, a fost publica-
tă Legea nr.184 din 27 august 2011 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative. Ulterior, Curtea 
Constituțională a fost sesizată de către un grup de deputați 
privitor la neconstituționalitatea Legii „privind anga-
jarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului”. 
Curtea constată că procedura angajării răspunderii 
Guvernului în faţa Parlamentului este o particula-
ritate a procedurii legislative, conform căreia pro-
iectul de lege nu mai urmează procedura legislativă 
prevăzută de Regulamentul Parlamentului, acesta 
fiind supus unei dezbateri strict politice, având drept 
consecinţă menţinerea sau demiterea Guvernului 
prin retragerea încrederii acordate de Parlament. 
 În acest sens, Curtea constată că o dezbatere politică 
privind demiterea Guvernului prin retragerea încrederii 
acordate poate avea loc în condiţiile art.106 din Con-
stituţie: numai în şedinţa plenară a Parlamentului. 
Prin urmare, depunerea la Secretariatul Parlamentului 
a Hotărârii Guvernului privind angajarea răspunderii 

cu materialele anexate, fără prezentarea acestui act 
politic de angajare a răspunderii în şedinţa plenară, 
nu corespunde cerinţelor normelor constituţionale 
privind angajarea răspunderii „în faţa” Parlamen-
tului.

În caz contrar, o asemenea dezbatere devine imposi-
bilă, deoarece, potrivit art.37 alin. (4) din Regulamen-
tul Parlamentului, convocarea Parlamentului în sesiune 
extraordinară sau specială se va face în 3 zile de la data 
înregistrării cererii, dacă legea nu prevede altfel. Terme-
nul pentru depunerea moţiunii de cenzură este la fel de 
3 zile din momentul angajării răspunderii Guvernului. 
Din aceste motive, în afara sesiunilor parlamentare, pro-
cedura angajării răspunderii Guvernului este condiţio-
nată de convocarea unei sesiuni extraordinare sau speci-
ale, iar termenul de 3 zile pentru depunerea moţiunii de 
cenzură curge din momentul prezentării în plenul Parla-
mentului a proiectului de lege asupra căruia Guvernul 
îşi angajează răspunderea. Curtea relevă că procedura 
angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect 
de lege, ca o modalitate simplificată de legiferare, tre-
buie să fie o măsură in extremis, determinată de urgenţa 
în adoptarea măsurilor conţinute în legea asupra că-
reia Guvernul şi-a angajat răspunderea, de necesitatea 
ca reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă 
celeritate, de importanţa domeniului reglementat şi de 
aplicarea imediată a legii în cauză. Curtea constată că 
Legea nr.184 din 27 august 2011 a fost adoptată prin 
angajarea răspunderii Guvernului în timpul vacan-
ţei parlamentare, fără prezenţa exponentului puterii 
executive în şedinţa plenară a Parlamentului, deter-
minând imposibilitatea depunerii moţiunii de cenzu-
ră şi, implicit, a dezbaterii politice privind menţine-
rea sau retragerea încrederii acordate Guvernului 
la învestitură. Curtea consideră că modalitatea în care 
Guvernul a făcut uz de procedura angajării răspun-
derii sale în faţa Parlamentului a lipsit în mod efectiv 
Parlamentul, în calitate de organ reprezentativ suprem 
al poporului Republicii Moldova şi unică autoritate le-
gislativă a statului, de control asupra unor astfel de 
măsuri excepţionale.

Curtea Constituțională după cum a relevat, terme-
nul prevăzut de art. 106¹ din Constituţie curge din 
momentul prezentării în plenul Parlamentului a 
proiectului de lege asupra căruia Guvernul îşi an-
gajează răspunderea, care urmează să aibă loc după 
intrarea în vigoare, în modul prevăzut de lege, a ho-
tărârii Guvernului de angajare a răspunderii sale în 
faţa Parlamentului. În acest mod, adoptarea și semna-
rea Legii nr.184 la 27 august 2011, la distanţă de 1 zi de 
la publicarea Hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova din 26 august 2011, a avut loc 
cu încălcarea termenului constituţional prevăzut pentru 
depunerea moţiunii de cenzură. Totodată, menționăm 
faptul că respectiva lege a fost promulgată și publicată 
la 28 august 2011.

Pornind de la necesitatea de a asigura transparenţa în 
actul de guvernare, Curtea reţine că, în procedura de an-
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gajare a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, 
în Monitorul oficial al republicii Moldova urmează 
a fi publicat obligatoriu nu doar textul hotărârilor 
de Guvern propriu-zise, dar şi textul integral al pro-
iectelor de legi ce constituie obiectul acestei proce-
duri. Astfel, Curtea consideră că Legea nr.184 din 27 
august 2011 a fost adoptată printr-o procedură de an-
gajare a răspunderii Guvernului contrară art.106¹ din 
Constituţie combinat cu art.7, 60 şi 66 din Constituţie. 
 Din aceste motive, Curtea Constituţională a declarat 
neconstituţională Legea nr.184 din 27 august 2011 
privind modificarea şi completarea unor acte legis-
lative, ca fiind adoptată cu încălcarea procedurii de 
adoptare21. 

Legea nr.184 din 27 august 2011 pentru modifica-
rea și completarea unor acte legislative22 a fost adopta-
tă în temeiul prevederilor art.106¹ din Constituție, prin 
angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament, 
care fiind contestată a fost declarată neconstituțională 
de către Curtea Constituțională, deoarece a fost în-
călcată procedura de adoptare a legii în cauză. Par-
lamentul cu prima ocazie în ședința specială din 
15 ianuarie 2012 deja cu respectarea procedurii 
adoptă legea nr.5 pentru modificarea unor acte le-
gislative23. Astfel, legea în cauză se consideră „a fi 
adoptată de două ori”.

Într-un stat de drept, una și aceeași lege nu ar tre-
bui să fie adoptată de două ori, lucru care, de altfel, s-a 
și întâmplat când Guvernul Republicii Moldova și-a 
angajat răspunderea în fața Parlamentului asupra unui 
proiect de lege și ulterior această lege a fost declara-
tă neconstituțională de către Curtea Constituțională. 
Totodată, Parlamentul Republicii Moldova revine 
în ședința specială asupra proiectului de lege pentru 
modificarea unor acte legislative pe care, de altfel, o 
aprobă la 15 ianuarie 2012, iar legea nr.184 din 27 
august 2011 pentru modificarea și completarea unor 
acte legislative se abrogă. Astfel, când nu este cu-
noscută și respectată întocmai procedura de legife-
rare se întâmplă asemenea cazuri când autoritățile 
publice centrale dau prin „străchini”. Ăsta-i „jocul 
infantil” al guvernării de-a legifera „cum și cui nu-i 
este lene”.

Un alt exemplu, când o parte foarte consistentă a 
unei alte legi publicate, de asemenea, în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova de duminică, 28 au-
gust 2011 este declarată neconstituțională de către 
Curtea Constituțională. Totodată, menționăm fap-
tul că Curtea Constituțională a reconfirmat ca fiind 
constituționale propunerile legislative promovate de 
subsemnatul la art. I și II din Legea nr.163 din 22 
iulie 2011, iar pe de altă parte, Curtea a recunoscut 
art. III-XV din Legea enunțată mai sus (lichidarea 
instanțelor specializate) ca fiind neconstituționale24. 
Ca rezultat, fiind impus de situație, Parlamentul 
abrogă art.III-XV din Legea nr.163 din 22 iulie 
2011 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative și repetat revine asupra chestiunii legate 

de instanțele judecătorești specializate adoptând o 
nouă lege în acest sens25.

Ca urmare a celor reflectate, constatăm că, în afara 
faptului că punem la îndoială apariția Monitorului 
oficial al republicii Moldova într-o zi de duminică, 
în acesta și-au găsit oglindirea două acte legislative, 
care, la scurt timp de la publicare, au fost declarate 
neconstituționale de către Curtea Constituțională.

Astfel, conchidem că actele elaborate și adoptate 
de către Guvern și Parlament uneori au multe lacune, 
asupra cărora reprezentanții acestor autorități publice 
insistă, solicitând chiar Agenției Informaționale de Stat 
„Moldpres” uneori publicarea ilegală a unor acte oficia-
le în Monitorul Oficial al Republicii Moldova26.

Alt caz de comitere a unei erori de către Guvern este 
modificarea conținutului de substanță a unor avize asu-
pra proiectului de lege privind completarea art.16 din 
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998. Inițial, 
Guvernul aprobă un Aviz cu un conținut, iar la un in-
terval relativ scurt de timp, îl retrage din Parlament și-l 
abrogă27 și aprobă un nou Aviz, unde este inserat un alt 
conținut la același proiect de lege28.

Totodată, menționăm faptul că legiuitorul văzând că 
lucrurile „îi scapă”, fără a fi „sancționat”, își permite 
luxul de a perpetua în greșeli. Astfel, legile bugetare 
anuale (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 nr. 270 din 23.12.201129 și, respectiv, Legea 
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe 
anul 2012 nr.271 din 23.12.201130) cu toate că au fost 
adoptate de către Parlament până la finele anului calen-
daristic, acestea au fost promulgate de către președintele 
interimar al Republicii Moldova cu întârziere și astfel au 
fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va abia la 17 ianuarie 2012, deși, conform dispozițiilor 
finale, ele intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Politica bugetar-fiscală31, fiind adoptată de Parla-
ment la 23 decembrie 2011, este publicată abia la 13 ia-
nuarie 2012. Astfel, prevederile normelor de drept fiscal 
urmează a fi aplicate de la 13 ianuarie 2012, iar pentru 
perioada precedentă, începând cu 1 ianuarie 2012, ur-
mează a fi aplicate normele juridice care erau în vigoare 
până la publicarea noii politici bugetar-fiscale. Totoda-
tă, menționăm că, din experiența foarte bine cunoscu-
tă, organele de aplicare a normelor de drept vor neglija 
cu desăvârșire prevederile legislației și vor aplica, de 
exemplu, o cotă unică a impozitului pe bunurile imobili-
are pentru întreaga perioadă fiscală 2012. Astfel, diviza-
rea calculului pe două perioade (01.01.2012-12.01.2012 
și, respectiv, 13.01.2012-31.12.2012), după cum rezultă 
clar din lege, nu se va produce. Este regretabil faptul 
când emitentul unor norme primare de drept nu respectă 
procedura stabilită la adoptarea actelor legislative, astfel 
creând situații care viciază comportamentul individului 
și autorităților menite să aplice respectivele prevederi.

noi am descris numai unele situații, când 
autoritățile statului neglijează prevederile legale. În 
cazul în care autoritățile publice (Parlamentul, Gu-
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vernul) vor persevera în aceasta, este clar că nu vom 
izbândi în făurirea unui stat de drept, în cadrul că- 
ruia legea este mai presus de toate pentru toți subiecții. 
În statul de drept, autoritățile publice centrale servesc 
exemplu demn de urmat atât pentru autoritățile pu-
blice locale (fie ele chiar și autonome), cât și pentru 
simplul cetățean. În statul de drept, autoritățile nu 
modifică legea în funcție de conjunctura politică cre-
ată de moment, însă suportă consecințele legii pe care 
ele însele au adoptat-o. Edificarea unui stat de drept 
va fi posibilă când guvernanții nu vor mai stărui în 
greșeli cu atâta râvnă, precum au făcut-o până la ale-
gerea președintelui republicii Moldova, ci vor pune 
în capul mesei legea și se vor conduce de prevederile 
constituționale și legale. numau astfel vom izbândi.
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SUMMArY
In the present article we have given the points of view, conceptions of many researchers in the field of 

law concerning the aspects of contravention responsibility as a form of legal liability. In spite of the fact 
that in the literature in the field there exists numerous definitions of contravention responsibility, each 
author expressing his or her opinion in an original mode, analyzed in ensemble, underlining the same 
particularities specific to contravention responsibility.

There is analyzed the degree of social danger of contravention with that of infraction, the contraven-
tion being the illicit action with a degree of social peril at a lower degree than the infraction.

Thus, in the contravention Code it is proposed that there should not exist normative provisions of the 
kind given in paragraph.(3) art. 16 of the contravention Code, concerning the contravention responsibi-
lity of the physical person.

şi juridice vinovate de săvârşirea contravenţiilor 
la suportarea sancţiunilor aplicate de autorităţile pu-
blice competente”1, exprimând reacţia societăţii faţă 
de contravenienţi. Savanţii C.Draghici, S.Furdui defi-
nesc răspunderea contravenţională drept reacţie a sta-
tului la comiterea cu vinovăţie a unei fapte contraven-
ţionale, prin aplicarea de către organul împuternicit 
faţă de făptuitor a constrângerii statale, prevăzute de 
legea contravenţională în modul şi termenele stabili-
te de lege în limitele sancţiunii contravenţiei comise, 
precum şi obligaţia contravenientului de a suporta 
sancţiunea2.

În mod similar, se expun E.Fistican, A.Pascari, 
A.Climova, S.Furdui şi S.Bleşceaga, care definesc 
răspunderea contravenţională drept acea ,,formă a răs-
punderii juridice, exprimată prin raportul de constrân-
gere, generat ca urmare a comiterii contravenţiei între 
stat şi contravenient, raport complex, al cărui conţinut 
îl formează dreptul statului de a aplica persoanei vino-
vate sancţiunea prevăzută de lege pentru contraven-
ţia comisă şi de a o constrânge să o execute corelativ 
cu obligaţia contravenientului de a suporta aplicarea 
şi executarea sancţiunii contravenţionale, în vederea 
restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii le-
gii”3. Răspunderea contravenţională, ca şi oricare altă 
formă de răspundere, se aplică doar în limitele legii, 
în ce priveşte subiecții posibili de răspundere, faptele 
ilicite considerate contravenţii, sancţiunea şi mărimea 
acesteia; răspundere juridică în afara legii nu există.

În concepţia lui N.Grădinaru şi Gh.Udrescu, răs-

punderea contravenţională este o instituţie juridică a 
dreptului contravenţional, cuprinzând totalitatea nor-
melor juridice care reglementează raporturile ce apar 
în legătură cu încălcarea de către persoanele fizice şi 
juridice a prescripţiilor legii contravenţionale, prin 
comiterea unei contravenţii, care nu este altceva decât 
,,o faptă săvârşită cu vinovăţie, prevăzută şi sancţi-
onată de lege”4. Iu.Poenaru menţionează că răspun-
derea contravenţională este o varietate a constrânge-
rii juridice, reprezentând o stare de drept deosebită, 
care presupune existenţa unei obligaţii fixate în lege 
şi posibilitatea survenirii consecinţelor nefavorabi-
le (aplicarea sancţiunilor) în cazul încălcării acestor 
obligaţii. 

,,Răspunderea contravenţională izvorăşte dintr-o 
faptă a omului generatoare de consecinţe materiale şi 
imateriale socialmente neconvenabile, faptă descrisă 
legal prin elementele ei constitutive şi caracteriza-
tă juridic ca fiind o contravenţie”5. Relevanţă, este 
opinia savantului M.A. Hotca, referitoare la faptul 
că, după conţinut, răspunderea contravenţională este 
susceptibilă de patru accepţiuni: instituţie juridică, ra-
port juridic de constrângere, latură pasivă a raportului 
contravenţional de constrângere, conţinutul raportului 
contravenţional de constrângere6. În sens larg, prin 
răspundere contravenţională se înţelege, în viziunea 
aceluiaşi autor, acea formă a răspunderii juridice, 
identificată cu raportul juridic contravenţional de con-
strângere, stabilit între stat şi contravenient, al cărui 
conţinut îl constituie dreptul statului de a aplica sanc-
ţiune contravenientului şi obligaţia corelativă a aces-
tuia de a suporta sancţiunea. Iar în sens restrâns, prin 
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răspundere contravenţională se înţelege acea formă de 
răspundere juridică, care constă în obligaţia contra-
venientului de a suporta sancţiunea, întrucât răspun-
derea contravenţională nu poate fi concepută decât în 
cadrul unui raport juridic, în care se stabileşte fapta 
ilicită, vinovăţia făptuitorului şi sancţiunea corespun-
zătoare7.

În literatura de specialitate, există numeroase de-
finiţii ale răspunderii contravenţionale, fiecare autor 
formându-şi opinia într-un mod original.

Totuşi, esenţa acestei instituţii juridice se păstrează 
de la un savant la altul şi toate definiţiile existente, 
analizate în ansamblu, relevă aceleaşi particularităţi 
specifice răspunderii contravenţionale, acestea refe-
rindu-se la formele distincte de manifestare, compa-
rativ cu alte tipuri de răspundere juridică. Cel mai des, 
trăsăturile răspunderii contravenţionale sunt elucidate 
în doctrină prin delimitarea acesteia de răspunderea 
penală, deoarece regimul juridic al contravenţiilor se 
încadrează într-un regim juridic special de drept pu-
blic, desprins fiind din dreptul penal prin dezincrimi-
narea penală a unor fapte antisociale, cărora li s-a con-
ferit un caracter contravenţional8. Principalul criteriu 
care delimitează aceste două forme de răspundere ju-
ridică este pericolul social, care este mai grav în cazul 
săvârşirii infracţiunilor9.

În conformitate cu prevederile Codului penal al 
Republicii Moldova10, se consideră răspunderea pe-
nală condamnarea publică, în numele legii, a fapte-
lor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit, 
condamnare ce poate fi precedată de măsurile de con-
strângere prevăzute de lege. Codul contravenţional, 
din păcate, nu oferă o difiniţie instituţiei răspunderii 
contravenţionale.

,,Atât răspunderea penală, cât şi cea contravenţio-
nală formează aceeaşi categorie de răspundere juridi-
că – răspundere care se realizează în interesul întregii 
societăţi”11 şi nu doar în interesul unui grup limitat 
de persoane; ambelor tipuri de răspundere le sunt 
specifice regulile de drept public. Aprecierea naturii 
şi importanţei sociale a interesului lezat prin fapta 
ilicită se face prin diferenţierea pericolului social co-
respunzător celor două forme de răspundere juridică. 
Cu cât valoarea protejată este mai importantă, cu atât 
fapta care-i aduce atingere prezintă grad mai mare de 
pericol social şi deci forma de răspundere antrenată 
va fi cea penală”12. Gradul de pericol social al contra-
venţiei este mai mic decât cel al înfracţiunii şi legis-
laţia naţională accentuează destul de nuanţat această 
deosebire, Codul penal al Republicii Moldova13 de-
finind infracţiunea drept o faptă ilicită (acţiune sau 
inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, 
savârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. 
Nu constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care 

deşi formal conţine semnele unei fapte prevăzute de 
Codul penal, dar, fiind lipsită de importanţă, nu pre-
zintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni. Iar con-
travenţia, în redacţia Codului contravenţional14, este 
fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită, cu un grad de 
pericol social mai redus decât infracţiunea, savârşită 
cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocro-
tite de lege, este prevăzută de Codul contravenţional 
şi este pasibilă de sancţiune contravenţională. În mod 
firesc, pentru comiterea unei contravenţii, se aplică o 
răspundere juridică mai blândă, comparativ cu răs-
punderea juridică ce survine ca rezultat al săvârşirii 
unei infracţiuni. Gradul de pericol social mai redus al 
contravenţiei, comparativ cu cel specific infracţiunii 
este confirmat şi prin reglementările privind prescrip-
ţia tragerii la răspundere contravenţională şi, respec-
tiv, penală. Dacă termenul de prescripţie a răspunderii 
penale este de 2 ani pentru infracţiunile uşoare şi de 
25 de ani pentru cele excepţional de grave, existând 
şi infracţiuni imprescriptibile (infracţiunile contra 
păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război)15, 
atunci termenul general de prescripţie a răspunderii 
contravenţionale este de numai 3 luni, iar, pentru con-
travenţiile ce afectează activitatea de întreprinzător, 
fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare, 
termenul special de prescripţie este de 12 luni16. In-
fracţiunile, prin prisma legii penale, sunt clasificate în 
mai multe categorii, în funcţie de caracterul şi gradul 
prejudiciabil al faptei: infracţiuni uşoare, mai puţin 
grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de gra-
ve. În aspect comparativ, Codul contravenţional deli-
mitează expres doar o categorie de contravenţii – cele 
neînsemnate – contravenţia pentru care legea prevede 
în calitate de sancţiune maximă aplicarea unei amenzi 
de până la 10 unităţi convenţionale17. În rest Codul 
,,tace”, rămânând la aprecierea celor care au menirea 
de a interpreta legea să decidă cum se efectuează o 
clasificare clară a ilicitului contravenţional, pentru că 
singura soluţie ar fi deosebirea a două tipuri de con-
travenţii: obişnuite şi neînsemnate; unicul criteriu de 
delimitare este deci mărimea sancţiunii prevăzute de 
Cod pentru comiterea faptei contravenţionale şi, re-
spectiv, gradul de pericol social al acesteia.

,,Problema de a şti dacă o faptă antisocială este 
contravenţie sau infracţiune se soluţionează prin ra-
portarea faptei antisociale la norma juridică de incri-
minare.

Fiecare faptă ilicită este caracterizată şi descri-
să în elementele ei constitutive de norma juridică pe 
care o încalcă – infracţiune, contravenţie – caracte-
rizare în funcţie de care este atrasă forma de răspun-
dere corespunzătoare. Or, din acest punct de vedere, 
este limpede că determinarea în concret a faptelor ce 
constituie contravenţii presupune că nici una dintre 
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ele nu trebuie să aibă conţinutul generic al vreunei 
infracţiuni18. 

Doctrina de specialitate tratează în mod diferit na-
tura răspunderii contravenţionale, atribuind-o fie răs-
punderii administrative, fie considerând-o un tip de 
răspundere juridică distinctă de cea administrativă şi 
căreia i se aplică un regim juridic particular.

Unii savanţi autohtoni19, români20 şi ruşi21 apreci-
ază răspunderea contravenţională drept una indepen-
dentă de cea administrativă cu trăsături şi forme de 
manifestare absolut diferite.

,,Răspunderea contravenţională este instituţia ju-
ridică centrală în materia contravenţională”22 şi vom 
expune câteva particularităţi ale acesteia, în viziunea 
autorului rus D.M. Ovseanko23:

Ea survine numai pentru o contravenţie, comisă a) 
de o persoană fizică responsabilă, care a atins o anu-
mită vârstă. Prin adoptarea Codului contravenţional 
al Republicii Moldova, s-a introdus o novaţie legis-
lativă, şi anume, recunoaşterea persoanei juridice ca 
subiect al răspunderii contravenţionale, alături de per-
soana fizică.

Astfel, contravenţia reprezintă singurul temei juri-
dic al răspunderii contravenţionale, după cum răspun-
derea penală survine în cazul săvârşirii unei infracţi-
uni, cea de drept civil – a delictului patrimonial, cea 
disciplinară – delictului (abaterii) disciplinar (de servi-
ciu). O singură excepţie de la regula generală este cea 
a posibilităţii aplicării răspunderii contravenţionale în 
cazurile prevăzute de legislaţia penală (art.55 CP) şi 
nu numai pentru comiterea contravenţiei, dar şi pentru 
o infracţiune care nu prezintă un mare pericol social, 
dacă se constată că reeducarea sau corectarea persoa-
nei este posibilă fără aplicarea pedepsei penale24.

Există câteva grupe speciale de organe (per-b) 
soane oficiale) împuternicite să examineze cazurile 
contravenţionale. Persoanele abilitate legal să consta-
te faptele calificate drept contravenţii poartă numele 
de ,,agenţi constatatori”25. Numărul acestora este mult 
mai mare decât cel al organelor şi persoanelor respon-
sabile de pornirea şi exercitarea urmăririi penale. Ast-
fel, răspunderea contravenţională se aplică, de regulă, 
pe cale extrajudiciară direct de organele statale îm-
puternicite (de persoane cu funcţii de răspundere ale 
acestora). Aplicarea măsurilor de constrângere contra-
venţională, adică realizarea competenţei jurisdicţio-
nale se face de către agenţii constatatori împuterniciţi, 
pe când aplicarea măsurilor răspunderii penale şi de 
drept civil se realizează numai în limitele jurisdicţiei 
judiciare. În cazurile special prevăzute de legea con-
travenţională (art. 394-396 CC), măsurile răspunderii 
contravenţionale se aplică de către instanţa de jude-
cată, dar nu în scopul realizării sarcinilor justiţiei, ci 
pentru respectarea şi realizarea jurisdicţiei contraven-

ţionale. Modul extrajudiciar de aplicare a răspunde-
rii contravenţionale nu înseamnă că toate cazurile de 
aplicare a constrângerii contravenţionale pot fi califi-
cate ca răspundere contravenţională. De ex., nu sunt 
considerate răspundere contravenţională măsurile de 
prevenire (controlul documentelor de identitate, con-
trolul corporal şi controlul bagajelor, supravegherea 
administrativă a unor categorii de persoane), precum 
şi cele de curmare (reţinerea contravenţională, aduce-
rea făptuitorului la organul de drept prin mandat).

Pentru săvârşirea contravenţiei sunt prevăzute c) 
sancţiuni concrete, prevăzute de Codul contravenţi-
onal. Spre deosebire de pedepsele penale, cele con-
travenţionale sunt mai blânde, existând şi pedepsele 
contravenţionale, aplicate persoanelor fizice, inexis-
tente în dreptul penal: avertismentul, aplicarea punc-
telor de penalizare, privarea de dreptul special (drep-
tul de a conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi 
de portarmă) şi arestul contravenţional. În ce priveşte 
sancţiunile aplicate persoanelor juridice, amenda şi 
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate 
sunt reglementate şi de Codul penal, şi de Codul con-
travenţional. Primul însă instituie şi o pedeapsă pena-
lă mai aspră – lichidarea persoanei juridice, din cauza 
pericolului social sporit al infracţiunii.

Măsurile de răspundere contravenţională se d) 
aplică conform normelor ce reglementează procesul 
contravenţional. Procedura de aplicare a sancţiuni-
lor contravenţionale este simplă şi operativă, scrie       
D.M. Ovseanko. Suntem de părerea că procedura 
contravenţională într-adevăr trebuie să corespundă 
acestor criterii; însă Codul contravenţional în vigoare 
reglementează o procedură mai complicată de exami-
nare a cazurilor contravenţionale, spre deosebire de 
Codul cu privire la Contravenţiile administrative din 
1985. Deşi răspunderea contravenţională este aprecia-
tă drept una diferită de cea penală, conform legislaţiei 
naţionale, aceasta se apropie prea mult de trăsăturile 
răspunderii penale şi ale procesului penal. Sunt pre-
luate din Codul de procedură penală reglementări re-
feritoare la procesul contravenţional, participanţii la 
procesul contravenţional, la modalitatea de constatare 
şi de examinare a cazurilor contravenţionale, căile or-
dinare şi extraordinare de atac.

Criterii de delimitare a răspunderii contravenţio-
nale de răspunderea penală rămân a fi efectele juri-
dice ale aplicării fiecăreia dintre ele. Dreptului penal 
îi este specifică recidiva26, care reprezintă comiterea 
cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni de o 
persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune 
săvârşită cu intenţie. Dreptului contravenţional nu-i 
este cunoscută noţiunea de ,,recidivă” şi nici de ,,an-
tecedente contravenţionale”, chiar dacă săvârşirea 
contravenţiei de către o persoasă anterior sancţionată 
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contravenţional este o circumstanţă care agravează 
răspunderea contravenţională.

Nu agreăm apropierea exagerată a răspunderii 
contravenţionale de cea penală la nivel de reglemen-
tare normativ-juridică şi de acte procedurale. Este in-
admisibil, în opinia noastră, ca în prezentul Cod con-
travenţional să se facă trimitere la normele din Codul 
penal, din Codul de procedură penală; or, este vorba 
de coduri de legi ce reglementează două materii dife-
rite: cea a contravenţiilor şi, respectiv, cea a infracţiu-
nilor. Astfel, în Codul contravenţional nu ar trebui să 
existe asemenea prevederi normative de genul celor 
cuprinse în alin.(3) art.16 din Codul contravenţional, 
referitor la răspunderea contravenţională a persoanei 
fizice: ,,În cazul minorului care a săvârşit o faptă ce 
se încadrează în dispoziţia normei din partea specială 
a părţii întâi, agentul constatator, procurorul sau in-
stanţa de judecată expediază materialele cauzei con-
travenţionale autorităţii administraţiei publice locale 
pentru problemele minorilor. La demersul agentului 
constatator, instanţa de judecată poate aplica faţă de 
minor măsuri de constrângere cu caracter educativ 
conform art.104 din Codul penal”.

Odată ce este adoptat un Cod contravenţional nou, 
destul de detaliat, urmează a exclude din acesta trimi-
teri la acte normative ce reglementează relaţii sociale 
specifice absolut altei ramuri de drept şi a face anumi-
te complementări ori modificări în conţinutul Codului 
contravenţional, cu conservarea esenţei sale.

Alte particularităţi ale răspunderii contravenţiona-
le:

normele răspunderii contravenţionale sunt or-a) 
ganizate în sistem, adică sunt codificate;

spre deosebire de răspunderea disciplinară, b) 
răspunderea contravenţională se aplică de către auto-
rităţile publice şi persoane cu funcţii de răspundere 
ce nu se află în raporturi de subordonare ierarhică cu 
persoanele care au comis contravenţia.

Prin urmare, răspunderea contravenţională posedă 
un şir de trăsături prin intermediul cărora se deosebeş-
te de alte forme de răspundere juridică, însă principala 
particularitate a răspunderii contravenţionale constă 
în faptul că temeiul ei serveşte contravenţia, iar în 
calitate de măsuri de răspundere se aplică sancţiunile 
contravenţionale.
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SUMMArY
Marine insurance is a type of insurance that covers boats and ships, as well as their cargo and in some 

instances the places where the boat or ship is docked. 
Actual total loss and constructive total loss are used to differentiate the degree of proof where a vessel 

or cargo has been lost. An actual total loss occurs where the damages or cost of repair clearly equal or 
exceed the value of the property. A constructive total loss is a situation where the cost of repairs plus the 
cost of salvage equal or exceed the value. The use of these terms is contingent on there being property 
remaining to assess damages, which is not always possible in losses to ships at sea or in total theft situa-
tions. In this respect, marine insurance differs from non-marine insurance, where the insured is required 
to prove his loss. 

Traditionally, in law, marine insurance was seen as an insurance of “the adventure”, with insurers 
having a stake and an interest in the vessel and/or the cargo rather than simply an interest in the financial 
consequences of the subject-matter’s survival.

pe mare, de evoluţia flotei, de caracteristicile tehnice 
şi economice ale navelor şi de alte aspecte. Asigura-
rea maritimă, ca ramură a asigurărilor de bunuri, pro-
tejează navele maritime şi fluviale, alte ambarcaţiuni 
şi instalaţii utilizate în porturi, precum şi încărcătura 
acestora împotriva unui complex de riscuri.

Pierderile materiale care pot fi suferite de navă, 
marfă sau navlu în timpul operaţiunilor de staţionare, 
încărcare, transport sau descărcare poartă denumirea 
de avarii. În funcţie de natura obiectului asigurat, de 
intensitatea acţiunii riscurilor, de dimensiunea pagu-
belor, de posibilitatea de recuperare şi de interesele 
care le afectează, avariile sunt de trei categorii prin-
cipale1: 

 Avaria totalăA.  (total loss) reprezintă pierderea 
completă a bunului asigurat sau vătămarea integrităţii 
trăsăturilor fizico-chimice ale acestuia până la înceta-
rea de a mai face parte din categoria de bunuri de care 
aparţinea iniţial. 

Avaria totală este de două categorii:
Pierderea totală reală a navei•	  (actual total loss) 

este considerată în situaţia în care aceasta este com-
plet distrusă, deteriorată în asemenea măsură încât nu 
mai poate fi încadrată în categoria de navă, când este 
confiscată de inamic în caz de război, sau este atât de 
avariată, încât nu mai poate fi reparată.

Pierderea totală reală a mărfurilor•	  (constructi-
ve total loss) poate să afecteze încărcătura în totalitate 
sau parţial şi presupune distrugerea fizică totală a măr-
furilor, pierderea totală a proprietăţilor fizico-chimice 
sau confiscarea lor de către inamic. În mod special, 
avaria totală a unei părţi din marfa transportată apare 
în situaţia în care partea afectată nu mai poate fi recu-
perată, recondiţionată şi nu mai are aceleaşi trăsături 

fizice, chimice şi aceeaşi valoare de întrebuinţare cu 
cea iniţială.

Atât pentru marfă, cât şi pentru navă, avaria totală 
poate fi constructivă, atunci când pierderea este inevi-
tabilă, când armatorul este privat de navă şi repararea 
este imposibilă, când costurile necesare pentru salva-
re, reparaţii, recondiţionări şi reexpediere la destinaţie 
depăşesc valoarea asigurată, situaţie în care bunul este 
abandonat în favoarea asigurătorului.

B. Avaria particulară presupune orice pierdere 
parţială suferită de bunul asigurat ca urmare a produ-
cerii unui risc asigurat. Diferenţa dintre avaria totală 
şi avaria particulară se referă la dimensiunea pagu-
bei, avaria particulară având o valoare sub valoarea 
comercială sau valoarea asigurată a bunului avariat. 
În cazul mărfurilor, avaria particulară poate fi o pa-
gubă materială rezultată din reducerea valorii lor de 
întrebuinţare, din efectuarea unor cheltuieli de repara-
ţii şi recondiţionare sau din reducerea cantităţii, chiar 
ca urmare a unei vânzări fortuite în timpul călătoriei. 
Pentru navă, avariile particulare pot fi reprezentate de 
defecţiunile pe care le suferă nava din cauza riscurilor 
asigurate pe durata voiajului, staţionării etc.

C. Avaria generală sau comună (general average 
loss) se produce atunci când în mod intenţionat, din ne-
cesitate, în moment de mare pericol pentru întreaga ex-
pediţie, din ordinul căpitanului navei, se sacrifică o pro-
prietate sau o parte din proprietate, sau se face o chel-
tuială extraordinară pentru siguranţa comună, pentru a 
salva şi a feri de pericol nava, marfa şi vieţile omeneşti, 
angajate în aventura maritimă. Avaria generală este o 
avarie particulară, care se produce în anumite condiţii, 
dar nu din cauza unor evenimente accidentale.

Un act intenţionat cauzator de pierderi poate fi in-
clus în cazurile de avarie comună, dacă sunt îndepli-
nite cumulativ următoarele condiţii:

ASIGURăRILE  MARITIME
Lilia GrIBInCEA, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

voluţia pieţei internaţionale a asigurărilor mari-
time este influenţată de comerţul internaţional 
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a) pericolul sau primejdia să fie reală şi gravă, 
ieşită din comun (depăşind limitele condiţiilor nor-
male de navigaţie) şi să ameninţe atât nava, cât şi 
încărcătura;

b) sacrificiul sau cheltuielile trebuie să fie rezul-
tatul unui act intenţionat, în scopul salvării proprie-
tăţii comune;

c) sacrificiul, respectiv cheltuielile, să fie absolut 
necesare şi să aibă un caracter excepţional, adică să 
se distingă clar de cheltuielile normale ale armatoru-
lui, rezultate din obligaţiile sale contractuale;

d) sacrificiul să fie real, adică să nu fie o simplă 
aruncare peste bord a unor obiecte considerate ca 
pierdute sau lipsite de valoare şi rezonabil, în sensul 
că nu trebuie sacrificat mai mult decât este necesar în 
situaţia dată.

S-a remarcat2 că stabilirea caracterului avariei este 
foarte importantă, deoarece regimul de decontare a 
pagubelor diferă, în funcţie de natura avariei. În ca-
zul avariei particulare, paguba se suportă fie de navă, 
fie de încărcătură, în dependenţă de bunul care a fost 
supus avariei sau pentru care s-au efectuat cheltuielile 
de salvare. În cazul avariei comune, paguba suferită în 
urma măsurilor luate în mod conştient şi raţional, se 
repartizează între cele trei interese, adică între navă, 
încărcătură şi navlu. Cheltuielile extraordinare pe care 
le-ar ocaziona armatorul în legătură cu avaria comună 
pot fi asigurate. Astfel, inter alia, pot fi asigurate:

– cheltuielile portuare efectuate în portul de refu-
giu;

– reparaţiile navei efectuate în portul de refugiu;
– salariile şi retribuţia aferentă orelor suplimenta-

re, cuvenite echipajului navei;
– întreţinerea echipajului şi combustibilului con-

sumat;
– remorcarea până la al doilea port de refugiu sau 

până la destinaţie;
– costul asigurării.
Condiţiile de asigurare a mărfurilor, precum 

şi excluderile au fost elaborate sub egida unor orga-
nizaţii şi asociaţii, cum sunt, de exemplu, Asociaţia 
Internaţională a Asigurătorilor (International Under-
writers Association3), Institutul American al Asigură-
rilor Maritime (American Institute of Marine Under-
writers4) şi altele. 

Pe perioada transportului5 sunt practicate următoa-
rele condiţii de asigurare a mărfurilor:

Condiţia de asigurare A•	 6, cu cea mai largă sferă 
de cuprindere, oferindu-se protecţie pentru toate ris-
curile de pierdere şi avariere a bunului asigurat, cu 
excepţia unor grupuri de riscuri prezentate separat.

Excluderile sunt grupate în trei categorii.
a) Pierderea, avaria sau cheltuiala rezultată din/

sau provocate de:
– comportamentul necorespunzător intenţionat al 

asiguratului;

– scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate 
sau volum, uzura normală a bunului asigurat;

– ambalarea şi pregătirea insuficientă sau necores-
punzătoare a bunului asigurat;

– viciul propriu sau natura bunului asigurat;
– întârzierea directă, chiar dacă întârzierea se dato-

rează unui risc asigurat;
– insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor fi-

nanciare de către proprietarii, managerii, navlositorii 
sau operatorii navei, în cazul în care, la momentul în-
cărcării obiectului asigurat la bordul navei, asiguratul 
este conştient sau ar trebui să fie conştient de faptul că 
insolvabilitatea ar putea să împiedice cursul obişnuit 
al călătoriei; 

– utilizarea oricărei arme de război, care foloseş-
te fisiunea şi/sau fuziunea atomică, nucleară sau altă 
reacţie asemănătoare, ori altă forţă sau obiectiv radi-
oactiv;

b) Riscuri de război7. Condiţia de asigurare riscuri 
de război cuprinde:

– război, război civil, revoluţie, rebeliune, insu-
recţie sau conflicte civile care rezultă din acestea sau 
orice act ostil al său împotriva oricărei puteri belige-
rante;

– capturare, sechestrare, arestare, reţinere sau de-
tenţie rezultând din aceste riscuri, tentativa de a le 
face şi consecinţele acestora;

– mine, torpile, bombe sau alte arme de război 
abandonate;

– cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună şi/
sau cheltuielile de salvare.

c) Riscuri de greve (conflicte sociale)8. 
Condiţia de asigurare B•	 9, care acoperă pierde-

rea şi avaria bunului asigurat, cauzate de următoarele 
riscuri numite:

incendiu sau explozie; – 
eşuarea, scufundarea sau răsturnarea navei sau – 

ambarcaţiunii;
răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport – 

terestru; 
coliziunea sau contactul navei, ambarcaţiunii – 

sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul 
decât apa; 

descărcarea mărfii într-un port de refugiu;– 
cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăs-– 

net;
sacrificiul în avaria comună;– 
aruncarea mărfii sau luarea ei de valuri peste – 

bord;
intrarea apei de mare, lac sau râu în navă, am-– 

barcaţiune, mijloc de transport, container sau loc de 
depozitare;

dauna totală a unui colet pierdut peste bord sau – 
căzut în timpul încărcării/descărcării pe/de pe navă, 
ambarcaţiune sau alt mijloc de transport.

În cazul Condiţiei de asigurare B sunt aplicate 
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aceleaşi excluderi ca şi în cazul Condiţiei de asigu-
rare A. 

Condiţia de asigurare C•	 10 este mai puţin cuprin-
zătoare, în raport cu Condiţia de asigurare A şi Con-
diţia de asigurare B. Condiţia de asigurare C acoperă 
pierderea şi avaria bunului asigurat, cauzate de urmă-
toarele riscuri numite:

incendiu sau explozie; – 
eşuarea, scufundarea sau răsturnarea navei sau – 

ambarcaţiunii;
răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport – 

terestru; 
coliziunea sau contactul navei, ambarcaţiunii – 

sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul 
decât apa; 

descărcarea mărfii într-un port de refugiu;– 
cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăs-– 

net;
sacrificiul în avaria comună;– 
aruncarea mărfii peste bord.– 

Asigurările încheiate în condiţiile A, B şi C mai 
acoperă:

– cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună şi/
sau cheltuielile de salvare, plătite de asigurat, stabilite 
conform contractului de navlosire şi/sau legii aplica-
bile, dacă acestea au fost făcute pentru sau în legătură 
cu înlăturarea unei pierderi cauzate de orice eveni-
ment;

– suma care reprezintă proporţia răspunderii stabi-
lite, conform clauzei culpă comună în caz de coliziu-
ne, dacă această clauză este prevăzută în contractul de 
navlosire.

În cazul Condiţiei de asigurare C, sunt aplicate 
aceleaşi excluderi ca şi în cazul Condiţiei de asigura-
re A şi Condiţiei de asigurare B.

În practica asigurărilor internaţionale, mai sunt uti-
lizate şi alte condiţii de asigurare a mărfurilor. Astfel, 
Institutul American al Asigurărilor Maritime aplică şi 
următoarele condiţii11:

Fără răspundere pentru avarie particulară 	
FPA (Free from Particular Average – American Con-
ditions FPAAC, January 1, 2004), care acoperă toate 
daunele rezultate din pierderea totală a întregii încăr-
cături sau a unei părţi a acesteia, precum şi daunele de 
avarie particulară, dacă acestea erau determinate de 
riscurile mărfii.

Cu răspundere pentru avaria particulară W.A.	  
(American Institute CARGO Clauses 2004 With Ave-
rage12), care acoperă daunele rezultate din avaria to-
tală sau parţială a întregii încărcături, sau a unei părţi 
a acesteia, determinate de anumite riscuri specificate, 
în mod expres, în poliţa de asigurare: incendii, trăsnet, 
furtună, vârtej, explozie, eşuare, răsturnare, naufra-
giu, coliziune sau contact cu orice substanţe externe 
(inclusiv gheaţă) altele decât apa etc.

Toate riscurile A.r.	  (American Institute CAR-

GO Clauses 2004 All Risks13), care acoperă toate ris-
curile, cu excepţia celor menţionate expres şi explicit. 
Poliţa eliberată în condiţia American Institute CAR-
GO Clauses 2004 All Risks nu acoperă:

Scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate 1) 
sau volum, uzura normală a bunului. 

Pierderea, avaria sau cheltuielile: 2) 
datorate comportamentului necorespunzător, in-a) 

tenţionat al asiguratului; 
cauzate de viciul propriu sau natura bunului asi-b) 

gurat; 
ce decurg din insolvabilitatea sau neîndeplinirea c) 

obligaţiilor financiare ale proprietarilor, managerilor, 
navlositorilor sau operatorilor de nave; 

care rezultă din ambalarea şi pregătirea insu-d) 
ficientă sau necorespunzătoare a bunului asigurat. 
În sensul clauzei, termenul „ambalare” se consideră 
incluzând stivuirea într-un container, numai dacă sti-
vuirea este efectuată înainte de intrarea în vigoare a 
asigurării, fie de către asigurat, fie de către reprezen-
tanţii săi. 

 În privinţa condiţiilor de asigurare a navelor, ţi-
nem să menţionăm că Organizaţia Internaţională Ma-
ritimă (International Maritime Organization14), prin 
Rezoluţia A 898(1), adoptată la 25.11.199915, a invitat 
statele să îndemne proprietarii de nave să deţină asi-
gurări corespunzătoare. 

 Pentru a sprijini reducerea drastică a numărului 
de nave care nu corespund standardelor şi care navi-
ghează în apele aflate în jurisdicţia statelor-membre 
ale Uniunii Europene, la 23.04.2009 a fost adoptată 
Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului privind controlul statului portului16 (în 
continuare – Directiva 2009/16/CE).

 De asemenea, la 23.04.2009 a fost adoptată Di-
rectiva 2009/20/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind asigurarea proprietarilor navelor 
privind creanţele maritime17 (în continuare – Direc-
tiva 2009/20/CE), care în art.4 prevede că fiecare stat 
membru al Uniunii Europene solicită proprietarilor de 
nave, care arborează pavilionul său, să deţină o asigu-
rare care să acopere navele respective. De asemenea, 
fiecare stat-membru solicită proprietarilor de nave 
care arborează pavilionul unui alt stat să deţină o asi-
gurare valabilă în momentul în care navele respective 
intră într-un port aflat sub jurisdicţia statului-membru 
respectiv. Acest fapt nu împiedică statele-membre, în 
conformitate cu dreptul internaţional, să solicite res-
pectarea acestei obligaţii, atunci când navele respecti-
ve se află în apele lor teritoriale.

În accepţiunea Directivei 2009/20/CE (art.3 lit.a), 
proprietar al navei este considerat proprietarul înre-
gistrat al unei nave maritime sau orice altă persoană, 
cum ar fi navlositorul navei nude care răspunde de 
operarea navei.

Fiecare stat-membru se asigură că orice inspec-
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ţie a unei nave într-un port aflat sub jurisdicţia sa, în 
conformitate cu Directiva 2009/16/CE, cuprinde ve-
rificarea prezenţei la bordul navei a unui certificat de 
asigurare.

Existenţa asigurării pentru creanţele maritime se 
atestă prin unul sau mai multe certificate de asigurare, 
eliberate de furnizorul acesteia şi păstrate la bordul 
navei.

În privinţa aspectelor de formă, Directiva 2009/20/
CE, în art.6 prevede, că în cazul în care limba folosită 
în certificatele de asigurare nu este engleza, france-
za sau spaniola, textul include o traducere în una din 
aceste limbi. 

Certificatele de asigurare cuprind, în mod obliga-
toriu, următoarea informaţie:

denumirea navei, numărul OMI şi portul de (a) 
înmatriculare;

numele şi sediul principal al proprietarului (b) 
navei;

tipul şi durata asigurării;(c) 
numele şi sediul principal al asigurătorului şi, (d) 

dacă este cazul, sediul la care a fost încheiată asigu-
rarea.

Potrivit art.5 alin.(2) al Directivei 2009/20/CE, în 
cazul în care certificatul de asigurare nu se află la bor-
dul navei şi fără a aduce atingere Directivei 2009/16/
CE, care prevede reţinerea navelor, atunci când sunt 
în joc aspecte legate de siguranţă, autoritatea compe-
tentă poate să emită un ordin de expulzare a navei, or-
dinul fiind notificat Comisiei, celorlalte state-membre 
ale Uniunii Europene şi statului de pavilion implicat. 
În urma emiterii unui astfel de ordin de expulzare, 
toate statele-membre refuză intrarea navei respective 
în oricare dintre porturile lor până la notificarea de 
către proprietarul navei a certificatului de asigurare. 

Contractul de asigurare a navelor se poate în-    
cheia pentru o singură călătorie sau pentru călătoriile 
pe care nava urmează să le efectueze într-o anumită 
perioadă de timp. 

Sunt practicate următoarele condiţii de asigurare a 
navelor18, de asemenea inspirate din clauzele formula-
te de Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor:

Condiţia	  „pierdere totală, avarii şi răspundere 
pentru coliziuni”, care acoperă pierderea totală, pier-
derile şi avariile la navă, contribuţia la cheltuielile de 
avarie comună şi salvare, răspunderea pentru daunele 
rezultate din coliziunea navei asigurate cu alte nave, 
instalaţii portuare sau alte obiecte fixe ori plutitoare şi 
cheltuielile ce rezultă din acestea. 

Despăgubirile se plătesc pentru pagubele produse 
navei de următoarele riscuri:

pericole specifice mărilor, fluviilor, lacurilor sau – 
altor căi navigabile; 

incendiu, explozie; – 
fapt comis de către persoane din afara navei; – 
aruncare peste bord şi luare de valuri; – 

piraterie; – 
coliziune cu navă, avion sau alte obiecte si-– 

milare, cu obiecte care cad din acestea, mijloace de 
transport terestru, echipamente sau instalaţii de doc 
sau portuare;

coliziune cu port, doc uscat sau de alt fel, cală de – 
construcţie, cală de lansare, suport de carenaj, ponton, 
mol, chei, dig, platformă, geamandură, cablu telegra-
fic sau orice alt obiect fix sau plutitor de orice fel, in-
clusiv cu gheaţă plutitoare;

cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăs-– 
net;

accidente la încărcarea, descărcarea sau mişca-– 
rea încărcăturii sau combustibilului;

spargerea cazanelor sau instalaţiilor sau orice – 
defect latent la maşini sau corpul navei;

măsuri de salvare a navei;– 
măsuri ce se iau de autorităţi pentru prevenirea – 

sau micşorarea pericolului poluării sau al ameninţării 
cu poluarea rezultând direct din avaria la navă;

eroare de navigaţie;– 
neglijenţa comandantului, ofiţerilor, echipajului – 

sau piloţilor;
neglijenţa reparatorilor sau navlositorilor, cu – 

condiţia ca aceştia să nu se identifice cu persoana asi-
gurată;

barateria comandantului, ofiţerilor, echipajului – 
sau piloţilor;

cheltuielile necesare şi economicoase pentru – 
prevenirea pagubei, micşorarea pagubelor produse, 
stabilirea împrejurărilor, cauzelor, efectelor, realităţii 
şi dimensiunii acesteia;

cheltuielile de salvare sau asistenţă acordate na-– 
vei, inclusiv cheltuielile suportate cu avocaţii, cheltu-
ielile de judecată sau arbitraj şi altele asemănătoare 
pentru stabilirea contribuţiei;

cheltuielile reprezentând contribuţia navei la – 
avaria comună, inclusiv cheltuielile suportate cu avo-
caţii, cheltuielile de judecată sau arbitraj şi altele ase-
mănătoare pentru stabilirea contribuţiei;

suma în sarcina asiguratului, când, ca urmare a – 
coliziunii navei asigurate cu alte nave, instalaţii por-
tuare, alte obiecte fixe sau plutitoare, acesta este răs-
punzător pentru: pierdere sau avarie la altă navă sau 
bun de pe aceasta, instalaţie portuară sau alt obiect 
fix sau plutitor; întârziere sau pierdere de folosinţă a 
altei nave sau bun de pe aceasta, instalaţie portuară 
sau alt obiect fix sau plutitor; avarie comună, salvare 
sau salvare în baza unui contract al altei nave sau bun 
de pe aceasta, instalaţie portuară sau alt obiect fix sau 
plutitor.

În condiţia „pierdere totală, avarii şi răspunde-
re pentru coliziuni” sunt următoarele excluderi de la 
plata despăgubirilor:

– uzura normală, deteriorarea treptată şi defectele 
ascunse ale corpului navei, maşinilor (motoarelor) sau 
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a altor părţi componente ale navei, precum şi defec-
tarea sau încetarea funcţionării părţilor electrice sau 
mecanice ale acesteia;

– pagubele produse de forţarea gheţii, cu excepţia 
navelor care au destinaţia de spărgătoare de gheaţă;

– cheltuielile ce ţin de curăţarea, aplicarea gruntu-
lui sau vopsirea navei, dacă nu reprezintă consecinţa 
unui risc asigurat;

– scoaterea sau îndepărtarea epavei;
– pierderi şi avarii la încărcătura transportată în 

baza unui contract sau la bunuri personale, cu excep-
ţia celor de pe altă navă, cu care nava asigurată intră 
în coliziune;

– salariile şi întreţinerea comandantului, ofiţerilor 
şi echipajului, cu excepţia cazurilor de avarie comu-
nă;

– pierderi de vieţi omeneşti, daune corporale sau 
îmbolnăviri;

– pagube indirecte, cum ar fi: pierderea venitului, 
despăgubiri datorate pentru întârzierea transportului, 
chiar dacă sunt consecinţa unui risc asigurat;

– pierderi sau avarii la dotările aflate la bordul na-
vei, la proprietatea asiguratului;

– neîncasarea navlului, a contribuţiei la avaria co-
mună şi a altor sume cheltuite în legătură cu exploa-
tarea navei;

– război, război civil, revoluţie, rebeliune, insurec-
ţie sau conflicte civile, rezultând din acestea, sau orice 
act ostil al său împotriva unei puteri beligerante;

– capturare, sechestrare, arestare, reţinere sau de-
tenţie, consecinţele acestora şi orice încercare de a le 
face;

– mine, torpile, bombe sau alte arme de război 
abandonate;

– grevişti, muncitori în lock-out sau persoane lu-
ând parte la tulburări, revolte sau mişcări civile;

– orice terorişti sau persoane acţionând cu rea in-
tenţie sau din raţiuni politice;

– confiscare sau expropriere.
Condiţia•	  „pierdere totală, avarie comună şi 

răspundere pentru coliziuni”, care acoperă pierde-
rea totală a navei, contribuţia la cheltuielile de ava-
rie comună şi salvare, răspunderea pentru daunele ce 
rezultă din coliziunea navei asigurate cu alte nave, 
instalaţii portuare, alte obiecte fixe sau plutitoare şi 
cheltuielile decurgând din acestea. Condiţia „pierdere 
totală, avarie comună şi răspundere pentru colizi-
uni” acoperă daunele ce rezultă din avaria particulară 
doar dacă acestea sunt o consecinţă a coliziunii navei 
cu alte nave, instalaţii portuare sau alte obiecte fixe 
sau plutitoare.

Condiţia •	 „pierdere totală” acoperă pierderea to-
tală a navei, cheltuielile de salvare şi alte cheltuieli ce 
decurg din acestea. Asigurătorul acordă despăgubiri 
pentru situaţiile menţionate la primele două condiţii 
sus-menţionate, cu excepţia cheltuielilor şi sumelor 

reprezentând contribuţia navei la avaria comună şi 
cele în sarcina asiguratului, coliziunea cu alte nave, 
instalaţii portuare, alte obiecte fixe sau plutitoare, este 
răspunzător pentru daunele produse direct sau indirect 
navei terţe.

Condiţia •	 „pierdere totală şi avarii” acoperă 
pierderea totală, pierderile şi avariile la navă, precum 
şi contribuţia la avaria comună.

Condiţia •	 „pierdere totală şi avarie comună” 
acoperă pierderea totală a navei, precum şi contribuţia 
la avaria comună şi cheltuielile de salvare.

Asigurarea navelor aflate în construcţie în şan-•	
tierele navale. 

Asigurarea maritimă cunoaşte, pe lângă asigurarea 
navei, mărfurilor, navlului, persoanelor aflate la bor-
dul navei şi asigurarea răspunderii pe care nava o are 
faţă de cei cărora le poate provoca pierderi materiale 
sau suferinţe.

Astfel, în asigurările maritime sunt distinse două 
forme de asigurare:

a) forma contractuală, care se bazează pe un con-
tract de asigurare încheiat între asigurat şi asugurător, 
reprezentat prin poliţa de asigurare;

b) forma asigurărilor reciproce sau mutuale, care 
este o asigurare complementară asigurării contractu-
ale şi nu are la bază un contract, deoarece asigurăto-
rii care doresc să îşi asigure răspunderile faţă de terţi 
constituie asociaţii ale armatorilor, denumite Asociaţii 
(Cluburi) de Protecţie şi Indemnizare – Protection and 
Indemnity Associations sau Protection and Indemnity 
Clubs. În cadrul acestor asociaţii, din cotizaţiile mem-
brilor se constituie un fond comun, din care se aco-
peră sumele ce trebuie plătite de către aceştia pentru 
riscurile şi tipurile de pierderi prevăzute în regulile 
asociaţiei. Cu titlu de exemplu menţionăm: American 
Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity 
Association, Inc (the American Club)19, The Britannia 
Steam Ship Insurance Association20, The Japan Ship 
Owner’s Mutual Protection and Indemnity Associati-
on21, The London P&I Club22, North of England P&I 
Association Ltd23, The West of England Ship Owners 
Mutual Insurance Association24. Asociaţiile menţiona-
te sunt membre al Grupului Internaţional al Cluburi-
lor de Protecţie şi Indemnizaţie – International Group 
of P&I Clubs25. Din acest Grup fac parte 13 Cluburi 
independente de P&I, care împreună asigură Protecţie 
şi Indemnizare pentru aproximativ 90% din transpor-
tul maritim mondial.

Condiţiile de asigurare a Cluburilor P&I includ 
riscurile a căror producere implică răspunderea arma-
torilor. Prin asigurarea reciprocă, armatorii îşi acordă 
sprijin reciproc. Acoperirile pe care le oferă Cluburile 
P&I armatorilor sunt stabilite în Regulile Cluburilor. 
Din riscurile acoperite de Cluburile P&I menţionăm 
următoarele:

Pierderile de vieţi omeneşti, vătămarea corpora-•	



Nr. 9, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

36

lă sau îmbolnăvirea membrilor echipajului şi terţelor 
părţi, inclusiv răspunderea proprietarului navei con-
form legii.

Salvarea vieţilor omeneşti.•	
Cheltuieli necesare pentru substituirea căpitanu-•	

lui navei, ofiţerilor sau oricărui membru al echipaju-
lui.

Cheltuieli generate de devieri, taxe portuare •	
rezultate din necesitatea de acostare pentru salvarea 
membrilor echipajului şi răspunderea legală pentru 
obiectele personale pierdute ale acestora.

Răspunderea pentru transporturile mărfurilor în •	
containere.

Răspunderea armatorului pentru daunele pro-•	
duse mărfii sau altor obiecte transportate cu nava sa 
prin coliziune. Ţinem să menţionăm că răspunderea 
armatorului faţă de proprietarul mărfurilor este limi-
tată prin contractul de transport sau prin convenţiile 
internaţionale.

Răspunderea pentru pierderea sau avarierea ori-•	
cărei nave sau proprietăţi fără contactul direct, pre-
cum forţa valurilor, care poate provoca pagube altor 
nave sau la deviere, rezultate din coliziunea navei cu 
o altă navă.

Pierderea, distrugerea produsă docurilor, cheiu-•	
rilor, digurilor, semnalelor luminoase, cablurilor sau 
altor obiecte asemănătoare.

Despăgubiri solicitate de un membru, care poate •	
deveni răspunzător faţă de proprietarii altor nave da-
torită imposibilităţii de a invoca clauza ,,culpa comu-
nă în caz de coliziune”. 

Daunele sau amenzile impuse de autorităţile va-•	
male, portuare, de grăniceri şi de alte autorităţi locale 
sau guvernamentale. 

Răspunderea pentru îndepărtarea epavelor re-•	
zultate din naufragiu.

Răspunderea armatorilor faţă de proprietari în •	
baza contractelor de locaţiune a instalaţiilor şi utilaje-
lor de încărcare-descărcare.

 O formă de asigurare o constituie asigurarea 
transportului de marfă, contrastaliilor şi apărare, cu-
noscută sub denumirea de FD&D (Freight, Demurra-

ge and Defense Insurance). Această asigurare acoperă 
membrilor costurile legale şi de asistenţă juridică ce 
ţin de disputele apărute din construcţia, cumpărarea, 
vânzarea, deţinerea şi exploatarea unei nave. 

Note:

1 Ciurel Violeta, Asigurări şi reasigurări: abordări teo-
retice şi practici internaţionale, All Beck, Bucureşti, 2000, 
p.234-237.

2 Dobrin Marinică, Asigurări şi reasigurări, Editura 
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000, p.130.

3 http://www.iua.co.uk, accesat la 20.08.2012.
4 http://www.aimu.org, accesat la 20.08.2012. 
5 A se vedea şi Ciurel Violeta, op.cit., p.242-245.
6 A se vedea şi Institute CARGO Clauses (A) 2009 a 

Asociaţiei Internaţionale a Asigurătorilor www.iuaclauses.
com, accesat la 20.08.2012. 

7 Ibidem.
8 A se vedea şi Institute Strikes Clauses (CARGO) 2009 

a Asociaţiei Internaţionale a Asigurătorilor www.iuaclau-
ses.com, accesat la 20.08.2012.

9 A se vedea şi Institute CARGO Clauses (B) 2009 a 
Asociaţiei Internaţionale a Asigurătorilor www.iuaclauses.
com, accesat la 20.08.2012.

10 A se vedea şi Institute CARGO Clauses (C) 2009 a 
Asociaţiei Internaţionale a Asigurătorilor www.iuaclauses.
com, accesat la 20.08.2012.

11 www.aimu.org, accesat la 20.08.2012.
12 www.aimu.org, accesat la 20.08.2012.
13 www.aimu.org, accesat la 20.08.2012.
14 www.imo.org 
15 www.imo.org, accesat la 21.08.2012.
16 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

131 din 28.05.2009, p.57-100.
17 Ibidem, p.128-131.
18 Ciurel Violeta, op.cit., p.246-249.
19 http://www.american-club.com, accesat la 22.08.2012.
20 http://www.britanniapandi.com, accesat la 22.08.2012.
21 http://www.piclub.or.jp, accesat la 22.08.2012.
22 http://www.londonpandi.com, accesat la 22.08.2012.
23 http://www.nepia.com, accesat la 22.08.2012. 
24 http://www.westpandi.com, accesat la 22.08.2012.
25 http://www.igpandi.org, accesat la 22.08.2012.
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SUMMArY
In the context of market economy, the State performs the regulation of external economic activity in 

order to ensure economic security and national and public interests. The state administration activity 
on the regulation of external economic activity, It is performed in almost all countries of the world, but 
the volume, forms and methods, concrete purposes and tasks are determined by the State relying on its 
internal and external policy, and not least the customs policy of the State.

Today it is universally recognized the fact that as one of the institutions of customs realization represents 
customs administrations, as part of the custom system. They differ from one State to another Depending on 
the organizational structure, commercial and customs policy that they practiced, but in most of the States 
in which they are organized, they have similar functions and are in a constant search of best practices 
in order to implement the activities in their work. The deployment of activity of customs administration 
reflects the achieve of very important purposes for our country’s customs policy, ensuring efficient use 
of instruments of customs control and the regulation for the exchange of goods on customs territory and 
outside it, protecting the internal market, stimulating the development of national economy, promoting 
organizational restructuring, and the other objectives of State policy.

At the same time, scientific analysis of conceptual issues relating to customs administration such as: 
notion, legal skills and principles of activity presents itself as a priority in the field of research with a view 
to understanding the mechanism of activity of these organs of administration, of its role and prospects 
of development.

P
de stat pentru influenţarea activităţii vamale, meto-

dele administrative şi de conducere, cadrul instituţional 
(alcătuit din instituţii şi organe cu atribuţii în domeniul 
vamal), cadrul juridic (format din legi, decrete, hotărâri 
şi alte reglementări cu caracter normativ în domeniul 
activităţii vamale)”1, putem menţiona că componenta 
instituţională a sistemului vamal o constituie organe-
le vamale, ca entităţi menite să transpună în practică 
reglementările vamale, care determină regimul juridic 
vamal aplicabil în cadrul unui stat.

Cât priveşte noţiunea de ,,organele vamale” în lite-
ratura de specialitate sunt întâlnite mai multe definiţii, 
totodată, atât cercetătorii români, cât şi reglementările 
Uniunii Europene folosesc noţiunea de „autoritate va-
mală” sau de „administraţie vamală” în toate cazurile 
având acelaşi sens. 

Una din cea mai simplă noţiune a organelor vamale 
este următoarea: „organe de drept, care exercită nemij-
locit activitatea vamală”2.

O altă definiţie a organelor vamale este cea care 
stabileşte că: „Organele vamale sunt organe de stat ale 
puterii executive, care nemijlocit efectuează activitatea 
vamală”3.

Autorul rus I.V. Timoşenko defineşte organele va-
male ca „organe de stat, care reglementează raporturile 

ORGANELE  VAMALE – ASPECTE  CONCEPTUALE: 
NOŢIUNE,  COMPETENŢE  LEGALE  ŞI  PRINCIPII  DE  ACTIVITATE

Ianuş ErHAn, 
doctorand, lector (USM)

Recenzent: Teodor CÂrnAŢ, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (USM)

juridice ce apar, se modifică şi se sting în cadrul activi-
tăţii vamale”4. 

Referitor la activitatea vamală, aceasta se consti-  
tuie: „din implementarea politicii vamale, asigurarea 
respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfuri-
lor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste fron-
tiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drep-
turilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, 
controlul şi supravegherea vamală”5.

Conform părerii autorului rus C.G. Borisov: „orga-
nele vamale sunt organe statale responsabile de protec-
ţia suveranităţii economice, inclusiv a celei vamale şi 
respectarea reglementărilor vamale, atât a celor naţio-
nale, cât şi internaţionale, în domeniul relaţiilor vamale 
dintre state şi efectuarea controlului vamal, prin care 
înţelegem acele măsuri întreprinse de către acestea în 
scopul asigurării îndeplinirii reglementărilor şi proce-
durilor, de respectarea cărora acestea duc răspunde-
re”6.

După cum observăm, autorul dat analizează organe-
le vamale, mai mult sub aspectul realizării reglementă-
rilor vamale, dar nu reflectă însăşi esenţa acestora.

Autorul N.Kosarenko defineşte organele vamale ca 
fiind: „organele de stat ale puterii executive, care efec-
tuează nemijlocit activitatea vamală pe calea protecţiei 
regimului vamal şi aplicării măsurilor de influenţă juri-
dică în privinţa persoanelor care încalcă acest regim”7.

ornind de la definiţia sistemului vamal ca fiind „acea 
structură complexă care cuprinde pârghiile utilizate 



Nr. 9, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

38

Autorul rus V.N. Sidorov, la rândul său, defineşte 
în felul următor organele vamale: „organe ale puterii 
executive, fiind după caracterul lor organe de drept 
înzestrate cu împuterniciri cu caracter autoritar pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor în sfera activităţii 
vamale cu ajutorul formelor şi metodelor specifice de 
activitate”8.

O definiţie mai complexă este dată de autorii         
B.N. Gabricidze şi A.G. Cerneavski care definesc orga-
nele vamale „ca organe ale puterii executive, care după 
caracterul lor sunt organe de drept, ce activează din nu-
mele statului şi sunt înzestrate cu atribuţii de conducere, 
îndeplinind sarcinile şi funcţiile sale în cadrul activităţii 
vamale şi în alte domenii legate de activitatea dată cu 
ajutorul formelor şi metodelor de activitate specifice”9.

Autorul român Gh.Caraiani – „autoritatea vamală”, 
ca fiind acea „instituţie guvernamentală constituită, or-
ganizată şi învestită în vederea aplicării regulamentelor 
vamale, a politicii vamale”10.

Caracteristic pentru toate definiţiile date îl constituie 
faptul că autorii menţionaţi definesc organele vamale, 
în primul rând, ca organe de executare a reglementări-
lor legale, iar alţii indică expres că acestea sunt organe 
de drept, dorind să accentueze statutul acestora ca orga-
ne de ocrotire a normelor de drept.

Cât priveşte noţiunea legală a organelor vamale, 
Сonstituţia Republicii Moldova nu foloseşte expres 
noţiunea de „organe vamale”, aceasta fiind dată de Co-
dul vamal, care în articolul 9 indică: „Organele vama-
le sunt organe de drept care constituie un sistem unic, 
format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi 
vamale”11.

Definiţia dată este criticabilă din mai multe conside-
rente. În primul rând, din analiza acesteia nu este clar 
statutul juridic al organelor vamale, legiuitorul limitân-
du-se doar la o caracteristică structurală a acestora. În 
al doilea rând, considerăm necesară definirea organelor 
vamale sub aspect conceptual, care ar reflecta în esenţă 
rolul organelor vamale, dar şi statutul special pe care îl 
deţin întru realizarea politicii vamale a statului.

Ce ţine de legislaţia vamală a UE, noţiunea de ,,or-
gan vamal” (administraţie vamală) este dată de art. 4 al 
Codului vamal modernizat, şi anume: „administraţiile 
vamale ale statelor-membre responsabile pentru apli-
carea legislaţiei vamale şi orice alte autorităţi abilitate, 
prin legislaţia naţională, să aplice anumite dispoziţii 
vamale”12.

Acelaşi articol defineşte „administraţia” ca fiind 
„autorităţile publice şi alte organisme din ţările partici-
pante care sunt responsabile cu administrarea vămilor 
şi a activităţilor vamale conexe”13.

Din definiţia dată, constatăm că legiuitorul comu-
nitar plasează, în prim-plan, responsabilitatea aplicării 
legislaţiei vamale, iar caracteristica distinctă a organe-
lor vamale este anume aceea, că acestea sunt respon-
sabile de aplicarea reglementărilor vamale. Totodată, 
din definiţia dată, vedem că reglementările UE lărgesc 

noţiunea de administraţii vamale şi la acele autorităţi, 
care nu numai că sunt responsabile cu administrarea 
vămilor, dar şi a activităţilor vamale conexe.

Suntem de acord, în mare parte, cu definiţile indica-
te şi, după cum observăm, noţiunea de ,,organe vama-
le” este diversă şi diferă în dependenţă de volumul şi 
capacitatea juridică acordată acestora prin lege, doar că 
acestea nu cuprind şi nu definesc în întregime statutul 
juridic al organelor respective.

Din considerentele date, ne-am propus următoarea 
definiţie a organelor vamale – ,,organ al puterii execu-
tive, care are caracter de organ de drept, activează în 
numele statului, este împuternicit cu atribuţii, îşi înde-
plineşte funcţiile şi sarcinile în sfera activităţii vamale 
şi în alte domenii cu ajutorul formelor şi metodelor de 
activitate specifice şi sunt responsabile de aplicarea re-
glementărilor vamale şi altor reglementări conexe”.

Analizând definiţiile menţionate mai sus, stabilim 
caracterul complex al naturii juridice a organelor va-
male, care este determinat de principalele funcţii pe 
care le deţin, şi anume, funcţia de reglementare, cea de 
ocrotire a normelor de drept şi funcţia fiscală.

Astfel, din studiul naturii juridice a organelor vama-
le, considerăm că acestea pot fi caracterizate ca:

organe ale puterii executive;1. 
organe de drept;2. 
organe cu atribuţii fiscale.3. 

organele vamale ca organe ale puterii executive. 
Fiind un subsistem al sistemului unic de organe execu-
tive, organele vamale ocupă în cadrul acestui sistem un 
loc deosebit, specificul căruia în sistem este determinat 
de caracterul sarcinilor şi funcţiilor pe care le exercită 
şi prin care se exprimă caracteristicele de execuţie a or-
ganelor vamale.

Prin organ al puterii executive, autorii A.Aliohin, 
A.Karmoliţki şi Iu.Kozlov înţeleg entitatea politică, 
organizată pentru participarea la îndeplinirea funcţiilor 
acestei puteri şi acordarea în acest scop a împuterniciri-
lor cu caracter statal de dispoziţie14.

În dezvoltarea ideii date, autorul rus V.N. Sidorov, 
referindu-se nemijlocit la organele vamale ca organe 
executive, consideră că acestea sunt caracterizate sub 
următoarele aspecte distincte:

organizaţional 1. – adică acestea nu intră în com-
ponenţa oricărei organizaţii, dar este o componentă de 
sine stătătoare a organelor executive;

funcţional 2. – scopul lor principal fiind îndeplini-
rea activităţii executive şi de dispoziţie în domeniul va-
mal în conformitate cu funcţiile atribuite;

juridic – 3. organele vamale dispun de o competen-
ţă strictă în domeniul activităţii vamale, reglementată 
de actele normativ-juridice respective şi care nu decurg 
din competenţa altor organe15.

Un alt autor A.F. Nozdraciov delimitează următoa-
rele caracteristici de bază ale organelor vamale ca orga-
ne ale puterii executive:

fiind o componentă de sine stătătoare a puterii – 
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executive, organele vamale efectuează exclusiv şi ne-
mijlocit activitatea vamală;

organele vamale dispun de o competenţă strict – 
determinată în domeniul activităţii vamale. Prin forme-
le şi metodele stabilite de legislaţie, acestea îndeplinesc 
funcţiile lor şi îşi exercită atribuţiile în domeniul trece-
rii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de 
transport, aplică metodele de reglementare vamală, în-
casează taxele vamale, impozitele şi alte plăţi vamale, 
efectuează controlul şi perfectarea vamală;

activitatea organelor vamale în procesul efectuă-– 
rii activităţii vamale după caracterul său este executivă, 
de control şi de supraveghere;

organele vamale sunt create, reorganizate şi li-– 
chidate de organele executive superioare16.

Din caracteristicile menţionate, distingem că orga-
nele vamale constituie o parte indispensabilă a sistemu-
lui organelor statale, care fac parte din latura executivă 
a acestora, deţinând, în acelaşi timp, un spectru larg de 
atribuţii. Acestea deţin calităţi proprii, în special în ce 
priveşte unitatea scopurilor, obiectivelor, funcţiilor şi 
principiilor17.

Totodată, este evident că activitatea organelor va-
male ca organe executive este, în primul rând, una ad-
ministrativă.

După părerea autorului român Romulus Iulian Ghe-
orghiu, activitatea administrativă este compusă din 
două activităţi deosebite: activitatea executivă care 
constă în aplicarea directă a legilor la cazuri concrete 
şi activitatea de dispoziţie, care reprezintă dreptul orga-
nului executiv de a lua măsuri în legătură cu activitatea 
administrativă18.

În acest sens, organele vamale efectuează atât acti-
vitate de dispoziţie, cât şi activitate executivă. Ambele 
activităţi sunt interdependente şi în comun alcătuiesc 
un tot întreg. Cu toate acestea, activitatea de dispoziţie 
a organelor vamale are particularităţile sale, principala 
dintre care este caracterul ei normativ, iar activitatea 
executivă a acestor organe constă în organizarea practi-
că zi de zi a activităţii vamale19.

Întru completarea ideii date, autorii C.A. Bekea-
şev şi E.G. Moiseev consideră că: „Latura executivă 
a organelor vamale constă în organizarea şi efectuarea 
zilnică a activităţii vamale, la baza căreia stau diferite 
forme şi metode de realizare a funcţiilor şi împuterni-
cirilor în domeniul organizării procesului de trecere a 
mărfurilor peste frontiera vamală, perfectării vamale, 
plasării mărfurilor sub un anumit regim vamal, încasă-
rii plăţilor vamale etc.”20.

Ce ţine de îndeplinirea prevederilor legale de către 
organele vamale – sunt acţiuni autoritare de dispoziţie 
privind transpunerea în practică a acestora. Activitatea 
de aplicare a prevederilor legale se caracterizează prin 
astfel de funcţii comune, cum ar fi: conducerea, orga-
nizarea, reglementarea, evidenţa şi constă în găsirea 
normei juridice ce urmează a fi aplicată într-o situaţie 
sau caz concret (de exemplu, în cadrul procedurii de 

vămuire a mărfurilor), stabilirea importanţei juridice 
şi volumului de aplicare a acestei norme, concretiza-
rea conţinutului ei, interpretarea normei juridice, luarea 
deciziei asupra unei situaţii concrete, emiterea actului 
individual (de exemplu, emiterea deciziei pe cazul de 
contravenţie vamală), îndeplinirea actului şi efectuarea 
controlului asupra îndeplinirii acestuia.

organele vamale ca organe de drept. O caracteris-
tică distinctă şi importantă a organelor vamale îl consti-
tuie faptul că legislaţia le atribuie la categoria de organe 
de drept.

Faptul că organele vamale îndeplinesc funcţii cu 
caracter procesual penal şi contravenţional nu schimbă 
natura administrativ-executivă a acestora, dar în acelaşi 
timp le apropie de alte organe de drept, mai ales de cele 
ale poliţiei21.

În calitate de organe de drept, organele vamale apă-
ră suveranitatea şi securitatea economică a statului, 
drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi 
juridice. În afară de aceasta, organele vamale duc lupta 
cu infracţiunile şi contravenţiile vamale22.

În sens larg, orice organ al puterii executive poate 
fi considerat ca organ de drept. Însă există şi este una-
nim recunoscută o tratare mai îngustă a termenului dat 
(organele judecătoreşti, procuratura, avocaţii, notarii, 
organele de poliţie). Caracterul de ocrotire a normelor 
de drept în activitatea organelor vamale, în mare parte, 
este determinat de însăşi structura activităţii vamale, 
precum şi de faptul că toate sarcinile şi atribuţiile de 
bază în domeniul dat se îndeplinesc luând în considera-
ţie interesele ţării, asigurarea suveranităţii şi securităţii 
economice a acesteia23.

Autorul rus M.I. Agabalaev, analizând funcţiile 
organelor vamale, se referă destul de aprofundat şi ar-
gumentat la funcţiile de ocrotire a normelor de drept, 
plasând organele vamale în rândul organelor de drept. 
În acest context, autorul dat menţionează că: „alături 
de funcţia protecţionistă şi cea fiscală, precum şi regle-
mentarea tarifar-vamală, un loc important în activitatea 
organelor vamale îl are funcţia de ocrotire a normelor 
de drept”24.

Mai detaliat autorii ruşi M.M. Rasolov şi                          
N.D. Eriaşvili, atunci când se referă la statutul organe-
lor de drept, le definesc ca fiind: „organul înzestrat cu 
drepturi şi obligaţii de ocrotire a normelor de drept pe 
calea acţiunilor specifice cu caracter de impunere des-
făşurate într-o formă procesuală concretă. La baza de-
terminării date stau următoarele aspecte caracteristice:

drepturile şi obligaţiile organelor de drept sunt 1. 
reglementate de normele juridice;

fiecare organ de drept îndeplineşte activitatea sa 2. 
pe calea desfăşurării acţiunilor specifice;

caracterul de impunere a acţiunilor specifice or-3. 
ganului de drept;

forma procesuală concretă de efectuare a acţiu-4. 
nilor specifice.

Numai fiind în prezenţa acestor patru caracteristici 
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distincte, poate fi stabilită apartenenţa unui organ sau 
altul la categoria organelor de drept”25.

Susţinem poziţia dată şi putem menţiona în argu-
mentarea acesteia că, atunci când unii cercetători con-
sideră că organele vamale nu sunt organe de drept, sau 
că acestea sunt organe cu atribuţii fiscale şi deţin numai 
statut fiscal, aplicând caracteristicile menţionate mai 
sus, stabilim cu certitudine şi fără anumite rezerve că 
organele vamale au caracter de organ de drept.

Astfel, ce ţine de drepturile şi obligaţiile organelor 
vamale, în sensul activităţii de ocrotire a normelor de 
drept, acestea sunt reglementate de un şir de acte nor-
mative (Codul vamal, Codul contravenţional, Codul de 
procedură penală etc.).

La compartimentul acţiunilor specifice, putem 
menţiona că organele vamale în exercitarea atribuţii-
lor, respectiv de îndeplinire a drepturilor şi asumare a 
obligaţiilor, săvârşesc anumite acţiuni specifice (efec-
tuarea controlului vamal, investigarea infracţiunilor şi 
contravenţiilor vamale, ridicarea şi sechestrarea mărfu-
rilor etc.).

Este indiscutabil că acţiunile specifice ale organelor 
vamale au caracter de impunere, respectiv, în caz de 
nerespectare a prevederilor legale, în domeniul vamal 
intervine dreptul acestora de a întreprinde măsurile ce 
se impun, şi anume: atragerea persoanelor la răspunde-
re (materială şi/sau contravenţională), încasarea forţată 
a plăţilor vamale neachitate (întocmirea deciziilor de 
regularizare, emiterea dispoziţiilor de încasare forţată, 
punerea sechestrului pe mărfuri şi mijloace de transport 
etc.).

Cât priveşte forma procesuală concretă de efectua-
re a acţiunilor specifice, aceasta cuprinde acele forme 
de exteriorizare, exprimate prin întocmirea actelor de 
procedură vamală (actele primare de efectuare a con-
trolului vamal, actele de inspecţie, procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei, procesul-verbal de efectuare 
a controlului vamal corporal etc.).

Totodată, din analiza legislaţiei, stabilim că statutul 
de organ de drept al organelor vamale se manifestă prin 
următoarele: competenţa de urmărire penală a infracţi-
unilor, activitatea de investigaţii operative, procedura 
de atragere la răspundere vamală (materială sau contra-
venţională) şi altele care vor fi desfăşurate pe parcurs.

organele vamale ca organe cu atribuţii fiscale. Sta-
tutul fiscal al organelor vamale se manifestă, în primul 
rând, în cadrul procedurii de încasare a plăţilor vamale 
pentru operaţiunile de import-export, în al doilea rând, 
în funcţionarea mecanismului de planificare bugetară a 
activităţii organelor vamale.

Astfel, cât priveşte activitatea financiar-fiscală a or-
ganelor vamale, aceasta este caracterizată prin faptul 
că, în procesul de realizare a acesteia, se organizează 
şi are loc acumularea (formarea), redistribuirea şi folo-
sirea fondurilor bugetare în scopul realizării sarcinilor 
puse în faţa organelor vamale. Nemijlocit, fondurile bu-
getare sunt create în urma îndeplinirii de către organele 

vamale a uneia dintre cele mai importante funcţii, cea 
de încasare a plăţilor vamale. Mai mult ca atât, în flu-
xul mijloacelor băneşti care ajung în bugetul de stat din 
partea organelor vamale sunt incluse şi diferitele sanc-
ţiuni financiar-juridice (materiale) aplicate la comite-
rea încălcărilor vamale, exprimate prin diferite amenzi, 
penalităţi, precum şi din încasarea sumelor recalculate 
suplimentar ca rezultat al auditului postvămuire.

Cercetătorul autohton Viorel Rusu, referindu-se 
la categoriile de autorităţi ce exercită atribuţii de ad-
ministrare fiscală sau care dispun de anumite atribuţii 
cu caracter fiscal, atribuie la categoria dată şi organe-
le vamale menţionând că: „Aceste autorităţi ocupă un 
loc specific în cadrul administrării fiscale. Ele exercită 
atribuţii privind asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale 
aferente trecerii frontierei vamale şi plasării mărfurilor 
în regimul vamal respectiv, conform legislaţiei vamale 
şi ţinând cont de specificul legislaţiei fiscale26.

Suntem de acord parţial cu expunerea dată, vizând 
doar aspectul fiscal de activitate a organelor vamale, pe 
când acesta poate fi privit doar împreună cu celelalte as-
pecte de executare şi aplicare a reglementărilor legale, 
mai ales că procedura de încasare a plăţilor vamale este 
interdependentă şi rezultă din diferite etape ale vămui-
rii mărfurilor, cum ar fi trecerea peste frontiera vamală, 
declararea, controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor 
de transport etc.

Referindu-se la statutul fiscal al organelor vamale şi 
delimitarea funcţiei de asigurare a impozitării, autorul 
rus N.D.Eriaşvili nu consideră că aceasta este argumen-
tată. Astfel, după părerea autorului, organele vamale 
pot fi înzestrate cu atribuţii ale organelor fiscale de a 
încasa impozite şi taxe la trecerea mărfurilor şi mijloa-
celor de transport peste frontiera vamală, dar şi în cazul 
dat organele vamale îndeplinesc funcţia de asigurare a 
reglementării tarifar-vamale a activităţii economice ex-
terne, neschimbându-şi statutul său27.

Nu suntem de acord cu abordarea dată, deoarece re-
glementarea tarifar-vamală presupune mecanismul de 
aplicare a tarifului vamal, respectiv a taxelor vamale 
ce le conţine, acesta, dar cum rămâne cu TVA sau acci-
zele, condiţiile de stabilire şi încasare a cărora de către 
organele vamale sunt stabilite atât în legislaţia vamală, 
cât şi în cea fiscală.

Credem că acordarea unor asemenea competenţe 
organelor vamale este motivată prin comoditatea gesti-
onării plăţilor vamale, impozitelor şi altor taxe de către 
acestea, care sunt amplasate atât la frontieră, cât şi în 
interiorul ţării. În acest sens, organele vamale se pre-
zintă ca un un organ cu competenţe mult mai vaste şi 
depline în vederea aplicării măsurilor de constrângere 
în privinţa contribuabililor ce nu se conformează ce-
rinţelor legale de onorarea obligaţiilor bugetare (efec-
tuarea auditului postvămuire, recalculul şi încasarea, 
inclusiv forţată, a plăţilor vamale suplimentare, sanc-
ţionarea agenţilor economici etc.), pe când organele 
fiscale verifică doar sistemul de calculare şi deconta-
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re a impozitelor de către contribuabili, fiind limitaţi în 
atribuţii şi competenţe în vederea aplicării măsurilor de 
constrângere, spre deosebire de organele vamale.

Competenţa organelor vamale. Unul dintre cele 
mai importante aspecte ale statutului juridic al organe-
lor vamale îl constituie competenţa acestora, deoarece 
subiecţii puterii executive efectuează conducerea de 
stat anume în cadrul competenţei stabilite.

Astfel, specificul fiecărui organ al puterii executive 
este determinat de funcţiile şi sarcinile acestuia, pe care 
le realizează în numele statului, în limitele competenţei 
sale. Aceste împuterniciri constau în dreptul organului 
de a emite acte normative, obligatorii pentru acei căro-
ra le sunt adresate şi de a aplica măsuri de influenţă sta-
tală (convingerea, stimularea, obligarea), care asigură 
realizarea acestora.

După părerea autorului autohton V.Popa: „Compe-
tenţa constituie un ansamblu de drepturi şi obligaţii cu 
care este înzestrată o autoritate publică sau un organ 
al puterii de stat în scopul exercitării funcţiei pe care o 
deţine”, iar prin funcţie înţelege „o direcţie generală de 
activitate pe care o îndeplineşte o autoritate publică din 
numele poporului sau din nume propriu, însă în benefi-
ciul poporului”28.

Volumul competenţelor organelor puterii executive 
(sarcinile, funcţiile, drepturile şi obligaţiile, formele 
şi metodele de activitate) sunt reflectate şi stabilite în 
actele legislative, regulamente, statute şi alte acte nor-
mative29.

În acest sens, după părerea autorului român E.Bălan: 
„Titularul competenţei are dreptul, dar şi obligaţia de a 
exercita competenţa conferită de lege. Organizarea şi 
funcţionarea fiecărui organ este stabilită în actul nor-
mativ de înfiinţare, iar ansamblul atribuţiilor specifice 
organului alcătuieşte competenţa sa specială. În limita 
competenţei speciale a organelor administraţiei publice 
se disting:

competenţaa)  materială, în raport cu natura dome-
niilor în care acţionează organele administraţiei publi-
ce, de exemplu organe competente în domeniul sănătă-
ţii, culturii etc.;

competenţab)  teritorială, în raport cu aria teritori-
ală în care acţionează organele administraţiei publice, 
fie pe întreg teritoriul ţării, fie numai într-o anumită cir-
cumscripţie administrativ-teritorială;

competenţac)  temporală, în raport cu perioada de 
timp, cu termenul în care, potrivit legii, se poate desfă-
şura activitatea unui organ al administraţiei publice. În 
principiu, organele administraţiei publice sunt înfiinţa-
te prin lege pe o durată nedeterminată, cu o competenţă 
temporală nelimitată în timp”30.

Examinând organele vamale din punctul de vedere 
al competenţelor speciale indicate supra, constatăm că 
acestea dispun de toate cele trei tipuri de competenţe. 
Astfel, ce ţine de competenţa materială a organelor va-
male, aceasta se referă la activitatea economică externă, 
precum şi asigurarea suveranităţii şi securităţii econo-

mice a statului. Competenţa teritorială se exprimă prin 
aceea că organele vamale îşi desfăşoară activitatea pe 
întreg teritoriul vamal al ţării, iar competenţa temporală 
este condiţionată de faptul că acestea activează perma-
nent pe o perioadă nedeterminată de timp.

Noţiunea de competenţă este una dintre cele mai 
complicate şi importante noţiuni în teoria dreptului ad-
ministrativ. În sensul dat, autorii ruşi Iu.A. Dimitriev, 
A.A. Evteeva şi S.M. Petrov menţionează că: „Tradiţi-
onal sunt determinate patru elemente de bază ale com-
petenţei organului puterii executive:

scopurile şi sarcinile activităţii;– 
asigurarea soluţionării deciziilor stabilite în ve-– 

derea îndeplinirii funcţiilor organului;
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor, adică a îm-– 

puternicirilor organului, care asigură, la rândul său, re-
alizarea funcţiilor acestuia;

formele şi metodele organizaţionale ale activită-– 
ţii organului”31.

Cu alte cuvinte, competenţa presupune totalitatea 
împuternicirilor organului cu privire la obiectul de ges-
tiune. Împuternicirile, la rândul lor, sunt drepturile şi 
obligaţiile organului în privinţa adoptării actelor nor-
mative, precum şi efectuarea altor acţiuni ale puterii 
publice.

În ce priveşte volumul împuternicirilor acordate, 
acesta nu poate fi identic pentru toate organele, după 
cum şi organul care are mai multe drepturi ale puterii 
este situat mai sus în sistemul de organe ale administra-
ţiei de stat32.

Autorul rus I.V. Timoşenko, referindu-se nemijlocit 
la competenţa organelor vamale, consideră că aceasta: 
„constituie sistemul împuternicirilor, sarcinilor şi func-
ţiilor puse de stat pe seama organelor date şi legătura 
neîntreruptă dintre acestea. Împuternicirile organelor 
vamale sunt constituite din totalitatea de drepturi faţă 
de obiectele gestionate şi obligaţiile faţă de cetăţeni, so-
cietate şi stat. Nici un alt organ de stat nu este în drept 
de a lua decizii atribuite la competenţa organelor va-
male”33.

După părerea autorului rus N.Kosarenko, organele 
vamale dispun de o competenţă strict determinată în 
domeniul activităţii vamale. Pe calea fixării legale a 
formelor şi metodelor de activitate, acestea îndeplinesc 
funcţiile lor şi realizează atribuţiile în domeniul trece-
rii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de 
transport, aplică metodele de reglementare vamală în-
casează taxele vamale, impozitele şi alte plăţi vamale, 
efectuează controlul vamal şi perfectarea vamală34.

În acest sens, funcţia organului vamal constituie 
totalitatea acţiunilor organelor vamale prevăzute de 
legislaţia vamală şi îndreptate la realizarea politicii va-
male35.

Întru realizarea funcţiilor de care dispun, organele 
vamale sunt înzestrate cu anumite atribuţii, prin care 
înţelegem totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de care 
dispun acestea şi funcţionarii vamali şi care sunt stabi-
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lite în Codul vamal şi alte acte normative. Anume prin 
atribuţiile care sunt acordate organelor vamale se des-
chid elementele distincte ale funcţiilor acestora.

La rândul lor, menţionează autorul rus A.Nozdraciov, 
atribuţiile „organelor vamale se constituie din totalita-
tea responsabilităţilor faţă de stat şi mediul de afaceri 
(persoanele participante la raporturile de drept vamal) 
şi drepturile faţă de obiectul nemijlocit”36.

Astfel, un element important al atribuţiilor organe-
lor vamale, după părerea aceluiaşi autor, îl constituie 
răspunderea acestora. Fără răspundere atribuţiile orga-
nelor vamale nu ar fi avut o bază sigură de asigurare 
publică-juridică37.

Suntem întru totul de acord cu părerea dată şi, chiar 
mai mult, am putea adăuga la acest compartiment că 
răspunderea organelor vamale în cazul dat se prezintă 
ca o garanţie, că atribuţiile vor fi exercitate în limitele 
legii, fără abateri şi devieri în aceste sens, care ar duce 
la anumite acţiuni abuzive din partea organelor vamale 
în detrimentul intereselor legale ale persoanelor fizice 
sau juridice, dar şi cele ale statului.

După părerea autorilor A.Aliohin, A.Karmoliţki şi 
Iu.Kozlov, un loc slab în statutul organelor puterii exe-
cutive îl constituie nedeterminarea răspunderii acestora 
pentru consecinţele nefaste ale activităţii lor38.

Ce ţine nemijlocit de responsabilitatea organelor 
vamale, privită ca o componentă a competenţei, ideea 
dată şi-a găsit reflectare în Codul vamal, care stabileşte 
că: „Organul vamal răspunde pentru prejudiciile cauza-
te persoanelor şi patrimoniului lor prin decizii şi acţiuni 
ilegale sau prin inacţiune, precum şi pentru prejudiciile 
cauzate de colaboratorii vamali şi alţi angajaţi ai orga-
nului vamal în exerciţiul funcţiunii prin decizii şi acţi-
uni ilegale, prin inacţiune”39.

Principiile de activitate a organelor vamale. În 
activitatea lor, organele vamale se conduc de un şir 
de principii, care sunt acele reguli de bază ce deter-
mină întreaga activitate vamală. În acest sens, autorii 
O.I. Bakaeva şi G.V. Matvienko enumeră următoare-
le principii: principiul legalităţii, unităţii şi integrităţii 
sistemului, unităţii scopurilor şi sarcinilor organelor 
vamale, interacţiunii cu alţi subiecţi, transparenţei, res-
ponsabilităţii40.

Alţi autori B.N. Gabricidze şi A.G. Cerneavski 
menţionează următoarele principii în activitatea orga-
nelor vamale:

legalităţii;1. 
priorităţii drepturilor şi libertăţilor persoanei;2. 
unităţii sistemului organelor vamale şi conduce-3. 

rii centralizate;
îmbinării metodelor deschise şi transparente de 4. 

activitate;
controlului şi supravegherii centralizate;5. 
ierarhiei administrative6. 41.

Principiul legalităţii se referă la faptul că organi-
zarea şi activitatea organelor vamale este efectuată în 
strictă conformitate cu legislaţia naţională şi internaţio-

nală în vigoare. Principiul dat stabileşte cadrul legal de 
activitate a organelor vamale.

Principiul priorităţii drepturilor şi libertăţilor per-
soanei presupune că activitatea organelor vamale este 
îndreptată la asigurarea drepturilor şi libertăţilor per-
soanei, indiferent de faptul dacă se referă la persoana 
fizică sau la persoana juridică participant al activităţii 
economice externe, sau dacă aceasta deţine statutul de 
rezident sau nerezident. Astfel, în activitatea organelor 
vamale nu se permite încălcarea drepturilor şi libertăţii 
persoanei, precum şi limitarea în vreo anumită formă a 
exercitării acestora.

Principiul unităţii sistemului organelor vamale şi 
conducerii centralizate se exprimă prin ideea că orga-
nele vamale activează ca un sistem unic. Conducerea 
centralizată presupune că fiecare organ subordonat se 
subordonează numai pe verticală organelor superioare. 
Cele superioare direcţionează şi verifică activitatea or-
ganelor inferioare, iar deciziile acestora sunt obligatorii 
pentru ele42.

Principiul îmbinării metodelor deschise şi trans-
parente de activitate. Principiul dat se prezintă ca un 
principiu de bază care guvernează activitatea organelor 
vamale, acestea având obligaţia menţinerii unui dialog 
permanent cu agenţii economici şi cu alte autorităţi pu-
blice implicate în activitatea economică externă. Orga-
nele vamale trebuie să promoveze transparenţa punând 
la dispoziţie, gratuit, în măsura posibilului, şi prin in-
termediul diferitelor surse, legislaţia vamală, deciziile 
administrative generale şi formularele de cerere.

În acest sens, organele vamale se conduc de preve-
derile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa 
în procesul decizional, care sunt aplicabile pentru asi-
gurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 
altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor 
cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere 
cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării 
la procesul decizional43.

Principiul controlului şi supravegherii centralizate 
presupune o monitorizare din partea organelor ierarhic 
superioare ale activităţii organelor vamale inferioare, 
ce se exprimă prin verificarea legalităţii deciziilor emi-
se, precum şi a întregii activităţi de aplicare a regle-
mentărilor vamale.

Principiul ierarhiei administrative se exprimă prin 
faptul că organele vamale sunt organizate în diferite 
niveluri, care sunt subordonate unul faţă de altul, con-
form competenţelor acordate de legislaţie.

În afară de principiile date, putem menţiona şi alte 
principii, cum ar fi anume: principiul simbolicii de stat 
şi principiul eficienţei activităţii.

Principiul simbolicii de stat. Caracteristicele dis-
tincte ale Serviciului vamal sunt subliniate de simbolica 
proprie, aprobată la nivel statal44. La acestea se referă: 
stema, fanionul, jurământul, uniforma, gradele specia-
le, sărbătoarea profesională. Toate acestea conferă indi-
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vidualitate şi caracter distinct organelor vamale. Astfel, 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.554 
din 16.06.1997 s-a aprobat Regulamentul cu privire la 
drapelul, pavilionul şi însemnele organelor vamale, iar 
organele vamale naţionale dispun de mai multe semne 
distinctive, şi anume drapelul, steagul maritim (fluvial), 
emblema, stema, fanionul, emblema pentru mijloacele 
de transport ale Serviciului vamal.

Principiul eficienţei activităţii. Cu toate că princi-
piul dat are un aspect facultativ, acesta are o aplicabi-
litate practică deosebită, deoarece reflectă oportunita-
tea activităţii organului concret al puterii executive, ca 
instrument pentru atingerea unor scopuri sociale bine 
determinate.

Esenţa principiului eficienţei se rezumă la aceea ca 
să fie atins scopul conducerii cu cheltuieli minime de 
forţe, mijloace şi timp, iar conducerea, ca şi fiecare ac-
tivitate benefică, este necesară să fie efectuată raţional 
şi eficient45.
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SUMMArY
The parents’ rights and duties have a personal character being individual for everyone and cannot 

be transmitted or assigned. Parents’ refusal of their rights and the agreement to adopt children can be 
fulfilled only according to the existing law. Deprivation or restriction of parental rights can be performed 
only in court and because of reasons stipulated by law.

Giving parents rights regarding their children, legislation requires from them certain obligations, inclu-
ding the obligation to exercise rights for the benefit for both child and society. In this way we can confirm 
that parents’ rights are at the same time their obligations. Parents bear responsibility for exercising their 
rights in detriment of their children. Liability arises as a result of illicit acts, carelessness or indiscretion. 
The main thing is not the parental responsibility, but prevention of ignorance, carelessness, rudeness and 
abuse in children education. In this way the state, using different means, controls how children are grown 
up and educated in their families. There may be different methods depending on the character of relations 
established between parents and children, tutors or other educators and children.

The state control aims not only to prosecute guilty parents, but also to help in the difficult problems 
that appear while educating children.

Î
unitatea fundamentală a societăţii şi mediul natural 
pentru creşterea şi bunăstarea copiilor. Dezvoltarea de-
plină şi armonioasă a personalităţii copilului necesită 
dragoste şi înţelegere în familie. Oriunde este posibil, 
copilul va creşte sub grija şi răspunderea părinţilor săi 
într-o atmosferă de afecţiune şi securitate morală şi 
materială. Ambii părinţi sunt responsabili pentru creş-
terea și educația copiilor lor. Exercitarea drepturilor 
şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti  trebuie să aibă 
în vedere interesul superior al copilului şi să asigure 
bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în spe-
cial prin îngrijirea acestuia, prin menţinerea relaţiilor 
personale cu el, prin asigurarea creşterii, educaţiei şi 
întreţinerii sale, precum şi prin reprezentarea sa legală 
şi administrarea patrimoniului său.

Principiul răspunderii comune şi egale a părinţilor 
la educarea şi dezvoltarea copilului este întărit de nor-
mele dreptului intrenaţional.

Convenţia cu privire la drepturile copilului stipu-
lează că părinţii poartă o răspundere comună pentru 
creşterea şi dezvoltarea copilului, conducându-se, 
înainte de orice, de interesul superior al copilului care 
trebuie să fie obiectivul principal al grijii părinteşti2 . 

Această dispoziţie şi-a găsit aplicare nu doar în legis-
laţia de drept familial, dar şi în legi de bază ale multor 
ţări3.

Referitor la legislaţia Republicii Moldova, în art.48 
alin.(2) al Constituţiei este prevăzut că creşterea, edu-

caţia copilului şi instruirea este dreptul şi obligaţia 
egală a părinţilor. Această normă constituţională este 
asigurată şi concretizată de legislaţia familială a Re-
publicii Moldova (cap.XI din Codul familiei ,,Dreptu-
rile şi obligaţiile părinţilor”, cap. XII ,,Obligaţia de în-
treţinere dintre părinţi şi copii”, cap. XV ,,Contractul 
privind plata pensiei de întreţinere”). Art.58 din Co-
dul familiei prevede că părinţii au drepturi şi obliga-
ţii egale faţă de copii, indiferent de faptul dacă copiii 
sunt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc 
împreună cu părinţii sau separat.

Caracteristica drepturilor părinteşti include că ele 
sunt, de cele mai dese ori, şi obligaţii părinteşti, iar 
neîndeplinirea lor atrage asupra părinţilor anumite 
sancţiuni, cum ar fi spre exemplu decăderea din drep-
turile părinteşti.

Ocrotirea părintească, fiind concepută să servească 
în exclusivitate interesele copilului minor, de a fi cres-
cut şi educat în bune condiţii, are un cuprins în care 
prevalează, pe de o parte, îndatoririle, drepturile fiind 
recunoscute numai în măsura în care sunt necesare în-
deplinirii îndatoririlor, iar pe de altă parte, prevalează 
drepturile şi îndatoririle la persoana copilului, faţă de 
cele relativ la bunurile sale.

Dat fiind faptul că ocrotirea părintească există în 
interesul minorului, pe prim-plan sunt obligaţiile pă-
rinteşti, căci drepturile sunt recunoscute în vederea 
împlinirii obligaţiilor. Aşa cum dreptul familiei regle-
mentează relaţiile personale nepatrimoniale şi patri-
moniale ce iau naştere din căsătorie, rudenie şi adop-
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ţie, rezultă că drepturile şi obligaţiile părinteşti sunt 
atât cu privire la persoana copilului, cât şi la bunurile 
acestuia.

În literatura de specialitate, nu există unitate de 
vederi cu privire la determinarea concretă a dreptu-
rilor şi obligaţiilor părinteşti. Autorii ruşi, precum 
M.V. Antokolskaia, A.M. Neceaeva, L.M. Pcelințeva 
pretind la separarea drepturilor şi obligaţiilor părin-
teşti în personale nepatrimoniale şi patrimoniale, iar 
cei români, precum T.R. Popescu, I.P. Filipescu, Al. 
Bacaci, Ioan Albu – la drepturile şi obligaţiile părin-
ţilor cu privire la bunurile copilului. Întitularea fra-
zeologică a acestor drepturi, la fel, se referă şi este 
reglementată şi de legislaţia naţională, bazându-se 
pe următoarele principii:

părinţii trebuie să-şi exercite drepturile şi să-şi 1) 
îndeplinească obligaţiile lor părinteşti numai în inte-
resul copilului. Conceptul de ,,interes al copilului” 
include un interes superior public, căci părinţii sunt 
obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi 
dezvoltarea lui fizică, de educaţia, instruirea şi pregă-
tirea profesională a acestuia, în conformitate cu capa-
cităţile copilului şi posibilităţile părinţilor;

 exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obli-2) 
gaţiilor părinteşti se fac sub îndrumarea şi controlul 
efectiv şi continuu al autorităţii tutelare. Aceasta ur-
măreşte scopul asigurării unei ocrotiri mai depline a 
minorului;

independenţa patrimonială în raporturile dintre 3) 
părinţi şi copiii lor minori, în sensul că părinţii nu au 
nici un drept asupra bunurilor copiilor şi nici aceştia 
asupra bunurilor părinţilor, în afară de dreptul la moş-
tenire şi întreţinere;

 conţinutul ocrotirii părinteşti nu diferă: cum 4) 
copilul este din căsătorie, din afara căsătoriei sau din 
adopţie. Acest principiu este o consecinţă, pe de o par-
te, a asimilării depline a situaţiei legale a copilului din 
afara căsătoriei cu cel din căsătorie şi, pe de altă par-
te, a faptului că drepturile şi obligaţiile părinteşti trec, 
prin adopţie, asupra adoptatorului;

5) egalitatea părinţilor privitor la drepturile şi obli-
gaţiile faţă de copilul minor, care este un aspect al 
egalităţii în drepturi dintre femeie şi bărbat4.

Deci, conform Codului familiei al Republicii Mol-
dova şi altor acte normative, drepturile şi obligaţiile 
părinţilor sunt:

 de a-i stabili copilului un prenume; 1) 
educaţia şi instruirea copilului;2) 
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 3) 

copilului;
de stabilire a locuinţei copilului;4) 
dreptul şi obligaţia de a-i reprezenta pe copii în 5) 

actele juridice ori de a-i încuviinţa aceste acte etc.;
dreptul şi obligaţia de a administra bunurile co-6) 

pilului.
Se ştie că în practică se întâlnesc cazuri când este 

imposibilă realizarea drepturilor şi obligaţiilor de că-
tre ambii părinţi, ci doar de unul dintre aceştia.

 În cazul decesului unuia dintre părinţi, ocrotirea 
copilului revine părintelui rămas în viaţă. Aceeaşi si-
tuaţie este şi în cazul când unul dintre părinţi este de-
clarat decedat prin hotărâre judecătorească. În cazul 
repartiţiei celui declarat mort şi al anulării hotărârii 
declarative, de moarte, părintele recapătă exerciţiul 
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti în privinţa copi-
lului.

Decăderea unui părinte din drepturile părinteşti, 
spre diosebire de decesul părintelui, când în mod ne-
cesar drepturile şi obligaţiile părinteşti revin unui sin-
gur părinte, în cazul de faţă autoritatea tutelară poate 
da încuviinţare părintelui decăzut din drepturile pă-
rinteşti de a avea legături personale cu copilul, dacă 
prin asemenea legături creşterea, educarea, instruirea 
sau pregătirea profesională a acestuia nu sunt în pri-
mejdie.

Unul dintre părinţi poate să nu participe la educa-
rea copilului din diferite motive, cum ar fi dispariţia 
fără veste, privaţiunea de libertate, divergenţa de inte-
rese dintre minor şi unul dintre părinţii săi, decăderea 
din drepturile părinteşti, însă el nu este scutit de obli-
gaţia de a-şi întreţine copilul minor.

Oricum se întâlnesc situaţii în care ocrotirea pă-
rintească nu revine, în mod egal, ambilor părinţi sau 
revine numai în parte părinţilor. În prezenţa primei 
situaţii, ambii părinţi se găsesc în viaţă şi ar trebui 
să exercite, în mod egal, drepturile şi obligaţiile pă-
rinteşti faţă de copiii lor, totuşi acestea, potrivit unor 
dispoziţii speciale, revin în mod inegal părinţilor. 
Odată cu desfacerea căsătoriei prin divorţ, instanţa 
judecătorească este obligată să se pronunţe şi asupra 
încredinţării copilului minor. Părintele divorţat, că-
ruia i s-a încredinţat copilul, exercită, cu privire la 
acesta, drepturile părinteşti, atât în ceea ce priveşte 
persoana, cât şi în ceea ce priveşte bunurile copi-
lului. Părintele divorţat, căruia nu i s-a încredinţat 
copilul, are dreptul la legături personale cu acesta, 
precum şi dreptul de a veghea creşterea, educarea şi 
instruirea copilului.

Se ştie că nulitatea căsătoriei nu produce efecte 
asupra copilului din respectiva căsătorie. Odată cu 
desfiinţarea căsătoriei, părinţii nu vor mai locui îm-
preună. În acest caz, drepturilor şi obligaţiilor li se 
vor aplica, prin asemănare, dispoziţiile cu privire la 
divorţ.

Încredinţarea copilului din afara căsătoriei, în ca-
zul în care filiaţia copilului din afara căsătoriei a fost 
stabilită faţă de ambii părinţi, ei vor fi asimilaţi cu so-
ţii divorţați, în consecinţă, părintele căruia i s-a încre-
dinţat copilul exercită, cu privire la acesta, drepturile 
părinteşti, iar celălalt părinte păstrează dreptul de a 
avea legături personale cu copilul, precum şi dreptul 
de a avea grijă de educarea şi instruirea acestuia.
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Se ştie că drepturile şi obligaţiile părinteşti sunt li-
mitate în timp. Aceste drepturi şi obligaţii părinteşti 
apar din momentul naşterii copilului şi încetează la 
apariţia anumitor situaţii, prevăzute de lege:

– atingerea de către copil a vârstei de 18 ani (obţi-
nerea capacităţii depline de exerciţiu);

– la încheierea unei căsătorii de către copil în or-
dinea stabilită de legislaţie şi obţinerea în legătură cu 
aceasta a capacităţii depline de exerciţiu;

recunoaşterea minorului, care are 16 ani, cu – 
capacitate deplină de exerciţiu, dacă lucrează în baza 
unui contract de muncă sau cu acordul părinţilor, 
adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de în-
treprinzător. Atribuirea capacităţii de exerciţiu a unui 
minor se efectuează prin hotărârea autorităţii tutelare, 
cu acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curato-
rului, iar în lipsa unui astfel de acord, prin hotărâre 
judecătorească5.

Deci, rezultă că părinţii sunt înzestraţi de lege cu 
drepturi şi obligaţii părinteşti pe acea perioadă de timp 
când copilul necesită educaţie şi grijă, garantarea inte-
reselor lui şi apărarea acestuia.

Codul familiei nu numai enumeră conţinutul drep-
turilor şi obligaţiilor părinteşti, dar şi determină utilul 
lor şi stabileşte limitele de executare a acestora.

Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor cu privire la întreţinerea, educarea şi in-
struirea, apărarea intereselor minorilor de către părinţi 
au ca urmare răspunderea administrativă6.

La răspundere penală pot fi atraşi şi părinţii pentru 
implicarea minorului la o infracţiune şi la infracţiuni 
contra ordinii publice şi a sănătăţii populaţiei7.

Una dintre cele mai dificile probleme este exerci-
tarea drepturilor părinteşti în cazul când părintele lo-
cuieşte separat de copil.

Codul familiei în art.64 stipulează dispoziţiile de 
bază pentru exercitarea drepturilor părinteşti de către 
părintele care locuieşte separat de copil.

Părintele care locuieşte separat de copil are aceleaşi 
drepturi, ca şi părintele care locuieşte cu copilul. El 
poate comunica cu copilul, poate participa la educaţia 
şi instruirea lui, poate primi informaţiile necesare de 
la toate instituţiile educative, de asistenţă socială. Pre-
vederile menţionate asigură obligaţiile părintești, pre-
văzute în art.58 Codul familiei, şi acordarea dreptului 
copilului ce locuieşte separat de părinte la comunicare 
cu acesta, prevăzut în art.52 Codul familiei.

Sunt cazuri când părintele, cu care a rămas să lo-
cuiască copilul, împiedică pe celălalt părinte la comu-
nice şi să participe la educarea copilului. Ca rezultat, 
sunt lezate drepturile legale atât ale părintelui, cât şi 
ale copilului. În aşa caz, art.64 alin.(1) Codul familiei 
stipulează că părintele care locuieşte împreună cu co-
pilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil 
şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia 
cazurilor când comportamentul acestuia din urmă 

este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă 
pericol pentru starea lui fizică şi psihică. Explicarea 
acestei norme imperative legale, în particular, este o 
obligaţie a instanţei de judecată în cazul desfacerii că-
sătoriei între soţi, care au copii minori, indiferent dacă 
este sau nu iniţiat un litigiu asupra copiilor.

Pentru a exercita drepturile părinteşti, de către pă-
rintele care locuieşte separat de copil (dreptul la co-
municare, la educarea şi apărarea drepturilor şi inte-
reselor copilului), poate fi încheiat într-o formă scrisă 
un acord. În acest acord, pot fi stabilite problema lo-
cului, frecvenţei, a timpului de comunicare cu copilul, 
a părintelui care locuieşte separat de acesta, la fel şi 
alte probleme ce ţin de educarea copilului. Dar dacă 
un aşa acord nu poate fi încheiat, litigiul apărut între 
părinţi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti 
de către părintele care locuieşte separat de copil se 
soluţionează de către autorutatea tutelară, iar decizia 
acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, 
care va emite hotărârea respectivă.

Următoarea normă a legislaţiei familiale este sti-
pularea dreptului părintesc, a părintelui care locuieşte 
separat de copil de a primi informaţiile ce se referă la 
copilul lor de la toate instituţiile educative, curative, 
de asistenţă socială etc. Astfel de informaţie, de exem-
plu, poate fi despre modul de derulare a procesului de 
învăţământ în instituţiile de profil, şi succesul copilu-
lui în domeniu. Deci, la atingerea unui acord comun 
între părinte şi instituţie, se poate acorda informaţia 
cuvenită, dacă legea nu prevede altfel.

Obligatorie este şi acordarea informaţiei despre 
copil de la instituţiile indicate mai sus. Comunicarea 
informaţiei poate fi refuzată dacă comportamentul 
părintelui prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea 
copilului. În aşa caz, refuzul la acordarea informaţiei 
poate fi atacat de către părinte în instanţa de judecată. 
Acestea sunt drepturile şi obligaţiile de bază ale părin-
ţilor în relaţiile cu copiii lor, care trebuie exercitate de 
către părinţi luând în considerație interesele copiilor. 
Referindu-ne la legislaţia actuală, părinţii au drep-
turi şi obligaţii egale. Oricare problemă cu privire la 
educarea şi dezvoltarea copiilor trebuie rezolvată de 
către părinţi de comun acord. Dacă acordul părinţilor 
cu privire la această întrebare nu va exista, ei sunt în 
drept să se adresese pentru soluţionarea acestui litigiu 
la autoritatea tutelară sau în instanţa de judecată.

Cea mai stringentă problemă la etapa actuală este 
răspunderea părinţilor pentru abuzul de drepturile pă-
rinteşti sau neîndeplinirea obligaţiei părinteşti. Pentru 
a delimita conceptul de ,,abuz” de drepturi părinteşti 
de alte noţiuni similare, trebuie să avem în vedere că 
,,abuzul” implică numeroase definiţii şi interpretări 
cu caracter moral, juridic sau educaţional. În limba 
engleză, acest concept este echivalent cu cel din ro-
mână, ,,abuze”, care desemnează o serie de acţiuni 
deliberate (lovituri, răniri, ultrajii, injurii, invective 
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etc.), destinate să aducă daune, din punct de vedere 
fizic şi emoţional, victimei, acţiuni contrare normelor 
sociale care solicită protejarea minorilor8. Conceptul 
de abuz contra minorului se referă, de fapt, la orice 
comportament al adultului care are un impact negativ 
asupra primului.

Normele sociale, la fel ca şi cele juridice, interzic 
utilizarea agresiunii şi a violenţei împotriva oricărui 
membru al societăţii. Când unii consideră compor-
tamentul abuziv al părintelui sau educatorului, alţii 
apreciază că este o conduită acceptabilă, ba chiar ne-
cesară pentru disciplinarea copilului.

Răspunderea părinţilor pentru abuzul de drepturi-
le părinteşti sau neîndeplinirea de obligaţii părinteşti 
cade sub incidenţa unor sancţiuni prevăzute de legis-
laţie.

Potrivit legii, sancţiunile care se pot aplica părin-
ţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necores-
punzătoare a obligaţiei părinteşti ar putea fi clasificată 
după ramura de drept căreia îi aparţin în sancţiuni de 
drept penal, sancţiuni de drept administrativ, civil, ori 
de drept, al familiei, fie după cum ele intervin pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor părinteşti nepatrimoniale şi 
patrimoniale.

Conform Codului familiei, pentru neîndeplinirea 
îndatoririlor se prevăd următoarele sancţiuni: decă-
derea din drepturile părinteşti şi luarea copilului fără 
decădere din drepturile părinteşti.

Decăderea din drepturile părinteşti se poate aplica 
pentru motivele prevăzute de art. 67 Codul familiei, 
dacă sănătatea sau desvoltarea fizică a copilului este 
primejduită prin felul de exercitare a drepturilor pă-
rinteşti, ori dacă educarea, învăţătura sau pregătirea 
profesională a copilului nu se fac conform ordinii de 
drept şi moralei. Ea se aplică, în cazul în care părinţii, 
prin purtarea lor abuzivă, ori prin abateri grave de la 
îndeplinirea îndatoririlor de părinte, pun în primejdie 
sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului, precum şi 
în cazurile în care părinţii nu-i dau o educaţie adec-
vată cu morala. Aşadar, decăderea se face împotriva 
părinţilor numai pentru greşeli de o anumită gravitate 
în exercitarea drepturilor ori îndeplinirea îndatoririlor 
părinteşti cu privire la persoana copilului.

Conform art. 67 Codul familiei, părinţii pot fi de-
căzuţi din drepturi părinteşti dacă:

– se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părin-
teşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere:

– refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o 
altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de 
asistenţă socială sau alta similară;

– fac abuz de drepturi părintești;
– se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicând 

violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilita-
tea sexuală a copilului;

– prin comportare amorală, influenţează negativ 
asupra copilului;

suferă de alcoolism cronic sau narcomanie etc.– 
În momentul în care sancţiunea decăderii din drep-

turile părinteşti se dispune numai faţă de unul dintre 
părinţi, ocrotirea părintească se va exercita de către 
celălalt părinte, iar când ambii părinţi au fost decă-
zuţi din drepturile părinteşti copilul minor urmează a 
fi pus sub tutelă.

În conformitate cu art. 69 Codul familiei, copilul, 
ai cărui părinţi (unul dintre ei) sunt decăzuţi din drep-
turile părinteşti, păstrează dreptul de folosinţă asupra 
spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale baza-
te pe rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşri, inclusiv 
dreptul la succesiune.

În urma pronunţării acestei sancţiuni, părintele de-
cade din drepturile şi îndatoririle ce formează conţi-
nutul ocrotirii părinteşti, cu excepţia îndatoririi de a 
întreţine copilul şi a dreptului de a avea legături per-
sonale cu acesta. Legăturile personale vor fi îngăduite 
de autoritatea tutelară cu condiţia să nu se primejdu-
iască creşterea, educarea, învăţătura sau pregătirea 
profesională a copilului. 

Restabilirea în drepturile părinteşti se face în baza 
cererii persoanei decăzute din aceste drepturi, cu par-
ticiparea obligatorie a autorităţii tutelare. Restabili-
rea în drepturile părinteşti faţă de copilul care a atins 
vârsta de 10 ani se admite ţinându-se cont de opinia 
copilului.

Dacă copilul a fost adoptat şi adopţia a fost des-
făcută, hotărârea privind decăderea din drepturile pă-
rinteşti poate fi anulată, fără restabilirea drepturilor şi 
obligaţiilor de părinte.

O altă sancţiune, aplicată în cazul neîndeplinirii 
adecvate a îndatorilor părinteşti, este luarea copilului 
fără decădere din drepturile părinteşti. La cererea au-
torităţii tutelare, instanţa judecătorească poate hotărî 
luarea copilului de la părinţi, fără decăderea acestora 
din drepturile părinteşti, dacă aflarea copilului împre-
ună cu părinţii prezintă pericol pentru viaţa şi sănă-
tatea lui, şi punerea acestuia la dispoziţia autorităţii 
tutelare. Autoritatea tutelară, în termen de 7 zile, va 
porni o sancţiune în instanţa judecătorească privind 
decăderea din drepturile părinteşti sau luarea copilu-
lui de la părinţi, fără decăderea lor din aceste drepturi. 
Dacă această cerinţă nu este îndeplinită, copilul va fi 
înapoiat părinţillor. Cererea privind luarea copilului 
de la părinţi, fără decăderea acestora din drepturile 
părinteşti, se examinează cu participarea obligatorie a 
autorităţilor tutelare.

Autoritatea tutelară este obligată să examineze 
condiţiile de trai ale copilului şi ale persoanei care 
pretinde la educaţia copilului şi să prezinte instanţei 
judecătoreşti avizul respectiv.

Legislaţia civilă instituie o prezumţie relativă de 
culpă împotriva părinţilor, care sunt ţinuţi a răspunde 
pentru prejudiciul cauzat altor persoane de copiii lor 
minori9.
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Părinţii au îndatorirea de a administra bunurile co-
pilului minor şi de a-l reprezenta în actele civile, dacă 
nu a împlinit vărsta de 14 ani. La fel ca tutorele, ei răs-
pund dacă în calitatea lor de administratori au pricinu-
it minorului pagube materiale. Răspunderea lor este 
solidară, dacă au administrat împreună şi de comun 
acord bunurile minorului. Gestiunea frauduloasă sur-
vine ca urmare a neîndeplinirii în condiţii corespunză-
toare a îndatoririi de administrare a bunurilor minoru-
lui de către părinţi sau cei care au această însărcinare, 
dacă s-a pricinuit o pagubă cu rea-credinţă.

Drepturile şi obligaţiile părinţilor apar în temeiul 
legii, dar, de fapt, datorită naşterii copilului şi sunt re-
glementate nu doar de lege, ci şi de morala societăţii, 
de însăşi existenţa omenirii care are ca scop prelun-
girea neamului şi, respectiv, naşterea şi educarea noii 
generaţii. Deci, drepturile şi obligațiile părinţilor se 
datorează şi instinctului biologic al fiecărui om pentru 
copilul minor care are nevoie de permanentă ocroti-
re.

Cadrul normativ şi instituţional, politicile sociale 
menite să reglementeze şi să protejeze copilul sunt     
ineficiente atâta timp cât nu sunt sprijinite de schim-
bări la nivelul mentalităţii. În absenţa elementelor de 
cultură a drepturilor şi obligaţiilor, reglementările 
normative, cadrul instituţional creat, deşi apar ca pre-
condiţii necesare, nu sunt nici pe departe suficiente 
pentru a asigura garantarea şi protecţia efectivă a edu-
cării copilului într-un climat de securitate familială şi 
socială.

Sancţiunile prevăzute de legislaţie pentru părinţii 
care abuzează de drepturi sau nu-şi îndeplinesc obli-
gaţiile faţă de copii sunt prea puţine şi mecanismul 
implementării lor destul de anevoios. Considerăm că 
ar fi raţional de introdus în legislaţie sancţiuni cu ca-
racter temporar pentru părinţii care nu-şi îndeplinesc 
obligaţiile faţă de copii, însă mai au şanse să-şi co-
recteze comportamentul; sancţiuni mai dure, inclusiv 
penale, pentru acei care abandonează copii la o vărstă 

fragedă fără motiv temeinic. În Codul familiei ar tre-
bui să existe obligaţia părinţilor de a informa organele 
de stat despre situaţiile critice în familie şi să ceară 
ajutorul acestora pentru soluţionarea tuturor proble-
melor. Autorităţile de stat care poartă răspundere pen-
tru creşterea şi educarea noii generaţii, la rândul lor, ar 
trebui să-şi stabilească nişte obiective care ar facilita 
legătura dintre ele şi părinţii care sunt în situaţii cri-
tice.

Datele statistice indică faptul că copilul şi familia 
contemporană rămân a fi cele mai vulnerabile grupuri 
sociale expuse riscurilor şi tocmai de aceea legislaţia 
Republicii Moldova necesită o perfecţionare continuă, 
inclusiv prin elaborarea unor mecanisme concrete de 
implementare a normelor elaborate.
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nitorul Oficial al Republicii Moldova, din 13 iunie 2001.
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NORMATIV-jURIDICE
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doctorand (USM)
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dispozţii tranzitorii determină condiţiile în care 
se va face trecerea de la regimul juridic anterior la 
regimul juridic nou. În acest caz, legiuitorul trebuie 
să ţină cont de anumite reguli şi procedee, iar cei ce 
aplică legea urmează să le cunoască, pentru a soluţio-
na conflicte de legi1. 

După cum menţionează savantul rus N.I. Matu-
zov, „nicăieri în lume nu există o legislaţie apsolut 
perfectă. Dreptul fiecărei ţări inevitabil conţine anu-
mite coliziuni, lăcune şi contradicţii”2. Sistemele de 
drept contemporane şi masivele normativ-juridice, 
fiind complexe, atrag contradicţii interne în limitele 
sistemului de drept şi contradicţii externe între aceste 
sisteme. Contradicţiile apărute sunt rezultatul ciocni-
rii actelor juridice, cu conţinut normativ diferit, ema-
nate de la structurile statale, interstatale şi obşteşti, 
îndreptate la modificarea ordinii de drept existente. O 
asemenea stare de lucruri poartă denumirea de „coli-
ziune”, noţiune care provine de la grecescul collisio 
şi înseamnă ,,ciocnire de interese contrare”3. În lite-
ratura de specialitate, dezacordul dintre anumite acte 
normativ-juridice (fie între normele interne ale actu-
lui normativ-juridic), menite să reglementeze unele şi 
aceleaşi relaţii sociale, sau relaţii sociale asemănătoa-
re, contraziceri, apărute în procesul aplicării dreptului 
şi exercitării împuternicirilor sale de către organele 
competente şi persoanele cu funcţii de răspundere, se 
numeşte „coliziune juridică”4. 

Coliziunile juridice sunt divizate în coliziuni juri-
dice sociale (conflictuale) şi coliziuni juridice formale 
(coliziuni între actele juridice). Ultimele, la rândul lor, 
se mai împart ca fiind apărute între actele individuale 
nenormative şi coliziuni apărute între actele norma-
tive5.

E de menţionat că până în prezent nu există o păre-
re uniformă privitor la „coliziunile juridice”. Autorii 
numesc „coliziuni juridice” contrazicerile dintre nor-
mele de drept (M.Baglai); ciocnirile între actele nor-

roblema conflictelor legilor în timp este, de obi-
cei, reglementată de legiuitor însuşi, care prin 

mative ca rezultat al acţiunii acestora pe acel ori alt 
teritoriu6, contraziceri legate de activitatea de creare a 
dreptului şi de timpul emiterii actelor (S.S.Alexeev); 
contraziceri în ordinea de drept existentă, ca rezultat 
al intenţiilor şi acţiunilor îndreptate la schimbarea 
acesteia etc.7.

Totodată, apariţia „coliziunilor juridice” este re-
zultatul intervenţiei unor condiţii obiective şi subiec-
tive. La cele obiective se atribuie discordanţa, dina-
mica şi variabilitatea relaţiilor sociale reglementate de 
drept..., rămânerea în urmă (înbătrânirea, conservatis-
mul) a dreptului, care nu dovedeşte după scurgerea 
reală a vieţii sau, după cum s-a exprimat A.Tille, nu 
toate relaţiile pot fi refăcute imediat din pricina unor 
circumstanţe economice, politice, juridice ş.a.8. La 
cele subiective (făcute de mână) – calitatea joasă a 
legilor, lăcunele în drept, lobismul, coordonarea dimi-
nuată şi negândită a activităţii normative, lipsa unei 
succesiuni regulate a materialului normativ, cultura 
juridică scăzută, dezordini economice, intensităţi so-
ciale, lupta politică etc.9. 

Atitudinea statului faţă de „coliziunile juridice” 
este diferită. Fie că statul permite o asemenea stare 
de lucruri, fie că o condamnă, o interzice luând la 
evidenţă consecinţele ei. Cert este faptul că contrazi-
cerile dintre legi uneori sunt mai dăunătoare şi aduc 
mai mult rău decât inexistenţa legii, iar când unul şi 
acelaşi caz din viaţă este reglementat de două-trei 
sau mai multe acte contradictorii între ele, executo-
rul obţine posibilitatea legală de a nu-l executa pe 
niciunul sau a-l executa nu în modul prescris de lege. 
Ca rezultat se emit hotărări care deseori se stabilesc 
„deasupra legii”.

Partea folositoare a „coliziunilor juridice” este că 
ele reflectă procesul de dezvoltare a statului, expri-
mând revendicările legitime la o stare juridică mai 
nouă şi mai progresistă. 

De la „coliziunea normelor juridice” trebuie să de-
osebim concurenţa acestora, când două-trei sau mai 
multe norme, ce se contrazic între ele, reglementează 
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unul şi acelaşi cerc de relaţii înrudite, însă cu diferită 
măsură de concretizare, detalizare, volum etc. 

Ţinând cont că problema coliziunilor actelor juri-
dice până în prezent se află în discuţie10, cercetăto-
rii au propus ca mijloacele îndreptate la soluţionarea 
acestora să fie divizate în două grupe: 1) mijloace de 
învingere a coliziunilor juridice şi 2) mijloace de li-
chidare a coliziunilor juridice11. Cu părere de rău, cer-
cetătorul nu explică clar care mijloace juridice pot fi 
utilizate pentru învingerea coliziunilor juridice şi care 
pentru lichidarea acestora, el le utilizează concomitent 
pe ambele pentru explicarea acelei ori altei probleme 
legate de coliziunea juridică. În viziunea noastră, în-
vingerea coliziunilor poate avea loc la etapa iniţială, 
adică în procesul de elaborare a actului normativ-ju-
ridic, fie când în scopul evitării coliziunilor depistate 
se purcede la interpretarea unuia din actele normativ-
juridice în scopul aplicării lui corecte şi prin aceasta 
de a învinge coliziunea apărută. Pe când în cazul li-
chidării, legiuitorul prin intermediul abrogării înlătură 
de la reglementare actul normativ-juridic care creează 
această coliziune, adică se aplică metoda lichidării. 

Examinând diversele mijloace de soluţionare a co-
liziunii actelor juridice în limitele unui sistem (unui 
mecanism), autorul rus V.V. Denisenko propune de 
a le studia după ordinea care urmează: 1) mijloace 
juridice de învingere a coliziunilor ce apar în proce-
sul realizării normelor juridice (actelor normative) în 
relaţiile sociale; 2) mijloace juridice de soluţionare a 
coliziunilor ce apar în procesul elaborării dreptului; 3) 
interpretarea dreptului (unul din principalele mijloace 
de învingere a coliziunilor actelor juridice); 4) mij-
loace juridice de învingere a contradicţiilor (element 
facultativ)12. 

Tentativa de a grupa mijloacele de lichidare a coli-
ziunilor juridice este reuşită datorită faptului că impu-
ne o claritate în studiul acestui fenomen demonstrând 
complexitatea şi actualitatea problemei. Cu toate 
acestea, vom încerca să completăm aceste judecăţi 
teoretice prin dezvăluirea rolului puterii juridice la li-
chidarea coliziunilor.

Cunoaştem că puterea juridică şi coliziunea juri-
dică sunt fenomene sociale care se află în interdepen-
denţă una faţă de alta. Actul normativ lipsit de putere 
juridică este considerat nul. Un asemenea act niciodată 
nu va crea coliziuni juridice, şi invers, actul normativ 
care este în vigoare şi acţionează este urmărit perma-
nent de riscul apariţiei coliziunii juridice. Ca rezultat, 
apariţia coliziunilor juridice este condiţionată de:

prezenţa a două sau mai multor acte normati-1) 
ve în vigoare13; 

aceste acte trebuie să acţioneze;2) 
să aibă obiect (caz) comun de reglementare;3) 
obiectul (cazul) comun să fie reglementat în 4) 

mod diferit.
Toţi aceşti factori apăruţi concomitent vor crea pe-

ricolul afectării regimului legalităţii şi va atrage nece-
sitatea lichidării situaţiei create. 

Profesorul Gr.Fiodorov grupează coliziunile juri-
dice în mai multe categorii ca fiind apărute: a) între 
Constituţie şi toate celelalte acte normative; b) între 
legi şi actele subordonate legii; c) între actele norma-
tive republicane şi cele locale; d) între actele emise 
de unul şi acelaşi organ de elaborare a dreptului, însă 
cu interval de timp diferit (emise în diferite perioade 
ale timpului); e) între actele emise de diferite organe 
de acelaşi nivel; f) între normele unuia şi aceluiaşi act 
normativ; g) între actele normative generale, speciale 
şi de excepţie; h) coliziuni între statutele şi împuterni-
cirile organelor de stat; i) între actele normativ-juridi-
ce naţionale şi cele internaţionale etc.

Din clasificarea expusă, observăm că unele colizi-
uni juridice formale apar între actele normative care 
au aceeaşi putere juridică – coliziunea normelor pe 
orizontală13, iar altele între actele normative cu putere 
juridică diferită – coliziune pe verticală13. 

Mijloacele de lichidare a coliziunilor juridice 
apărute pe orizontală sunt întâlnite în cadrul studiu-
lui problemelor de temporalitate a actelor normative. 
Acestea sunt prescrieri normative – reguli cu caracter 
general, răspândite în sistemul de drept continental şi 
formează conţinutul unor aşa teme ca principiul ne-
retroactivităţii actelor normative1 şi excepţia sa – re-
troactivitatea actelor normative4, abrogarea şi forme-
le ei, ultraactivitatea legii etc.14 (Cu părere de rău în 
literatura de specialitate, instituţia coliziunii juridice 
nu se examinează în mod separat. Unele repere pot fi 
observate în cadrul studiului legat de acţiunea actelor 
normative în timp1 în spaţiu15 şi în problemele aplică-
rii dreptului.

În baza acestor reguli, se determină uşor condiţi-
ile de intrare şi ieşire din vigoare a actului normativ, 
obiectul (cazurile) reglementării acestui act, precum 
şi procedura în cazul reglementării diferite a conflic-
tului apărut etc. 

Dacă să luăm ca punct de reper Legea privind acte-
le legislative nr.780-XV din 27.12.2001, apoi ea, prin 
intermediul art.6 alin.(3), (4) şi (7), prevede regle-
mentări normative de înlăturare a coliziunilor juridice 
(pe orizontală) ce pot apărea în viitor între actele le-
gislative generale, speciale şi de excepţie. Astfel alin.
(3) art.6 al legii nominalizate stipulează că în caz de 
divergenţă între o normă a actului legislativ general 
sau şi o normă a actului legislativ special cu aceeaşi 
„putere juridică”, se va aplica norma actului legislativ 
special. Alin.(4) al aceluiaşi articol indică că în caz de 
divergenţă între o normă a actului legislativ general 
sau special şi o normă a actului legislativ de excepţie 
cu aceeaşi putere juridică, se aplică norma actului le-
gislativ de excepţie. Şi, în sfărşit, alin.(7) conchide că 
în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi 
putere juridică apare un conflict de norme, ce promo-
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vează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect de regle-
mentare, se aplică prevederile actului posterior16.

 Trebuie să accentuăm că unul dintre cele mai răs-
pândte mijloace de înlăturare a coliziunilor juridice, 
apărute pe orizontală, este „abrogarea”. Drept exem-
plu poate servi una din formele acesteia denumită 
„expres-indirectă”, – când în legea nouă nu se spune 
direct că legea veche se abrogă, dar se prevede că se 
abrogă orice dispoziţie contrară legii17. 

Abrogarea este o instituţie absolut necesară pen-
tru menţinerea echilibrului dintre cerinţele sociale şi 
reglementarea legală, este instrumentul prin care sunt 
scoase din vigoare acele acte normative care nu mai 
corespund acestor cerinţe.

O analiză mai riguroasă stabileşte că abrogarea are 
4 funcţii: 1) înlătură textele dintr-un act normativ care 
au intrat în conflict cu dispoziţiile dintr-un act nor-
mativ ulterior; 2) înlătură eventualele paralelisme în 
legislaţie; 3) înlătură discrepanţele şi neclarităţile; 4) 
ajută la degrevarea fondului legislativ de unele acte 
devenite desuete, care nu mai sunt aplicate în fapt ca 
urmare a unor transformări intervenite în societate15. 

Aşadar, compartimentul temporalităţii actelor nor-
mativ-juridice include mijloace de înlăturare a coli-
ziunilor juridice, fără a fi nevoie de instituţia puterii 
juridice. Necesitatea ultimei apare în situaţii când co-
liziunile juridice ce s-au iscat nu pot fi înlăturate prin 
intermediul regulilor expuse. 

Cunoaştem că toate actele normative din sistemul 
legislaţiei statului sunt structurate într-o ordine ie-
rarhică. Catalizatorul acestei structurări serveşte, de 
regulă, gradul puterii juridice cu care actul normativ 
este învestit, grad, care în mare măsură depinde de 
subiectul ce a emis acest act, de locul acestui subiect 
în ierarhia organelor statului, de competenţa sa, de ca-
racterul normelor ce le conţine actul emis, de obiectul 
reglementării etc. Pentru înlăturarea coliziunilor juri-
dice între actele normative cu diferită putere juridică, 
există o grupă specială de norme de coliziune numite 
ierarhice. În mare măsură, la baza acestor norme se 
află principiul supremaţiei legii care sub aspect con-
flictual – în cazul apariţiei coliziunii juridice – pre-
vede aplicarea actului normativ al organului superior. 
Lex superior derogat legi inferior – altfel spus, în ca-
zul în care între două acte normative cu diferită putere 
juridică apare un conflict de norme ce promovează 
soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglemen-
tării, se aplică prevederile actului cu putere juridică 
superioară.

Oficial principiul „Lex superior derogat legi inferi-
or” nu este întărit de legislaţie, însă este unanim recu-
noscut şi se aplică pe larg în practica aplicării dreptu-
lui. Normele care-l concretizează sunt întâlnite în mai 
multe acte normative începând cu Constituţia. Unele 
dintre reflectările sale indirecte se referă, de exem-
plu, la competenţa Parlamentului şi a Guvernului de 

a abroga orice act al organelor ierarhic inferioare care 
contravin legii. Astfel art.9 alin.(3) al Legii Republicii 
Moldova privind actele normative ale Guvernului şi 
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 
şi locale nr.317-XV din 12.07.200318 prevede compe-
tenţa Guvernului de a suspenda sau abroga, după caz, 
actele miniştrilor, ale conducătorilor altor organe din 
subordine, ce nu corespund legilor, hotărârilor şi or-
donanţelor Guvernului.

Pornind de la cele expuse, putem afirma că nor-
mele juridice ierarhice reprezintă una din varietăţile 
normelor colizionale, sarcina cărora este soluţionarea 
conflictelor între normele din sistemul de drept de di-
ferit nivel (cu diferită putere juridică)13. Ca rezultat al 
acţiunii acestor norme, coliziunile apărute între Con-
stituţie şi alte categorii de legi şi acte normative per-
manent se vor rezolva în favoarea Constituţiei, deoa-
rece ea este legea legilor, dispunând de putere juridică 
supremă. Confirmare a acestui fapt serveşte art.7 din 
Constituţia Republicii Moldova care prevede: ,,Nici o 
lege şi nici un alt act juridic care contravine prevede-
rilor Constituţiei nu are putere juridică”. 

Legile între ele la fel se află într-o structură ierar-
hică, în dependenţă de categoria acestora, după care 
deosebim legi constituţionale, organice şi ordinare. În 
caz de apariţie a coliziunilor între legi, prioritate va 
avea legea cu o putere juridică mai înaltă, adica legea 
organică va ceda legii constituţionale, legea ordina-
ră – legii constituţionale şi celei ordinare. Coliziunile 
între legi şi actele normative subordonate legii se vor 
soluţiona în folosul legilor, deoarece gradul puterii ju-
ridice a legilor este mai superior. În caz de nerespec-
tare a unei asemenea                                    condiţii, actele normative subor-
donate legii devin nule, cu toate consecinţele ce reies 
din această situaţie. 

Actele normative subordonate legii, printre care 
se numără hotărârile Parlamentului (cu caracter nor-
mativ), hotărârile şi ordonanţele Guvernului, actele 
ministerelor şi ale altor organe departamentale, la fel 
se află într-o subordonare ierarhică în dependenţă de 
puterea lor juridică. Astfel hotărârile Parlamentului 
nu trebuie să contrazică legile, hotărârile Guvernului 
nu trebuie să contrazică legile şi hotărârile normative 
ale Parlamentului, actele normative ale ministerelor, 
departamentelor, serviciilor, inspectoratelor şi ale al-
tor organe centrale de specialitate nu trebuie să con-
trazică hotărârile şi ordonanţele Guvernului; actele 
normative ale organelor administraţiei publice locale 
nu trebuie să contrazică actele emise de autorităţile 
publice din stat. 

Anterior, am menţionat că coliziunile juridice pot 
apărea între normele juridice naţionale şi cele interna-
ţionale. Totodată, coliziuni găsim şi în normele trata-
telor internaţionale19. 

Sistemul de drept naţional, într-o oarecare mă-
sură, se mărgineşte cu sistemele de drept ale ţărilor 
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străine. Republica Moldova tratând o activitate poli-
tico-economică externă activă, fiind membră a mai 
multor organizaţii internaţionale, încheie convenţii 
internaţionale. Ca rezultat apare necesitatea confor-
mării legislaţiei naţionale cu legislaţia acestor struc-
turi, fără a se admite contraziceri. Pentru aceasta 
Constituţia Republicii Moldova stabileşte unele re-
glementări alcătuite din norme ierarhice care pun la 
baza lichidării coliziunii juridice diferenţa dintre pu-
terea juridică, obiectul de reglementare şi prescrieri-
le normative ale actelor intrate în conflict. Art.4 din 
Constituţia Republicii Moldova stipulează: ,,Dispo-
ziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 
omului se interpretează şi se aplică în concordanţă 
cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 
pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Mol-
dova este parte. Dacă există contraziceri între pactele 
şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale 
omului, la care Republica Moldova este parte şi legi-
le ei interne, prioritate au reglementările internaţio-
nale”. Art.8 stipulează despre necesitatea respectării 
dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale. 
Cităm: „Republica Moldova se obligă să respecte 
Carta organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la 
care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe 
principiile şi normele unanim recunoscute ale drep-
tului internaţional. Intrarea în vigoare a unui tratat 
internaţional, conţinând dispoziţii contrare Constitu-
ţiei, va trebui precedată de o revizuire a acesteia” şi 
a altror acte normative.

În ultimul timp, Republica Moldova a depus efort 
considerabil şi pentru reglementarea relaţiilor socia-
le cu element de străinătate. Codul civil al Republicii 
Moldova, cap.II, cartea V este consfinţit în întregime 
normelor conflictuale. Art.1 alin.(3) al Codului penal 
al Republicii Moldova prevede că dispoziţiile sale 
„se aplică în conformitate cu Constituţia Republicii 
Moldova şi a actelor internaţionale la care Republi-
ca Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe cu 
actele internaţionale privind drepturile fundamentale 
ale omului, prioritate vor avea reglementările interna-
ţionale”. Situaţie identică a fost prevăzută de legiuitor 
în cap.IV din Codul de procedură civilă, şi cap.IX din 
Codul de procedură penală etc.

Astfel am examinat unele probleme legate de nor-
mele conflictuale. S-a vorbit despre cauzele apariţi-
ei coliziunilor juridice, despre pozitivul şi negativul 
acestora, despre mijloacele şi căile de soluţionare a 
lor, în special despre puterea juridică ca unul dintre 
elementele mecanismului de soluţionare a coliziunilor 
juridice formale. Considerăm că anume puterea juridi-
că, fiind şi una din calitatea actului normativ în comun 
acord cu restul elementelor mecanismului de învinge-
re şi lichidare a coliziunilor juridice, contribuie la o 
soluţionare corectă şi la timp a conflictelor normative, 
la întărirea legalităţii şi ordinii de drept, protejarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor societăţii civile 
şi a statului, soluţionarea reuşită a sarcinilor de ordin 
politic, economic şi social. 
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In its evolution, the concept of contractual matrimonial regime knew different approaches, specific to 
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national opening and in the perspective created by the integration of several countries into the European 
Union, the issue of diversity of contractual matrimonial regimes in the legislation of different countries 
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specifice etapelor de dezvoltare ale societății. Aceas-
tă dezvoltare conceptuală va cunoaște în permanență 
noi abordări, determinate de aplicabilitatea practică a 
relațiilor patrimoniale dintre soți.

Întrucât legislațiile statelor reglementează mai mul-
te tipuri de regimuri matrimoniale, considerăm nece-
sară clasificarea lor, după o serie de criterii împărtășite 
de doctrină1.

A. Cel mai important și utilizat pe larg de doctri-
nari este criteriul izvorului (sursei) regimului matri-
monial, care împarte regimurile matrimoniale în două 
categorii:

a) Regimuri matrimoniale legale. Acestea sunt pre-
văzute de lege și se aplică soților, dacă aceștia nu con-
vin altfel, sau dacă legea nu le permite să aleagă un alt 
regim matrimonial. Doctrinarii sec. XIX au promovat 
concepția susținută de francezul Dumoulin, precum că 
regimul legal corespunde voinței soților, constituind 
astfel un contract tacit2. Această concepție, care face 
din regimul matrimonial legal o convenție matrimoni-
ală tacită, este combătută de doctrina astăzi dominantă, 
care vede în regimul matrimonial legal un efect al că-
sătoriei3.

Analiza legislațiilor diferitelor state identifică divi-
zarea regimurilor matrimoniale legale în:

regim matrimonial ordinar– , care există absolut 
în toate sistemele de drept. El se aplică prin simplul 
efect al legii4, în situațiile în care soții nu au încheiat 
o convenție matrimonială, și este destinat să mențină 
un echilibru în cuplu și să asigure o protecție a terților 
cu care soții intră în raporturi juridice în timpul căsă-
toriei5. 

– regim matrimonial extraordinar, întâlnit în drep-
tul elvețian. El se aplică la cererea unui singur soț sau 
atunci când se impune în împrejurări excepționale, 
când interesul unuia dintre soți, al uniunii conjugale în 
ansamblul său sau chiar al unor terți creditori trebuie 
protejat. Acest regim se referă la separația de bunuri 
aplicată soților în baza unei hotărâri judecătorești, re-

TIPURILE  DE  REGIMURI  MATRIMONIALE  
CONTRACTUALE  îN  LEGISLAŢIA  DIFERITELOR  STATE
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P e parcursul evoluției sale, conceptul ,,regim ma-
trimonial contractual” a cunoscut diferite abordări 

prezentând, de fapt, o soluție pentru anumite situații de 
criză conjugală, iar nu un regim matrimonial cu o orga-
nizare proprie6.

b) Regimuri matrimoniale convenționale. Acestea 
sunt regimuri matrimoniale create de soți după propria 
voință sau sunt alese dintre regimurile tip propuse de 
lege, de la care soții pot să deroge, într-o anumită mă-
sură, dacă legea le-o permite. Existența lor este legată 
de încheierea unei convenții matrimoniale. Din analiza 
legislațiilor diferitelor state, putem deduce existența a 
două categorii de regimuri matrimoniale contractuale:

– regim matrimonial contractual redactat. La aceas-
tă categorie se referă regimurile matrimoniale create 
de către părți după propria lor voință, fără ca legea să 
le pună la dispoziție anumite regimuri matrimoniale 
contractuale tip. Spre exemplu, legislația RM acordă 
soților libertatea creării propriilor regimuri matrimo-
niale, fără a reglementa posibile categorii de regimuri 
contractuale, însă cu instituirea protecției legale asupra 
unor aspecte matrimoniale care nu pot fi contractate;

– regim matrimonial contractual tip. La această ca-
tegorie se referă regimurile matrimoniale contractuale 
tip, care sunt expres prevăzute de lege, părțile având 
dreptul7 de a alege unul din ele, putând, în unele cazuri, 
să prevadă anumite excepții.

b. După criteriul gradului de maleabilitate (adap-
tabilitate) – posibilitatea soților de a schimba regimul 
matrimonial, regimurile matrimoniale sunt de două 
feluri:

a) Regimuri matrimoniale mutabile (transforma-
bile). Aceste regimuri matrimoniale pot fi modificate 
sau chiar înlocuite de soţi, în timpul căsătoriei, cu un 
alt regim matrimonial. Majoritatea sistemelor de drept 
reglementează caracterul mutabil al regimului matri-
monial.

b) Regimuri matrimoniale imutabile (constante). 
Acest tip de regim matrimonial este caracterizat prin 
„pietrificarea” sa, legea interzicând soţilor orice dero-
gare de la regimul care li se aplică, indiferent că acesta 
este rezultatul alegerii lor sau al prevederilor legii. Ca-
racterul imutabil al regimului matrimonial a fost cunos-
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cut şi de unele sisteme de drept democratice, care au 
renunţat însă la acest tip de reglementare; în general 
însă, aceasta este o caracteristică a sistemelor de drept 
inflexibile, proprii societăţilor totalitare, cum a fost ca-
zul României înainte de 19898.

C. Criteriul structurii interne a regimului matri-
monial este cel mai complex dintre cele care determină 
clasificarea regimurilor matrimoniale şi duce la iden-
tificarea mai multor categorii şi subcategorii ale aces-
tora:

a) Regimuri matrimoniale de comunitate9. Acestea 
sunt caracterizate prin existenţa unui drept de propri-
etate comună a soţilor asupra bunurilor dobândite în 
timpul căsătoriei. Ele pot fi, la rândul lor, clasificate 
după întinderea comunităţii de bunuri a soţilor în:

– regimuri de comunitate universală, în cadrul căro-
ra toate bunurile soţilor sunt bunuri comune; deşi foarte 
rar întâlnite, se poate spune că, în cadrul lor, operează 
practic o „confuziune” totală între patrimoniile soţilor, 
fiind indiferente data dobândirii bunurilor sau natura 
lor (cu excepţia bunurilor de uz personal);

regimuri de comunitate parţială– , caracterizate 
prin prezenţa, în patrimoniul soţilor, atât a bunurilor 
comune (de regulă, cele dobândite în timpul căsători-
ei), cât şi a unor bunuri proprii (determinate ca atare de 
data dobândirii sau de natura lor). În cadrul acestor re-
gimuri, patrimoniul fiecărui soţ cuprinde dreptul asupra 
bunurilor sale proprii, precum şi dreptul asupra părţii 
ce îi revine din bunurile comune. În funcție de nivelul 
proporționalității, se cunosc două tipuri ale regimurilor 
de comunitate parțială: 

regimul proprietății în devălmășie−	 , potrivit că-
ruia bunurile dobândite de către soți în timpul căsăto-
riei sunt bunuri comune, iar în caz de divorț, se împart 
în cote egale; și

regimul proprietății pe cote-părți−	 , potrivit căruia 
fiecare soţ dispune de dreptul la o cotă-parte din bunuri-
le matrimoniale, alta decât ½ din proprietatea comună;

– regimuri de comunitate restrânsă, potrivit cărora 
sunt proprietate comună a ambilor soţi doar bunurile 
expres menționate în contractul matrimonial.

b) Regimuri matrimoniale de separaţie de bunuri. 
În cadrul acestor regimuri, soţii au numai bunuri pro-
prii, indiferent de data dobândirii sau natura lor. Cu 
alte cuvinte, nu există o masă de bunuri comune; dacă 
soţii au în proprietate comună anumite bunuri, asupra 
acestora poartă un drept de proprietate comună pe co-
te-părţi, iar în patrimoniul fiecărui soţ intră cota-parte 
ideală şi abstractă din dreptul de proprietate asupra bu-
nului respectiv.

c) Regimuri matrimoniale mixte (eclectice), care 
îmbină separația de bunuri din timpul căsătoriei cu 
principiul de comunitate ce se manifestă la desfacerea 
acesteia. Ele sunt regimuri eterogene, caracterizate prin 
„sincretismul” regulilor specifice celor două categorii 
de regimuri descrise mai sus: cele de comunitate şi cele 
de separaţie. După izvorul eterogenităţii lor, ele pot fi 
subclasificate în două categorii:

– regimuri matrimoniale al căror caracter eterogen 
este intrinsec, adică face parte din natura sa intimă, cum 
este regimul participării la achiziţii. Cunoscut de legis-
laţii ca cele din Germania, Elveţia sau Quebec (unde 
este reglementat ca regim legal, supletiv) sau Franţa 
(unde are caracter convenţional), regimul participării la 
achiziţii este, pe parcursul său, un regim de separaţie de 
bunuri, pentru ca la momentul încetării sale să se facă 
o evaluare a bunurilor fiecărui soţ, raportată la momen-
tul începutului regimului matrimonial. Dacă creşterea 
în valoare a bunurilor unui soţ este mai mare decât a 
celuilalt, cel dintâi va plăti celui din urmă jumătate din 
această diferenţă de valoare. Se poate spune că regimul 
matrimonial al participării la achiziţii este unul ideal, 
deoarece îmbină independenţa patrimonială a soţilor, 
proprie regimurilor de separaţie, cu ideea de comunita-
te, specifică solidarităţii şi comuniunii familiale.

– regimuri matrimoniale al căror caracter eterogen 
este extrinsec, fiind determinat ca atare de soţi, care 
adaugă unui regim matrimonial dominant o serie de re-
guli specifice altui regim. Aceasta este situaţia regimu-
lui dotal, un regim de separaţie de bunuri caracterizat 
prin inalienabilitatea bunurilor dotale. În cadrul acestui 
regim, soţii puteau conveni asupra unei „societăţi de 
achiziţii”, asemănătoare, ca efecte, cu regimul partici-
pării la achiziţii, descris mai sus10.

D. După criteriul numărului de regimuri matri-
moniale recunoscute de lege, regimurile matrimoniale 
sunt de două feluri:

a) Regimuri matrimoniale moniste. După cum arată 
şi noţiunea, acestea sunt regimuri matrimoniale unice, 
prevăzute ca atare de lege, şi, pe cale de consecinţă, 
obligatorii, deoarece soţii nu au posibilitatea de a ale-
ge între mai multe regimuri matrimoniale. În state-
le cu regim matrimonial monist, legea nu recunoaște 
convențiile dintre soți și interzice încheierea de acorduri 
matrimoniale sub sancțiunea nulității. Ele sunt specifice 
sistemelor legale inflexibile, de sorginte totalitară, dar 
pot fi întâlnite accidental şi în societăţi democratice. 
Asemenea interdicții au fost prezente în legislațiile fos-
telor state comuniste. Spre exemplu, România abia prin 
Codul civil din 2009 a renunțat la această interdicție, 
acordând cetățenilor săi dreptul de a-și alege propriul 
regim matrimonial.

b) Regimuri matrimoniale pluraliste. În cadrul 
acestora, legiuitorul reglementează două sau mai multe 
regimuri matrimoniale, unul este regimul legal, care se 
aplică în lipsa convenţiei părţilor, iar celelalte sunt re-
gimuri convenţionale, care pot fi alese sau create prin 
convenţia părţilor11.

E. regimul primar imperativ12. În cadrul sisteme-
lor de drept care cunosc regimuri matrimoniale plura-
liste13, există un set de norme juridice aplicabile rapor-
turilor patrimoniale dintre soţi dincolo de voinţa lor şi 
indiferent de regimul matrimonial pe care şi l-ar fi ales. 
Aceste norme juridice reprezintă „osătura” indispensa-
bilă oricărui regim matrimonial, care se aplică soţilor 
imediat după căsătorie, fiind menite să asigure o mini-
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mă coeziune patrimonială familiei şi protecţia interese-
lor pecuniare ale acesteia14.

Acest regim reprezintă un set de reguli fundamenta-
le şi imperative, aplicabile, indiferent de regimul matri-
monial care guvernează raporturile patrimoniale dintre 
soţi. După unii autori, acesta nu poate fi considerat un 
regim matrimonial suficient pentru a organiza raportu-
rile patrimoniale dintre soţi sau dintre aceştia şi terţi, 
întrucât este vorba doar despre normele fundamentale 
care guvernează aceste raporturi, ce se aplică în mod 
obligatoriu tuturor celor căsătoriţi15.

Elementele principale ale regimului primar impera-
tiv sunt, de regulă:

a) regimul juridic al locuinţei familiei, chiar dacă 
aceasta este proprietatea numai a unuia dintre soţi sau 
este închiriată; şi

b) regimul juridic al cheltuielilor pentru susţinerea 
căsătoriei („sarcinile căsătoriei”), pentru care soţii răs-
pund solidar, chiar dacă numai unul dintre ei a contrac-
tat datoria şi indiferent de regimul matrimonial care li 
se aplică.

Datorită raţiunilor care îl impun, orice convenţie 
contrară regimului primar imperativ este lovită de nu-
litate absolută16.

Astfel, putem concluziona că oricare ar fi regimul 
matrimonial concret aplicabil soţilor şi indiferent de 
multitudinea de regimuri matrimoniale, pe care un anu-
mit sistem de drept naţional le poate constitui, există un 
set de reguli aplicabile în toate cazurile. Aceste reguli 
generale formează constituţia regimurilor matrimoni-
ale.

Din multitudinea clasificărilor analizate supra, con-
cluzionăm că legislațiile statelor abordează în mod di-
ferit instituția regimului matrimonial. Astfel, sunt state 
ce aplică principiul unicității regimului matrimonial, 
potrivit căruia asupra căsătoriilor încheiate în statul re-
spectiv se aplică doar un singur regim matrimonial17, 
care, de fapt, reprezintă regimul matrimonial legal și 
unic aplicabil tuturor căsătoriilor, precum sunt și state 
care aplică principiul pluralității regimurilor matri-
moniale, potrivit căruia, pe lângă regimul matrimoni-
al legal, legislația pune la dispoziția soților dreptul ca 
prin convenție să modifice regimul matrimonial legal, 
să aleagă un alt regim matrimonial convenabil ambilor 
sau să-și creeze propriul regim matrimonial.

În privința regimului matrimonial contractual, 
ținem să evidențiem existența unei abordări diverse în 
legislațiile statelor. Astfel, unele state, cum este și în 
cazul RM, se limitează doar la includerea unei norme 
permisive, prin care se acordă soților sau viitorilor soți 
dreptul de a încheia un contract matrimonial, în timp 
ce altă categorie de state merg mai departe, punând la 
dispoziția soților posibilitatea de a alege din mai multe 
regimuri matrimoniale tip, cum sunt: România, Franța, 
Germania, Italia, Federația Rusă ș.a.

Acest criteriu va sta la baza abordării și analizei în 
continuare a tipurilor de regimuri matrimoniale con-
tractuale existente în legislația diferitelor state.

I. Categoria regimurilor matrimoniale contractua-
le tip se plasează, în ultimii ani, în topul preferințelor. 
Tot mai multe state tind spre reglementarea expresă a 
diferitelor regimuri matrimoniale contractuale, întrucât 
aceasta facilitează alegerea de către soți sau de către 
viitorii soți a regimului matrimonial care le va răspunde 
cel mai bine necesităților.

în România, spre exemplu, această practică a fost 
implementată de curând prin noul Cod civil român din 
2009, care a instituit, începând cu 1 octombrie 2011, li-
bertatea încheierii convențiilor matrimoniale prin oferi-
rea, la alegere, a unuia din trei regimuri matrimoniale: 

Comunitatea legală– , care reprezintă regimul 
legal al comunității de bunuri, întâlnit în majoritatea 
sistemelor europene de drept. Până la adoptarea noului 
Cod civil român, relațiile patrimoniale ale soților erau 
guvernate de art.30 din Codul familiei, care declara 
obligatorie comunitatea de bunuri a soților. Doctrinarii 
concluzionau, la acel moment, că în România nu există 
un regim matrimonial propriu-zis, în sensul în care se 
vorbește de regim matrimonial în dreptul francez sau în 
alte reglementări europene18. 

Bunurile dobândite în timpul regimului comunității 
legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobân-
dirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. 
Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără 
consimțământul expres al celuilalt soț. Cu toate aces-
tea, schimbarea destinației bunului comun nu se poate 
face decât prin acordul ambilor soți, la fel, și actele de 
înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale, având ca 
obiect bunurile comune, nu pot fi încheiate decât cu 
acordul ambilor soți19. Totodată, fiecare soț poate folo-
si, administra și dispune liber de bunurile sale proprii, 
în condițiile legii.

Separația de bunuri– , care reprezintă regimul 
contractual al separației de bunuri, ce oferă soţilor ma-
ximul de independenţă posibil în condiţiile unei căsăto-
rii. Este un regim matrimonial în care nu există bunuri 
comune în devălmăşie ale soţilor, toate bunurile fiind 
proprii – ale soţului sau ale soţiei, de care soţul propri-
etar poate dispune liber, aşa cum doreşte. Bunurile pe 
care soţii le vor achiziţiona totuşi împreună, în cadrul 
acestui regim matrimonial, vor fi bunuri comune afla-
te în proprietate comună pe cote-părţi, aplicându-li-se 
dreptul comun în materie de coproprietate. Astfel, fie-
care dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunu-
rilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum 
și a celor pe care le dobândește în nume propriu după 
această dată. Respectiv, niciunul dintre soți nu poate fi 
ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt 
soț, cu excepția obligațiilor asumate pentru acoperirea 
cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de 
creșterea și educarea copiilor.

Comunitatea convențională– , care reprezintă re-
gimul matrimonial contractual creat de soți, prin dero-
gare de la normele regimului comunității legale20. As-
pectele cu privire la care soţii, ce adoptă acest regim 
matrimonial, pot conveni sunt enumerate limitativ în 
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art.367 al noului Cod civil. Observăm că derogările 
posibile cuprind multiple aspecte, atât în privinţa în-
tinderii masei bunurilor comune, care poate fi extinsă 
ori restrânsă, cât şi în privinţa regulilor de administrare 
a bunurilor comune ori a modalităţilor de lichidare a 
comunităţii convenţionale. Se acordă soţilor, astfel, po-
sibilitatea organizării unui regim matrimonial cu reguli 
cât mai echitabile şi mai adaptate specificului şi situaţi-
ei concrete a fiecărei familii21.

De asemenea, după modelul Codului civil francez 
şi al Codului civil al provinciei Québec, care au consti-
tuit şi principale surse de inspiraţie la elaborarea noului 
Cod civil român, a fost instituit regimul matrimonial 
primar, adică unele reguli imperative22 de la care nu se 
poate deroga prin convenţie matrimonială (de exemplu, 
regimul juridic al locuinţei familiei, modul de exerci-
tare a drepturilor soţilor asupra bunurilor în situaţia de 
criză, obligaţia reciprocă de a contribui la cheltuielile 
căsătoriei)23.

Totodată, noul Cod civil român prevede că conven-
ţia matrimonială poate include şi o clauză de preciput24, 
instituţie preluată din legislaţia franceză şi reglemen-
tată în premieră în dreptul român. Clauza de preciput25 
reprezintă acordul de voinţă al soţilor ori, după caz, al 
viitorilor soţi, încheiat în condiţiile prevăzute de lege, 
cuprins în convenţia matrimonială, în virtutea căruia 
soţul supravieţuitor este îndrituit să preia, fără plată, 
înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe bu-
nuri comune, deţinute în devălmăşie ori în copropri-
etate. Rezultă că, în esenţă, clauza de preciput este o 
convenţie a soţilor, care conferă unuia dintre ei, şi anu-
me, soţului supravieţuitor, posibilitatea de a prelua unul 
sau mai multe bunuri comune, cu titlu gratuit, înaintea 
partajului26.

în Franţa, căsătoria este, în primul rând, un con-
tract matrimonial, cu mult timp înainte de căsătorie 
francezii hotărăsc ce regim matrimonial se va aplica 
bunurilor lor. În asemenea condiții, Codul civil francez 
pune la dispoziția soţilor patru tipuri de regimuri ma-
trimoniale27:

Gestionarea împreună a proprietăţii acumulate – 
în comun (la communauté réduite aux acquets). Acesta 
este regimul matrimonial legal, acceptat de majoritatea 
cetăţenilor francezi. Fiecare soţ rămâne proprietar al 
bunurilor şi datoriilor deţinute până la căsătorie. Co-
mună este considerată proprietatea şi datoriile obţinute 
în timpul căsătoriei de ambii soţi, indiferent de aportul 
adus sau care dintre ei a acumulat datoriile. În caz de 
divorţ, fiecare soţ va primi proprietatea deţinută până la 
căsătorie şi ½ din proprietatea acumulată în comun în 
timpul căsătoriei. În cazul decesului unuia dintre soţi, 
proprietatea de până la căsătorie şi ½ din proprietatea 
comună acumulată în timpul căsătoriei ale soţului de-
cedat, vor trece în proprietatea moştenitorilor soţului 
decedat. Celălalt soţ nu se va considera moştenitor al 
averii soţului decedat. Pentru a evita o asemenea situ-
aţie, este necesară menţionarea în contractul matrimo-
nial a acestui fapt sau încheierea în timpul căsătoriei a 

unui act de donare a averii personale celuilalt soţ în caz 
de deces, act ce urmează a fi autentificat notarial.

Gestionarea separată a proprietăţii (la sépara-– 
tion des biens). Este regimul matrimonial opus celui 
legal. Fiecare soţ îşi păstrează dreptul de proprietate 
asupra întregii averi, inclusiv asupra celei obţinute în 
timpul căsătoriei. În ceea ce privește datoriile unuia 
dintre soţi, acestea nu pot fi lichidate din contul celui-
lalt soţ, anume datorită acestei prevederi mulţi francezi 
aleg acest regim.

Participarea la gestionarea proprietăţii acumu-– 
late în comun (la participation aux acquets). Este un 
regim foarte rar ales, nu prea cunoscut şi din această 
cauză înţeles şi aplicat greşit.

Gestionarea proprietăţii comune (la communau-– 
té universelle). Istoria arată că acest regim a fost foarte 
răspândit în Elzase, astăzi însă aproape că nici nu se 
întâlneşte. Toată proprietatea deţinută până la căsăto-
rie şi toată proprietatea obţinută în timpul căsătoriei, 
precum şi proprietatea obţinută prin moştenire, donaţii 
sau orice alte forme gratuite este considerată comună şi 
soţii participă la gestionarea acesteia în comun. Aceeaşi 
regulă se aplică şi datoriilor. De obicei, în asemenea 
contracte se întâlneşte fraza că toată proprietatea unui 
soţ trece în proprietatea celuilalt în caz de deces28.

În legea franceză, sunt stabilite diferite posibilităţi 
de gestionare a proprietăţii comune. De exemplu, soţii 
pot să prevadă în contractul matrimonial că ei vor ges-
tiona proprietatea comună în comun şi vor semna toate 
actele de dispoziţie asupra bunurilor în baza acordului 
comun. Sau pot să prevadă că ei au încredere unul în 
altul la gestionarea averii comune şi fiecare dintre ei 
este în drept să acţioneze pentru celălalt. De asemenea, 
ei pot să prevadă care bunuri anume vor fi gestionate în 
parte, ori invers, care în comun.

în Prusia guvernează regimul legal al proprietății 
separate, care însă poate fi schimbat prin convenție. 
Regimul matrimonial prusac cunoaște specificuri lo-
cale, care își trag rădăcinile din dreptul saxon, ulterior 
suferind modificări sub influența dreptului roman. Le-
gea prusacă face referire la trei tipuri de regimuri ma-
trimoniale:

Regimul proprietății separate–  este regimul ma-
trimonial legal, care prevede că toate bunurile deținute 
până la căsătorie și bunurile obținute în timpul căsători-
ei cu titlu gratuit sunt proprietate separată. Tot ce obține 
soția prin munca proprie aparține soțului, cu excepția 
venitului obținut din afacerile care sunt înregistrate pe 
numele ei. Soția are dreptul de dispoziție asupra bunu-
rilor sale fără acordul soțului.

Regimul proprietății comune–  este regimul matri-
monial legal în unele regiuni sau poate fi contractat de 
către soți în calitate de regim matrimonial. Caracterul 
comun se aplică la toate bunurile soților, sub condiția 
de a dispune liber. Tot ce obțin soții ulterior căsătoriei 
se include în proprietatea comună, inclusiv tot ce au 
obținut prin moștenire, dăruire sau prin câștig. Soțul are 
dreptul de a dispune de proprietatea comună, însă nu 
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poate înstrăina imobilele și dreptul de proprietate fără 
acordul soției, precum și să dispună de capitalul înscris 
pe numele soției. Dacă soția refuză să-și de-a acordul, 
atunci acesta poate fi obținut prin judecată.

Regimul proprietății parțiale– , potrivit căruia co-
mună este doar proprietatea prevăzută de lege (venitu-
rile obținute din proprietatea separată a soților, tot ce 
au procurat soții separat sau împreună). Moștenirile și 
donațiile nu se includ în proprietatea comună. Conve-
nind asupra regimului proprietății parțiale, soții trebuie 
să întocmească lista proprietăților29.

Observăm că specificurile legislației prusace se re-
feră la drepturile extinse ale soțului față de proprietatea 
matrimonială. Persistă în această legislație o mică vio-
lare a principiului egalității soților în relațiile familiale, 
prin faptul că soțul este considerat tutorele proprietății 
comune, inclusiv asupra proprietății obținute de soție 
prin munca sa.

în Germania legiuitorul30 s-a alăturat sistemului 
prusac în ceea ce privește dreptul de dispoziție al soților 
asupra proprietății comune și a considerat binevenită și 
necesară punerea la dispoziția cetățenilor săi, ca și în 
sistemul francez, a următoarelor trei tipuri de regimuri 
matrimoniale:

Regimul proprietăţii comune a bunurilor obţinu-– 
te în comun. Aceasta este forma regimului matrimonial 
legal în Germania, conform căruia soţii nu au dreptul la 
proprietatea obţinută de celălalt soţ personal. Proprieta-
tea obţinută de fiecare dintre soţi până la sau în timpul 
căsătoriei rămâne proprietate personală a soţului care 
le-a obţinut. Fiecare soţ poartă răspundere şi poate ga-
ranta creanţele sale numai cu proprietatea sa, excepţie 
– întreţinerea nivelului necesar de trai al familiei sale. 
Fiecare soţ poate dispune de bunurile sale după pro-
pria voinţă, excepţie – acordul celuilalt soţ este necesar, 
atunci când se dispune de întreaga proprietate a unui 
soţ sau când este vorba despre bunurile familiale de uz 
comun.

În caz de divorţ, valoarea bunurilor obţinute se ega-
lează între soţi. Aceasta înseamnă că se determină care 
a fost valoarea bunurilor fiecăruia dintre soţi înainte de 
căsătorie (vbc), care este valoarea bunurilor fiecăruia 
dintre soţi la momentul divorţului (vbd), apoi se face 
diferenţa dintre vbd şi vbc, iar suma obţinută reprezintă 
valoarea bunurilor obţinute în timpul căsătoriei (vbo). 
Respectiv, soţului al cărui vbo este mai mic, conform 
legii i se cuvine ½ din diferenţa vbo1 (vbo mai mare 
obţinută de un soţ) şi vbo2 (vbo mai mică obţinută de alt 
soţ). Egalarea se face în formă bănească.

Regimul proprietăţii separate– . Acest regim, pen-
tru a-şi produce efectele, trebuie să fie menţionat expres 
în contractul matrimonial, excepţie – relaţiile matrimo-
niale pot apare în temeiul legii, când un tip de relaţii 
matrimoniale se anulează sau se exclud fără acordul 
prealabil. În caz de divorţ, la împărţirea bunurilor fie-
care dintre soţi îşi păstrează partea sa.

Regimul proprietăţii comune– . Acesta se aplică 
numai în temeiul contractului matrimonial. Bunurile 

obţinute de soţi până la căsătorie şi-n timpul căsătoriei, 
de regulă, sunt proprietate comună a ambilor soţi. Însă 
soţii pot avea şi proprietate personală, la care se referă 
bunurile ce nu pot fi transmise altor persoane pe cale 
juridică31.

în Italia, Codul civil din 1942 prevedea, ca regu-
lă generală, regimul separației de bunuri, iar convenția 
matrimonială care se aplica cel mai des se referea la 
dota pe care familia soției o dădea soțului cu prilejul în-
cheierii căsătoriei, urmând să-i fie înapoiată la o even-
tuală desfacere a căsătoriei. Ulterior, odată cu reforma 
dreptului familiei, în 1975, a fost introdus și regimul 
comunității de bunuri, care astăzi constituie regula în 
materia regimurilor matrimoniale italiene. Totodată, 
soții pot contracta vechiul regim al separației de bunuri, 
potrivit căruia fiecare dintre soți deține proprietatea ex-
clusivă asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. 
Oricum, în lipsa unui acord expres în acest sens sau în 
lipsa unei convenții matrimoniale diverse32, se aplică 
regula generală a comunității de bunuri. 

Independent de regimul patrimonial ales (comuni-
une sau separație), soții italieni sunt obligați să contri-
buie, fiecare în raport cu propriile resurse și cu propria 
capacitate de muncă, profesională sau casnică, la ne-
voile familiei. În ipoteza în care soții nu au mijloace 
suficiente pentru a satisface necesitățile de creștere și 
îngrijire ale copiilor, legea italiană impune părinților 
soților să furnizeze mijloacele necesare în vederea sati-
sfacerii obligațiilor față de copii33.

Potrivit legislației italiene, soţii au posibilitatea de a 
alege unul din următoarele trei regimuri matrimoniale: 

Regimul comunității de bunuri (comunione dei – 
beni), care reprezintă regimul matrimonial legal, po-
trivit căruia numai ceea ce a fost obţinut după căsăto-
rie, în caz de divorţ, se împarte la egalitate34. Potrivit 
art.177-209 din Codul civil italian, comunitatea legală 
se formează din trei categorii de bunuri:

bunuri care intră chiar din momentul achiziției 1) 
direct în patrimoniul comun al soților (comunitate ime-
diată): bunurile cumpărate de cei doi soți împreună sau 
separat în timpul căsătoriei, cu excepția bunurilor strict 
personale; societățile gestionate de ambii soți și consti-
tuite după încheierea căsătoriei; câștigurile și creșterea 
capitalului social al societăților gestionate de ambii 
soți, dar care se află în patrimoniul exclusiv al unuia 
dintre aceștia la încheierea căsătoriei;

bunuri care intră în comunitate doar în momentul 2) 
în care comunitatea încetează (comunitate reziduă). În 
acestă categorie intră: veniturile personale ale soților, 
care pot reprezenta, de exemplu, fructele bunurilor pro-
prii dobândite înainte de încheierea căsătoriei, dar pe 
care legea nu le consideră printre bunurile personale, 
enumerate limitativ la art.179 din Codul civil italian. 
Aceste bunuri aparțin în timpul căsătoriei soțului care 
le-a perceput, dar, în măsura în care nu au fost consu-
mate, în momentul dizolvării comunității partea restan-
tă se împarte în părți egale între soți.

bunuri care rămân în proprietatea exclusivă a 3) 
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unuia dintre soți (bunuri personale): bunurile dobândi-
te înainte de încheierea căsătoriei; bunuri dobândite în 
timpul căsătoriei prin moștenire sau donație, în afara 
cazului în care dispunătorul a prevăzut că ele vor fi co-
mune; bunurile de uz personal și cele destinate exerci-
tării profesiei unuia dintre soți, în afara celor destinate 
conducerii unei societăți care face parte din comuni-
tate; bunurile obținute cu titlu de despăgubiri pentru 
pagube pricinuite persoanei, precum și pensia obținută 
ca urmare a pierderii totale sau parțiale a capacității de 
muncă; valoarea care reprezintă și înlocuiește un bun 
propriu, sau bunul în care a trecut această valoare, dacă 
se face mențiune pe actul de cumpărare (bunuri perso-
nale prin subrogație).

Fiecare dintre soți poate administra bunurile care 
fac parte din comunitate. Cu toate acestea, efectuarea 
unor acte care depășesc sfera administrației ordinare 
și semnarea unor contracte care au ca obiect drepturi 
reale, precum și prezentarea în fața instanței în ceea ce 
privește acțiunile care au ca obiect respectivele drepturi 
se fac de către ambii soți. Dacă unul dintre aceștia nu-și 
dă consensul la încheierea unui act din categoria celor 
de mai sus, celălalt soț se poate adresa judecătorului 
pentru a obține o autorizație, dacă dovedește că înche-
ierea actului respectiv a fost necesară pentru familie35.

Regimul comunității convenționale– , care permi-
te soților de a disciplina în mod convențional regimul 
legal al comunității de bunuri, cu respectarea limitelor 
prevăzute la art.210-211 din Codul civil italian:

nu se poate deroga de la principiul conform că-a) 
ruia cotele soților trebuie să fie egale, cu privire la toate 
bunurile care altfel ar face parte din comunitate legală;

nu se poate deroga de la principiul conform că-b) 
ruia administrarea comunității de bunuri este exercitată 
de ambii soți, fiecare având aceleași puteri ca și celă-
lalt;

nu se pot include în comunitate bunurile de c) 
folosință personală ale fiecăruia dintre soți, bunurile 
care servesc la exercitarea profesiei de către un soț și 
bunurile care au fost obținute cu titlu de despăgubiri 
pentru pagube pricinuite persoanei, precum și pen-
sia obținută ca urmare a pierderii totale sau parțiale a 
capacității de muncă.

Regimul separației de bunuri (separatione dei – 
beni) este reglementat de art.215-219 din Codul civil 
italian și poate fi adoptat doar prin convenție matri-
monială. În baza acestui regim, fiecare dintre soți ră-
mâne proprietarul exclusiv al bunurilor dobândite sau 
achiziționate în timpul căsătoriei, având dreptul de a-și 
administra patrimoniul fără ingerințe din partea celui-
lalt soț. În caz de divorţ, fiecare îşi ia ceea ce-i a lui.

Când se aplică acest regim, fiecare dintre soți poate 
dispune și administra bunurile proprii asupra cărora e 
titular exclusiv, bineînțeles, în condițiile în care își res-
pectă obligația de a contribui la susținerea căsătoriei. În 
situația în care între cei doi soți se nasc contradicții cu 
privire la dreptul exclusiv de proprietate asupra unor 
bunuri, legea instituie o prezumție legală conform că-

reia bunurile contestate sunt comune în părți egale, 
dacă unul dintre soți nu reușește să dovedească prin 
orice mijloace de probă calitatea de bun propriu sau de 
titular al unei cote majoritare36.

în Federaţia Rusă, Codul familiei pune la dispo-
ziţia soţilor sau a viitorilor soţi, care doresc să încheie 
contract matrimonial, la alegere unul din următoarele 
regimuri matrimoniale:

Regimul proprietăţii în devălmăşie– . Acest re-
gim este prevăzut de lege şi nu necesită reglementare 
contractuală, cu excepţia cazurilor când soţii doresc să 
prevadă anumite concretizări sau condiţii adăugătoare. 
De exemplu, este posibilă aplicarea acestuia nu asupra 
tuturor bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, dar 
asupra unor tipuri anumite de proprietăţi (imobile, hâr-
tii de valoare etc.).

Regimul proprietăţii pe cote-părţi– . Acest regim 
se bazează pe prevederile art.244-252 din Codul civil 
şi urmează a fi prevăzut în contractul matrimonial asu-
pra căror bunuri, din proprietatea comună, se vor aplica 
prevederile acestuia şi după ce criterii poate fi deter-
minată fiecare parte a bunurilor soţilor (părţi egale, în 
dependenţă de venitul fiecăruia etc.).

Regimul proprietăţii separate– . Acest regim pre-
vede că bunurile dobândite de fiecare dintre soţi în tim-
pul căsătoriei sunt proprietate personală a acelui ce le-a 
dobândit, având dreptul de a le poseda, folosi şi dispu-
ne de ele după propria voinţă. Acest regim poate, de 
asemenea, să se aplice, fie asupra tuturor bunurilor, fie 
numai asupra unor bunuri concrete (de exemplu: trans-
port, inventar sportiv etc.), iar asupra celorlalte bunuri 
să se aplice regimul proprietăţii în devălmăşie37.

În privinţa proprietăţii, ce va rămâne în afara regle-
mentărilor contractului matrimonial, se aplică regimul 
proprietăţii în devălmăşie. Aceste regimuri existente în 
legislaţia Federaţiei Ruse facilitează încheierea contrac-
tului matrimonial prin indicarea în conţinutul acestuia 
a regimului matrimonial pe care soţii doresc să-l aplice 
relaţiilor matrimoniale dintre ei. Regimurile enumerate 
pot avea caracter general (să se aplice asupra tuturor 
bunurilor soţilor) sau parţial (să se aplice asupra unor 
bunuri ale soţilor, enumerate sau specificate concret).

I.M. Kuzneţova susţine că dacă interesele soţilor 
o cer să stabilească în relaţiile dintre ei regimul ma-
trimonial combinat, acesta include unele elemente ale 
regimului proprietăţii separate şi unele elemente ale 
regimului proprietăţii în devălmăşie. Spre exemplu, 
veniturile curente se vor afla în proprietatea comună a 
ambilor soţi, iar proprietatea utilizată pentru obţinerea 
venitului comun se va afla în proprietate separată38.

II. În statele în care legislația familială nu regle-
mentează mai multe tipuri de regimuri matrimoniale 
contractuale, contractele matrimoniale se încheie mai 
rar. Principalul motiv îl reprezintă informarea insufici-
entă a cetățenilor.

Această situație se întâlnește și în Republica Mol-
dova, unde Codul familiei prevede că regimul legal al 
bunurilor soților acționează în măsura în care nu este 
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modificat de contractul matrimonial, fără a fi reglemen-
tate detaliat oarecare tipuri de regimuri matrimoniale 
contractuale, așa cum se practică în legislațiile altor 
state analizate supra. 

Regimul legal aplicabil relaţiilor matrimoniale din-
tre soţi în RM este regimul proprietăţii în devălmăşie, 
potrivit căruia bunurile dobândite de către soți în tim-
pul căsătoriei aparțin ambilor cu drept de proprietate în 
devălmășie, cu excepţia bunurilor ce au aparţinut so-
ţilor până la căsătorie şi bunurilor obţinute de soţi, cu 
titlu gratuit, în timpul căsătoriei. 

Regimul legal al bunurilor soților este reglementat 
și de Codul civil, care plasează regimul proprietății în 
devălmășie alături de regimul proprietății pe cote-părți, 
în categoria regimurilor de proprietate comună.

Deși legislația familială națională nu reglementează 
expres tipurile de regimuri matrimoniale contractuale 
pe care soții sunt în posibilitate de a le stabili, totuși, 
prin intermediul art.29 alin.(2) CF al RM, se sugerează 
ideea că cuplul familial ar putea stabili prin contract 
matrimonial că toate bunurile dobândite de fiecare din-
tre soți în timpul căsătoriei sunt proprietate personală a 
soțului care le-a dobândit. 

Această normă dispozitivă nu face altceva decât să 
reglementeze foarte succint regimul matrimonial de se-
parare a bunurilor soților, potrivit căruia bunurile fiecă-
ruia dintre soți sunt proprietate personală a soțului care 
le-a dobândit, atât cele dobândite până la căsătorie, cât 
și cele dobândite personal în timpul căsătoriei. Astfel, 
ținem să atragem atenția că bunurile obținute în comun 
de soții aflați sub guvernarea regimului de separație vor 
fi supuse regimului legal al proprietății în devălmășie, 
și aceasta deoarece doar bunurile asupra cărora soțul 
are dovada dreptului de proprietate personală vor fi su-
puse regimului matrimonial de separație, cu excepția 
cazurilor când contractul matrimonial va prevedea ex-
pres altfel.

Caracteristic legislației familiale a RM, de altfel 
tendință întâlnită în majoritatea statelor, este existența 
normelor imperative care instituie cunoscutul regim 
primar imperativ. Astfel, potrivit art.29 alin.(6) CF, 
părţile nu sunt în drept să stipuleze în contractul matri-
monial clauze care ar afecta capacitatea juridică sau de 
exerciţiu a soţilor, dreptul lor de adresare în instanţa ju-
decătorească pentru reglementarea relaţiilor personale 
dintre ei, inclusiv a drepturilor şi obligaţiilor dintre ei şi 
copiii lor, care ar limita dreptul soţului inapt de muncă 
la întreţinere, care ar leza drepturile şi interesele legiti-
me ale soţilor sau ale unuia dintre ei, precum şi clauze 
care contravin principiilor şi naturii relaţiilor familiale.

Regimul primar imperativ național interzice, de 
asemenea, modificarea regimului matrimonial legal 
care guvernează bunurile dobândite de soți, în timpul 
căsătoriei, până la încheierea contractului matrimonial. 
Astfel, contractul matrimonial încheiat în timpul că-
sătoriei nu are acțiune retroactivă. Respectiv, dacă în 
timpul căsătoriei vom dori să stabilim regimul matri-
monial al separației de bunuri, atunci trebuie să ținem 

cont de faptul că acesta va guverna doar bunurile ma-
trimoniale viitoare.

La fel, ținem să menționăm că regimul matrimonial 
contractual în RM nu poate conține clauze referitoa-
re la distribuirea bunurilor în caz de deces, altfel spus 
nu se pot reglementa aspectele legate de succesiune/
moștenire, sub sancțiunea nulității acestora. Aceasta 
deoarece din prevederile art.27 CF regimul matrimoni-
al contractual poate determina drepturile și obligațiile 
patrimoniale ale soților în timpul căsătoriei și/sau în 
cazul desfacerii acesteia, iar în temeiul art.33 CF des-
facerea căsătoriei are loc doar prin divorț. Respectiv, în 
caz de deces sau de declarare pe cale judecătorească a 
decesului unuia dintre soți partajul bunurilor matrimo-
niale comune se va face conform normelor referitoare 
la succesiune (cartea a IV-a din Codul civil).

Referitor la conținutul legislației familiale naționale 
în domeniul regimurilor matrimoniale contractuale 
concluzionăm că spre deosebire de alte state unde ale-
gerea regimurilor matrimoniale este limitată la anumite 
regimuri matrimoniale tip, în RM inventivitatea părților 
n-are limite, cu excepția, desigur, a celor legale. 

În cazurile în care soţilor sau viitorilor soți nu le 
sunt convenabile prevederile legale, în ceea ce priveşte 
regimul matrimonial aplicabil relaţiilor dintre ei, atunci 
prin contract matrimonial pot să stabilească, de sine 
stătător, ce regim matrimonial să se aplice tuturor sau 
unor anumite bunuri, prezente sau viitoare, care alcătu-
iesc averea lor comună sau personală.

în Ucraina instituția regimului matrimonial con-
tractual a obținut statut legal în 1992, când în Codul 
de legi despre căsătorie și familie din 20.06.1969 a fost 
introdus art.27-1, care acorda dreptul persoanelor ce 
se căsătoresc să încheie în mod voluntar o convenție 
cu privire la problemele vieții de familie și să prevadă 
drepturile de proprietate și obligațiile lor. Ulterior, odată 
cu adoptarea Codului familiei din 10.01.2002, instituția 
contractului matrimonial a obținut o reglementare mai 
vastă. Legiuitorul a descris într-un capitol separat care 
sunt caracteristicile, forma și termenul contractului ma-
trimonial.

Totuși, legiuitorul statului vecin s-a limitat în a pune 
la dispoziția viitorilor soți mai multe tipuri de regimuri 
matrimoniale contractuale, reglementând că una dintre 
cele mai importante condiţii ale contractului matrimo-
nial poate fi schimbarea regimului matrimonial legal. 
Însă legea ucraineană prevede ce clauze ar putea să 
conțină contractul matrimonial, ceea ce facilitează, în-
tr-o anumită măsură, încheierea acestuia.

Regimul matrimonial legal în Ucraina este regimul 
proprietăţii comune în devălmășie, care include atât ca-
tegoria bunurilor comune ale ambilor soți, cât și cate-
goria bunurilor personale ale fiecăruia. Legea familială 
reglementează expres ce se include în categoria bunuri-
lor comune și ce se înclude în categoria celor personale. 
Spre deosebire de alte regimuri matrimoniale studiate 
până acum, legislaţia Ucrainei prevede că bunurile cu 
caracter profesional sunt proprietate personală a soţu-
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lui pentru care au fost procurate, sau în cazul în care 
ambii soţi au aceeaşi activitate – soţului căruia îi sunt 
destinate39.

Revoluționar este art.74 din Codul familiei care pre-
vede că relațiile patrimoniale dintre concubini sunt su-
puse regimului proprietății comune în devălmășie, dacă 
altfel nu s-a convenit printr-un acord scris între ei. Ast-
fel, bunurile obținute de către concubini în timpul traiu-
lui comun sunt considerate bunuri comune, relațiile pa-
trimoniale dintre aceștia fiind reglementate de normele 
legale aplicabile regimului matrimonial legal.

în Kazahstan, art.38 din Legea Republicii Kaza-
hstan cu privire la căsătorie şi familie, acordă posibili-
tatea încheierii contractului matrimonial. Condiţiile în-
cheierii contractului matrimonial sunt aceleaşi ca şi ale 
Federaţiei Ruse, întrucât au fost împrumutate din legis-
laţia acesteia. Merită atenţie faptul că practica, de acum 
formată puţin în Kazahstan, arată că aceştia nu cunosc 
prea multe aspecte ale legislaţiei lor despre contractul 
matrimonial, motiv pentru care notarii, în majoritatea 
cazurilor, trebuie să le lămurească, spre exemplu, că nu 
trebuie să prevadă în contractul matrimonial aspecte 
nepatrimoniale, întrucât asemenea prevederi sunt inter-
zise şi ele atrag nulitatea contractului matrimonial40.

Sunt state unde problema alegerii unui sau altui re-
gim matrimonial nici nu poate fi ridicată, pe motiv că 
legislația interzice încheierea oricărei convenții matri-
moniale. Spre exemplu, în țările de religie musulma-
nă, unicul regim matrimonial existent este separația 
combinată cu un regim dotal specific, deși, teoretic, 
noțiunea de regim matrimonial nu există41. Există un 
regim dotal, impus de lege sub forma unei condiții de 
validitate a căsătoriei pentru ritul malekit, sau ca efect 
obligatoriu al contractului de căsătorie pentru celelalte 
rituri42. Căsătoria musulmană nu creează între soți nici 
o comunitate de bunuri, chiar mobile. Femeia musul-
mană nu este lovită de incapacitate, ea are un patrimo-
niu propriu, poate achiziționa, aliena, deveni creditoare, 
răspunde în justiție, fără autorizația soțului. Ea conser-
vă și libera dispoziție a veniturilor sale, de care nu dă 
nici un fel de socoteală. Soțul nu are dreptul de a-i cere 
să afecteze o parte din veniturile ei la suportarea chel-
tuielilor gospodăriei, oricare ar fi averea femeii, aceste 
cheltuieli sunt numai în sarcina bărbatului43.

Analizând varietatea regimurilor matrimoniale con-
tractuale existente în legislațiile diferitelor state, con-
statăm cu certitudine că această instituție se dezvoltă în 
continuu, tendința fiind de a oferi soților atât dreptul, 
cât și posibilitatea de a-și construi propriul regim ma-
trimonial contractual, inclusiv prin oferirea posibilității 
de a alege unul din regimurile matrimoniale contractu-
ale tip propuse de legislație.

În această ordine de idei, precum și în vederea ex-
tinderii cazurilor de încheiere a contractelor matrimo-
niale în Republica Moldova, considerăm că legiuitorul 
național ar trebui să evidenţieze şi să reglementeze mai 
multe tipuri de regimuri matrimoniale posibile, astfel 
încât soţii sau viitorii soți să aibă posibilitatea ca în 

contractul matrimonial să facă doar trimitere la regimul 
matrimonial ales.

Generalizând cele analizate supra, considerăm 
oportună reglementarea în legislația națională, alături 
de regimul legal al proprietății în devălmășie44, a ur-
mătoarelor categorii de regimuri matrimoniale contrac-
tuale:

Regimul proprietăţii comune pe cote-părţi– , po-
trivit căruia fiecare soţ dispune de dreptul la o cotă-
parte din bunurile matrimoniale și, respectiv, răspun-
derea fiecărui soţ va fi limitată la cota-parte pe care o 
deţine. Criteriile de determinare a cotei-părţi urmează 
a fi prevăzute în contractul matrimonial pornind de la 
particularitățile fiecărui caz în parte, iar în lipsa acesto-
ra se va aplica criteriul egalităţii. Totodată, considerăm 
că acest tip de regim poate fi reglementat și prin norme 
de trimitere la art.346-365 din Codul civil, care prevăd 
norme generale aplicabile proprietății comune pe cote-
părți în relațiile civile.

Regimul proprietăţii comune universale– , potri-
vit căruia toate bunurile dobândite de soţi până la că-
sătorie şi-n timpul căsătoriei sunt proprietate comună 
a ambilor soţi, cu excepţia bunurilor personale ce nu 
pot fi urmărite conform legii. Soţii posedă, folosesc şi 
dispun împreună de bunurile comune, dacă prin con-
tract matrimonial nu s-a dispus altfel. Soții participă la 
gestionarea proprietăţii comune împreună și răspund 
solidar faţă de obligaţiile pe care le-au contractat. Dato-
riile asumate de oricare dintre soţi, înainte sau în timpul 
căsătoriei, la fel, sunt considerate comune.

Regimul proprietăţii comune restrânse– , potri-
vit căruia sunt proprietate comună a ambilor soţi doar 
bunurile expres menționate în contractul matrimonial. 
Soții, sub acest regim, pot conveni, spre exemplu, că 
toate bunurile mobile deținute de oricare dintre soți 
sunt bunuri comune ale ambilor soți, iar bunurile imo-
bile sunt proprietatea personală a soțului care le-a do-
bândit.

Regimul proprietăţii separate– , potrivit căruia bu-
nurile dobândite de fiecare dintre soţi până la căsătorie 
şi-n timpul căsătoriei sunt proprietate personală a soţu-
lui care le-a dobândit, având dreptul de a dispune de ele 
după propria voinţă. Dovada dreptului de proprietate 
se va face între soţi prin orice mijloc de probă, iar faţă 
de terţi în condiţiile dreptului comun. Bunurile asupra 
cărora niciunul dintre soţi nu poate dovedi dreptul de 
proprietate sunt considerate bunuri proprietate în de-
vălmăşie. Soţul are dreptul să posede şi să folosească 
proprietatea celuilalt soţ, ca un bun proprietar. Actele 
juridice încheiate de unul dintre soţi cu privire la bu-
nurile celuilalt soţ, fără împuternicirile ultimului, sunt      
inopozabile. Datoriile unuia dintre soţi nu pot fi lichi-
date din contul celuilalt soţ.

Regimul matrimonial combinat– . Soţii, prin con-
tract matrimonial, pot combina regimurile matrimonia-
le existente sau pot conveni asupra oricăror altor aspec-
te matrimoniale nereglementate de legislație45. În caz 
de contradicţii între două sau mai multe clauze contrac-
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tate cu privire la același aspect, se va aplica regimul 
proprietății în devălmășie.

În continuare, ne propunem să scoatem în relief 
avantajele și dezavantajele a două regimuri total opu-
se, care de fapt se regăsesc în majoritatea legislațiilor, 
sunt cele mai des întâlnite în practică şi cel mai bine 
definite de doctrină. Astfel, viceversa regimului propri-
etăţii comune îl formează regimul proprietăţii separate, 
și invers.

Așadar, printre avantajele regimului proprietăţii se-
parate pot fi menţionate: este simplu de aplicat, iar im-
pactul efectelor patrimoniale ale căsătoriei este minim 
asupra soţilor şi terţilor; regulile de gestiune sunt cele 
din dreptul civil comun, iar nu din materia regimurilor 
matrimoniale; la dizolvarea regimului matrimonial nu 
se ridică probleme specifice; separaţia este nu numai de 
bunuri între soţi, ci şi de datorii, ceea ce pune la adă-
post juridic soţul care nu a acumulat datorii, deoarece 
el nu este ţinut să răspundă pentru obligaţiile asumate 
de celălalt soţ.

Dezavantajele regimului proprietăţii separate ar fi 
următoarele: este un regim al neîncrederii şi al egois-
mului în care fiecare soţ agoniseşte numai pentru el; 
se încurajează un comportament individualist şi egoist, 
incongruent cu exigenţa de viaţă comună a soţilor; poa-
te avea ca efect dezechilibre patrimoniale între soţi, cu 
efect negativ faţă de viaţa patrimonială – şi nu numai, a 
familiei; presupune ţinerea unei evidenţe proprii a bu-
nurilor şi cheltuielilor de către fiecare soţ.

În ceea ce priveşte avantajele regimului proprietăţii 
comune, doctrina susține că: sugerează ideea de comu-
nitate, care trebuie să existe între cei căsătoriţi; se poa-
te ca spiritul de economisire a banilor să fie încurajat, 
datorită cheltuielilor comune care trebuie făcute; soţul 
supravieţuitor va culege bunuri cu un dublu titlu din 
patrimoniul soţului său acum mort: matrimonial şi suc-
cesoral; solidaritatea obligaţională dintre soţi poate fi 
un avantaj pentru creditorul urmăritor.

Dezavantajele regimului proprietăţii comune ar pu-
tea fi reduse la: existența regulilor de gestiune a bunu-
rilor cu mult mai complexe decât în cazul regimului de 
separaţie; încurajarea căsătoriilor din interes, deoarece 
orice bun dobândit de un soţ devine în parte şi propri-
etatea celuilalt soţ; punerea problemelor juridice mai 
complicate cu ocazia împărţirii bunurilor comune.

Soţilor sau viitorilor soţi nu le rămâne decât să con-
vină care regim răspunde intereselor ambilor, în caz de 
imposibilitate, aceştia au rezerva de a alege regimul 
proprietăţii mixte, care nu face decât să cumuleze plu-
suri şi minusuri specifice acestor regimuri, în măsura în 
care împrumută diverse reguli de la fiecare dintre cele 
două regimuri opuse46.

În general, legislaţiile statelor nu stabilesc restricţii 
în privinţa alegerii regimului matrimonial. Viitorii soţi 
sunt liberi să adopte unul dintre regimurile matrimo-
niale tip sau să-şi construiască un regim matrimonial 
propriu, prin combinarea mai multor regimuri tip47.

Constatăm astfel că majoritatea legislațiilor con-

temporane sunt mai mult permisive în privința regi-
murilor matrimoniale, lăsând părților libertatea de a 
organiza aspectele patrimoniale ale vieții conjugale. 
Precizăm totuși că nu este o libertate absolută, pentru 
că în toate sistemele de drept cu pluralitate de regimuri 
matrimoniale aplicabile există un minimum de reguli 
imperative aplicabile tuturor căsătoriilor, indiferent de 
regimul matrimonial incident. Este așa-numitul „statut 
imperativ de bază”48 sau „regim primar”49, ale cărui re-
guli se referă, în general, la protecția domiciliului con-
jugal, la modul de susținere a cheltuielilor gospodăriei 
și îndeplinirea obligației de întrajutorare între soți, la 
drepturile acestora asupra patrimoniului propriu și asu-
pra celui comun, la convențiile dintre soți și dreptul de 
reprezentare a soțului, la relațiile lor patrimoniale cu 
terțe persoane. Diferite în conținut de la o legislație la 
alta, cuprinzând dispoziții legale pentru perioadele de 
conviețuire lipsite de tensiuni, precum și dispoziții pen-
tru perioadele de crize conjugale, finalitatea „regimului 
primar” este aceeași, și anume, de a asigura protecția 
familiei și echilibrul patrimonial al cuplului conjugal.

De asemenea, constatăm că nici o legislație nu obli-
gă viitorii soți să încheie vreo convenție matrimonială, 
ci doar oferă și această posibilitate. Totodată, fiecărei 
căsătorii i se aplică un anumit regim matrimonial, fie 
legal, fie contractual, nefiind permisă o înțelegere prin 
care soții ar refuza orice modalitate de reglare a intere-
selor lor patrimoniale50.

Pe măsura evoluției societății contemporane spre o 
tot mai mare deschidere internațională și în perspectiva 
creată de integrarea mai multor țări în Uniunea Euro-
peană, considerăm că subiectul diversității regimurilor 
matrimoniale contractuale în legislația diferitelor state 
va cunoaște noi abordări.
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SUMMArY
In the circumstances when the entrepreneurial relationships claim more ground, different forms of 

offences take place in this domain. One of these manifestation concerns the false entrepreneurial activity, 
meaning a form of a legal activity designated to hide an illicit enterprise. The identification of acts that 
construct the offence of false entrepreneurial activity, regarded by the 242nd article of the Penal Code of 
Moldova, is a complex process, which can lead to a better understanding of the role played by the crea-
ted enterprise and on the basis of which illegal activity is ongoing. That is why our scientific approach 
regards this problem, which remains a disputed subject of the juridical doctrine. To amplify the present 
study, we oriented our research to the determination of the normative content used by the legislator in 
the disposition of the 242nd article of the Penal of Moldova.

A
cale în dezvoltarea economiei de piaţă. În acelaşi timp, 
mecanismul de funcţionare a acesteia depinde în mare 
parte de limitele, formele şi metodele de intervenţie 
a statului în domeniul activitătăţii de întreprinzător. 
Spre regret, consacrarea principiului libertărţii activi-
tăţii de întreprinzător a adus cu sine şi diverse forme 
de manifestare a ilegalităţii în acest domeniu, care a 
metamorfozat adevăratele deziderate ale activităţii de 
întreprinzător, utilizând la maxim prerogativele acor-
date pentru valorificarea în exclusivitate a propriilor 
interese în dauna statului şi a întregii societăţi. Astfel, 
în conjunctura intensificării relaţiilor în sfera activităţii 
de întreprinzător, una dintre cele mai recente de astfel 
de forme este pseudoactivitatea de întreprinzător, con-
stând în recurgerea la procedeul creării în condiţii de 
legalitate a unei întreprinderi, având ca scop utilizarea 
acesteia drept paravan pentru desfăşurarea unor activi-
tăţi de antreprenoriat ilicite. 

Dar ce rol îndeplineşte întreprinderea creată sub 
acoperirea căreia se urmăreşte desfăşurarea unor genuri 
de activităţi ilicite? 

Potrivit unor autori, se consideră că întreprinderea 
fictivă creată apare pe post de obiect material1, în timp 
ce alţii susţin că aceasta constituie un mijloc de comi-
tere a infracţiunii2. Nu putem agrea aceste puncte de 
vedere. Sprijinim poziţia autorilor S.Brînză şi V.Stati 
care susţin că pseudoîntreprinderea, adică întreprinde-
rea creată în scopul acoperirii genurilor activităţii de în-
treprinzător ilicite, are rolul de produs al infracţiunii3.

Pentru a ne justifica viziunea pentru care optăm, 
vom porni chiar de la semnificaţia pe care o are tradiţi-
onal dimensiunea de obiect material şi mijloc de comi-
tere a infracţiunii. Astfel, obiectul material reprezintă 
entitatea materială (un obiect, lucru, fiinţă, energie etc.) 
asupra căreia se îndreaptă, în materialitatea sa, conduita 

ROLUL  ŞI  CONŢINUTUL  PSEUDOîNTREPRINDERII  îN 
CONTExTUL  INFRACŢIUNII  PREVăzUTE  LA  art.242  CP  RM
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ctivitatea de întreprinzător reprezintă nucleul ac-
tivităţii economice, precum şi cea mai eficientă 

interzisă şi prin intermediul căreia este lezată sau pusă 
în pericol însăşi valoarea sau relaţia socială ocrotită 
de legea penală4. Deci, în primul rând, o entitate poate 
constitui obiect material al unei infracţiuni, doar atunci 
când este într-o interconexiune cu obiectul juridic al 
acestei infracţiuni. În cazul art.242 CP RM, această in-
terconexiune lipseşte, din moment ce obiectul juridic 
special este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la 
obiectivarea în condiţii de legalitate a activităţii de în-
treprinzător sau a celei bancare. În al doilea rând, obiec-
tul material se găseşte într-un raport de condiţionare re-
ciprocă cu acţiunea din cadrul faptei prejudiciabile. Din 
această perspectivă, prin acţiunea de creare nicidecum 
nu se influenţează asupra întreprinderii, aceasta con-
stituie proiecţia a însăşi acţiunii comise, integrându-se 
mecanicist în elementul material.

Unii autori percep calitatea de obiect material al pse-
udoactivităţii de întreprinzător dintr-o altă perspectivă. 
S-a susţinut că, în fiece caz de utilizare a întreprinderii 
fictive, obiect material al pseudoactivităţii de întreprin-
zător poate să reprezinte diferitele foloase materiale. În 
ipoteza utilizării statutului de subiect al activităţii de 
întreprinzător pentru acoperirea genurilor activităţii de 
întreprinzător interzise, atare obiecte pot fi: obiecte ale 
dreptului de proprietate, dacă au fost acaparate cu uti-
lizarea statutului de subiect al activităţii de întreprinză-
tor; diferite obiecte în cazul contrabandei; impozitul în 
ipoteza eschivării de la plata impozitului; mijloacele fi-
nanciare ale deponenţilor în situaţia dispunerii de ele cu 
ajutorul întreprinderii fictive; mijloacele neintroduse în 
bugetul diferitelor nivele în condiţiile evaziunii fiscale; 
mijloacele financiare ale instituţiilor creditare determi-
nate în cazul nereturnării creditului etc.5 Este adevărat 
că, de exemplu, în cazul evaziunii fiscale a întreprin-
derilor, instituţiilor sau organizaţiilor, entitatea asupra 
căreia se îndreaptă actul de conduită infracţional sunt 
mijloacele băneşti datorate bugetului public naţional. 
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Acestea însă constituie obiect material al infracţiunii 
prevăzute la art.244 CP RM şi nicidecum nu pot forma 
obiectul material al pseudoactivităţii de întreprinzător, 
atât timp cât dispoziţia art.242 CP RM nu raportează 
existenţa infracţiunii la realizarea efectivă a activităţii 
care intră în elementul de ordin subiectiv. Iată de ce 
conturăm poziţia inexistenţei obiectului material al in-
fracţiunii de pseudoactivitate de întreprinzător.

Nici rolul de mijloc de comitere a infracţiunii nu-l 
poate avea pseudoîntreprinderea. Aceasta deoarece, 
pornind de la definiţia pe care ne-o oferă A.Reşetnicov, 
potrivit căreia, mijloc de săvârşire a infracţiunii repre-
zintă entitatea, substanţa sau fenomenul ale cărui ca-
lităţi sunt utilizate de către făptuitor pentru săvârşirea 
infracţiunii,6 ne convingem de faptul că nici pe departe, 
în conjunctura descrisă în dispoziţia art.242 CP RM, în-
treprinderea nu este folosită pentru influenţarea asupra 
obiectului infracţiunii. Această influenţare este exercita-
tă de către actele care stau la baza creării întreprinderii. 
Prin urmare, documentele necesare pentru înregistrarea 
de stat a persoanelor juridice, enumerate la art.7 şi, re-
spectiv, art.28 (în cazul întreprinzătorilor individuali) al 
Legii Republicii Moldova privind înregistrarea de stat 
a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, 
nr.220 din 19 octombrie 20077, de exemplu: cererea de 
înregistrare, hotărârea de constituire şi actele de consti-
tuire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică 
de organizare etc., constituie mijloace de săvârşire a 
infracţiunii prevăzute la art.242 CP RM, acestea rapor-
tându-se la categoria de „mijloace fraudulose”. Astfel 
esenţa înşelăciunii ţine de folosirea de către făptuitor 
a înscrisurilor, fiind axat din start pe ideea neexecutării 
unei obligaţii asumate la înregistrare. Aceste mijloace 
frauduloase (viclene) asigură realizarea acţiunii de cre-
are a pseudoîntreprinderii, ci nu facilitarea acesteia. 

În definitiv, întreprinderea fictivă este o reflecţie a 
activităţii infracţionale, și nu o entitate folosită pentru 
comiterea pseudoactivităţii de întreprinzător. Dacă o 
atare întreprindere are menirea de a fi utilizată pentru 
dobândirea, prin intermediul ei, într-un mod ilicit, a bu-
nurilor unei alte persoane prin înşelăciune sau abuz de 
încredere, fapta urmează a fi calificată ca escrocherie 
(art.190 CP RM), soluţie pe care am abordat-o într-
un alt studiu dedicat soluţionării posibilităţii existen-
ţei concursului de infracţiuni dintre art.242 şi art.190 
CP RM8. Pe bună dreptate, în literatura de specialitate 
a fost susținută opinia, potrivit căreia, în cazul escro-
cheriei, persoana juridică este un mijloc de comitere 
a infracțiunii9. Reiterăm asupra rolului de mijloc de 
comitere a infracţiunii pe care-l îndeplineşte persoana 
juridică în cazul escrocheriei, ci nu de instrument de 
comitere a acesteia, aşa cum invocă unii autori10. De-
osebirile sunt de substanţă. Aceasta deoarece mijlocul 
de comitere a infracțiunii poate implica o componentă 
animată sau neanimată, pe care făptuitorul o utilizează 
pentru a influența asupra obiectului ocrotirii juridico-
penale11, iar instrumentul de comitere a infracţiunii vi-
zează doar o entitate materială (subl. ne aparţine – n.a.), 

aplicată nemijlocit pentru realizarea influenţării infrac-
ţionale, care reduce volumul de efort fizic sau care ajută 
la concentrarea forţei12. 

Este adevărat că persoana juridică nu poate fi atribu-
ită la categoria de obiecte materializate, dar, în același 
timp, nu putem nega că rolul persoanei juridice la comi-
terea escrocheriei este: facilitarea comiterii infracțiunii 
și tăinuirea faptei prejudiciabile, prin aceasta aducân-
du-se atingere obiectului ocrotirii juridico-penale. De 
aceea are dreptate Ig.Botezatu, când afirmă că subiectul 
escrocheriei se folosește nu de persoana juridică ca ata-
re, ci de calitățile pe care i le pune la dispoziție persoa-
na juridică13. În definitiv, pseudoîntreprinderea poate 
constitui mijloc de comitere a infracţiunii în ipoteza 
escrocheriei, nu şi în ipoteza infracţiunii de pseudoacti-
vitate de întreprinzător.

Contestând calitatea de obiect material, dar şi de 
mijloc de comitere a infracţiunii, şi implicit pe cea de 
instrument de comitere a infracţiunii pe care o poate 
avea pseudoîntreprinderea în contextul art.242 CP RM, 
venim cu argumente în favoarea recunoaşterii întreprin-
derii fictive drept produs al infracţiunii. Pornim chiar 
de la semnificaţia produsului infracţiunii atribuită în 
literatura de specialitate: entitatea care a „căpătat fiin-
ţă prin săvârşirea acţiunii sau inacţiunii care formează 
latura obiectivă a faptei prevăzute de legea penală”14, 
„a apărut ca atare în urma săvârşirii infracţiunii, ca re-
zultat al influenţării nemijlocite infracţionale la care a 
fost supusă o altă entitate (alte entităţi)”15. Raportând 
pseudoîntreprinderea la influenţarea nemijlocit infrac-
ţională, nu putem să nu remarcăm că aceasta constituie 
rezultatul unei atare influenţări. De aceea, tot ceea ce 
emană dintr-o activitate de creare, nu poate constitui 
decât un produs al infracţiunii. Produsul infracţiunii 
prevăzute la art.242 CP RM – pseudoîntreprinderea, 
poate însă căpăta ulterior, în ipoteza realizării scopului 
pseudoactivităţii de întreprinzător, calitatea de mijloc 
de comitere a unei alte infracţiuni, aşa cum este, de 
exemplu, cazul dobândirii creditului prin înşelăciune 
(art.238 CP RM). 

În alt context, remarcăm că legiuitorul, descriind 
dispoziţia art.242 CP RM, a întrebuinţat oarecum o for-
mulare sintetică desemnată prin termenul „întreprinde-
re”. Preliminar, consemnăm că utilizarea pluralului în 
structurarea textului nu instituie condiţia înfiinţării unor 
pluralităţi de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, 
pentru a opera răspunderea penală la art.242 CP RM. 
Aceasta deoarece, din punct de vedere sintactic, dacă 
folosirea singularului implică şi pluralul, nu înseamnă 
că folosirea pluralului „exclude” singularul ci, dimpo-
trivă, îl implică ori de câte ori legea le disciplinează 
separat, atât separarea, cât şi excluderea trebuind de-
terminate explicit16. Analizând textul de lege, nu există 
nici o menţiune explicită care ar exclude singularul, 
motiv din care, crearea chiar şi a unei singure întreprin-
deri va fi suficientă pentru imputarea faptei analizate, 
desigur în prezenţa celorlalte condiţii obiective şi su-
biective cerute de dispoziţia art.242 CP RM.
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În legislaţia naţională însă, nu găsim expressis 
modus o definiţie dată întreprinderii. În acelaşi timp, 
această noţiune este utilizată pe larg în legislaţia civi-
lă. Lipsa unei interpretări exprese a acestei entităţi i-a 
determinat pe unii autori17 de a echivala întreprinderea 
cu noţiunea de „persoană juridică”, care potrivit art.55 
din Codul civil18 este: „organizaţia care are un patrimo-
niu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest 
patrimoniu poate să dobândească şi să exercite în nume 
propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimo-
niale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât 
în instanţa de judecată”. Dezvoltând alegaţia respecti-
vă, autorul decretează că art.242 CP RM incriminează 
doar pseudoactivitatea de întreprinzător a persoanelor 
juridice (nu însă şi a persoanelor fizice care practică 
asemenea activitate)19.

Cu o asemenea viziune nu putem fi de acord, mo-
tiv din care venim cu concretizări de rigoare. În primul 
rând, noţiunea de „întreprindere” în legislaţia civilă este 
utilizată într-o accepţiune dublă: pe de o parte, aceasta 
apare ca subiect al raporturilor juridice, iar pe de altă 
parte, ca obiect al dreptului. În ceea ce priveşte dispo-
ziţia art.242 CP RM, considerăm că întreprinderea este 
utilizată în sens de subiect al raporturilor juridice, iar 
această constatare ne permite a identifica subiecții de 
drept la care s-a referit legiuitorul. Astfel, conform pre-
vederilor Legii Republicii Moldova cu privire la antre-
prenoriat şi întreprinderi, nr.845 din 03.01.1992,20 dar 
şi prescripţiilor Legii Republicii Moldova privind înre-
gistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzăto-
rilor individuali, termenul „întreprindere” desemnează 
următorii subiecți de drept: întreprinderile individuale, 
de stat şi municipale, inclusiv întreprinderile de arendă, 
societăţile în nume colectiv, societăţile în comandită, 
societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe acţi-
uni, cooperativele de producţie şi de întreprinzător. 

După cum putem remarca, printre aceste entităţi 
apare şi întreprinderea individuală, care potrivit alin.
(2) art.14 al Legii cu privire la antreprenoriat şi între-
prinderi, nu are statut de persoană juridică, prezen-
tându-se în cadrul raporturilor de drept în calitate de 
persoană fizică întreprinzător individual. De asemenea, 
ca varietate a întreprinderii individuale, în domeniul 
agriculturii, apare şi gospodăria ţărănească (de fermi-
er). O confirmă legiuitorul atât prin prevederea de la 
alin.(1) art.14 al Legii cu privire la antreprenoriat şi în-
treprinderi, cât şi prin alin.(1) art.2 al Legii Republicii 
Moldova privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), 
nr.1353 din 03.11.200021, potrivit căreia „Gospodăria 
ţărănească este o întreprindere individuală (subl. ne 
aparţine – n.a.), bazată pe proprietate privată asupra te-
renurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi 
asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor 
unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având 
ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor 
primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei 
producţii agricole.

Iată de ce nu avem temei de a îngusta cercul entită-

ţilor care constituie produsul infracţiunii de pseudoacti-
vitate de întreprinzător. În definitiv, consemnăm că pro-
dusul infracţiunii prevăzute la art.242 CP RM nu este în 
exclusivitate persoana juridică cu scop lucrativ. Acesta 
poate fi şi persoana fizică care practică activitatea de 
întreprinzător, însă cu specificarea că, dintre toate per-
soanele fizice care practică activitatea de întreprinzător, 
numai întreprinderea individuală şi, implicit, gospodă-
ria ţărănească pot îndeplini acest rol. Aceasta deoare-
ce, aşa cum susţin specialiştii în domeniul dreptului 
afacerilor22, noţiunea de ,,întreprindere”, ca subiect de 
drept, nu include întreprinzătorul individual titular de 
patentă de întreprinzător, aceasta din urmă catalogân-
du-se printre alte persoane care se constituie pentru a 
desfăşura activitatea de întreprinzător. 

Tot din exegeza de mai sus, am putut remarca şi fap-
tul că, în sensul art.242 CP RM, nu are relevanţă dacă 
întreprinderea este una privată sau de stat. Din aceste 
raţiuni, au dreptate S.Brînză şi V.Stati, când afirmă că 
în art.242 CP RM se are în vedere, exclusiv, crearea 
unei întreprinderi privite ca formă organizatorico-juri-
dică a activităţii de întreprinzător, indiferent de tipul de 
proprietate sau forma juridică de organizare23.

În planul aceluiaşi traseu de cercetare se impune şi 
tranşarea dilemei dacă o instituţie financiară, în special 
o bancă comercială, poate fi produsul pseudoactivităţii 
de întreprinzător. Această necesitate apare oricum me-
canicist pornind de la faptul că în dispoziţia art.242 CP 
RM, legiuitorul dispersează absolut nefondat activita-
tea de întreprinzător de activitatea bancară. 

Având în vedere că alin.(1) art.13 al Legii institu-
ţiilor financiare, nr.550 din 21.07.199524, prevede că 
băncile sunt organizate ca societăţi pe acţiuni conform 
legislaţiei despre societăţile pe acţiuni, nu este exclus 
ca o bancă fictivă (pseudobancă) să constituie produsul 
infracţiunii de pseudoactivitate de întreprinzător. Avem 
şi premise legislative de a susţine această poziţie; or, în 
acord cu art.3 al Legii Republicii Moldova cu privire 
la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, nr.190 din 26.07.2007,25 bancă fictivă este 
instituţia financiară care nu are prezenţă fizică, nu efec-
tuează conducere şi gestiune reală şi care nu este afilia-
tă unui grup financiar reglementat. 

Cât priveşte entităţile care activează pe piaţa finan-
ciară nebancară, nu toate dintre acestea pot apărea ca 
produse ale infracţiunii prevăzute la art.242 CP RM. 
De exemplu, organizaţiile de microfinanţare, aşa cum 
rezultă din prescripţiile art.3 şi art.7 ale Legii Republi-
cii Moldova cu privire la organizaţiile de microfinan-
ţare, nr.280 din 22.07.200426, în virtutea scopului său 
lucrativ, intră sub incidenţa art.242 CP RM, ceea ce 
nu putem susţine şi faţă de asociaţiile de economii şi 
împrumut. Or, cu referire la ultimele, potrivit art.3 al 
Legii asociaţiilor de economii şi împrumut, nr.139 din 
21.06.200727, acestea constituie organizaţii necomer-
ciale (subl. ne aparţine – n.a.) cu statut juridic speci-
al. Deci, determinarea sferei de incidenţă a art.242 CP 
RM asupra unei sau altei entităţi create, urmează să fie 
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făcută ţinându-se cont, pe de o parte, de natura acestei 
entităţi, care nu poate fi decât o întreprindere şi, pe de 
altă parte, de activitatea desfăşurată de către aceasta, 
care nu poate fi decât o activitate de antreprenoriat. Nu 
întâmplător, se afirmă că crearea unei organizaţii neco-
merciale (de exemplu, partid, altă organizaţie social-
politică, asociaţie pacifistă, de apărare şi de promovare 
a drepturilor omului, asociaţie de femei, de veterani, 
de invalizi, de tineret şi de copii, societate ştiinţifică, 
tehnică, ecologistă, cultural-educativă, sportivă, uniu-
ne de creaţie, comunitate naţional-culturală, altă asoci-
aţie obştească, sindicat, asociaţie de patronat, organi-
zaţie religioasă etc.) nu intră sub incidenţa art.242 CP 
RM.28 Aici se impune ca firească întrebarea: Oare le-
giuitorul nu a admis că prin înfiinţarea acestor entităţi, 
de asemenea se poate urmări acoperirea activităţilor 
interzise?

Unii autori vin cu exemple concrete din practică, 
pentru a ne convinge că pseudoactivitatea constituie o 
prerogativă şi pentru alte entităţi decât cele prevăzu-
te în norma de incriminare. Astfel, spre exemplu, în 
or.Moscova, o oarecare cet.Hlebnikova a înfiinţat o 
asociaţie obştească al bonelor şi dădacelor. Din numele 
acestei asociaţii, le-a promis tuturor membrilor angaja-
re în câmpul muncii peste hotarele ţării, fiind încasat de 
la aceştia o contribuţie iniţială de membru al organiza-
ţiei în mărime de 20 000 ruble, iar pentru viză şi bilete, 
cei interesaţi au contribuit cu 400 dolari SUA. În total 
au fost colectaţi 37 000 dolari SUA care au fost depuşi 
pe un cont bancar de decontare al asociaţiei. Suma re-
spectivă a adus venit considerabil, iar asociaţia nici nu 
se preocupa de organizarea încadrării în câmpul muncii 
peste hotarele ţării a membrilor săi şi obţinerea vizelor 
şi biletelor de călătorie29. Bazându-se pe această con-
junctură, s-a propus cu titlu de lege ferenda, extinderea 
cercului produsului infracţiunii de pseudoactivitate de 
întreprinzător şi asupra organizaţiilor necomerciale30. 
Considerăm inoportună această recomandare, deoarece 
recunoaşterea organizaţiilor necomerciale, în calitate de 
produs al infracţiunii, ar metamorfoza valoarea socială 
concretă şi, implicit, relaţiile sociale corespunzătoare, 
căreia i se aduce atingere prin infracţiunea prevăzută 
la art.242 CP RM, care amintim este într-o conexiune 
de derivaţie organică cu acele valori şi relaţii sociale ce 
reprezintă obiectul juridic de subgrup al numitei infrac-
ţiuni. Pe cale de consecinţă, va fi schimbată şi tipologia 
la care s-ar atribui infracţiunea de pseudoactivitate de 
întreprinzător; or, în condiţiile completării propuse, in-
fracţiunea prevăzută la art.242 CP RM nu s-ar mai ali-
nia in toto infracţiunilor săvârşite în sfera activităţii de 
întreprinzător. De notat că şi titulatura art.242 CP RM 
nu ar mai corespunde conţinutului dispoziţiei numitei 
incriminări. În condiţiile descrise, ne punem întrebarea 
dacă locul faptei de creare de organizaţii necomerciale, 
însoţită de inacţiunea de a desfăşura activitatea pentru 
care au fost constituite, şi-ar găsi justificarea în cap. X 
al părţii speciale a Codului penal al Republicii Moldo-
va. Bazându-ne pe raţionamentele de mai sus, ne pro-

nunţăm împotriva inserării organizaţiilor necomerciale 
în calitate de produs al infracţiunii prevăzute la art.242 
CP RM.
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SUMMArY
This article aims to analyze the objective side of the offence under par.(1) art.326 PC RM. Among others, 

it is shown that the methods of claiming, accepting or receiving money, securities, services, privileges, 
other assets or benefits are alternative methods of the prejudicial act under par.(1) art.326 PC RM. The 
occurring of any of three alternative methods of the act in question is sufficient for taking in account the 
application of the liability under par.(1) art.326 PC RM. It is also argued that the offense referred to at 
par.(1) art.326 PC RM is a formal offense. It is considered consumed starting with the moment of claiming, 
accepting or receiving money, securities, services, privileges, other assets or benefits.

Î
(11) art.326 CP RM, în cele ce urmează, latura obiectivă 
a infracţiunilor în cauză va fi examinată separat.

După cum rezultă din dispoziţia de la alin.(1) art.326 
CP RM, latura obiectivă a infracţiunii de trafic de in-
fluenţă consistă în fapta prejudiciabilă, exprimată în 
acţiunea de pretindere, acceptare sau primire de bani, 
titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau 
avantaje.

Putem observa că acţiunea prejudiciabilă analizată 
îmbracă oricare din următoarele trei modalităţi norma-
tive:

1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, 
privilegii, alte bunuri sau avantaje;

2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, pri-
vilegii, alte bunuri sau avantaje;

3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privi-
legii, alte bunuri sau avantaje.

Amintim că, înainte de intrarea în vigoare a Legii 
privind modificarea şi completarea unor acte legislati-
ve din 02.12.2011, modalităţile normative ale acţiunii 
prejudiciabile de trafic de influenţă erau:

1) primirea de bani, titluri de valoare, alte bunuri 
sau avantaje patrimoniale necuvenite;

2) extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri 
sau avantaje patrimoniale necuvenite;

3) acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje necu-
venite.

Astfel, în locul termenului „extorcare”, în dispoziţia 
de la alin.(1) art.326 CP RM, se foloseşte un alt ter-
men – „pretindere”. Totuşi, aşa cum rezultă din alin.(4) 
art.326 CP RM, alin.(1) art.326 CP RM este aplicabil în 
ipoteza de extorcare de bani, titluri de valoare, servicii, 
privilegii, alte bunuri sau avantaje. Numai că, în aceas-
tă ipoteză, este funcţională nu o modalitate normativă a 
infracţiunii de trafic de influenţă, dar o modalitate fap-
tică a acesteia.

Prin operarea amendamentelor din 02.12.2011, pre-
vederile alin.(1) art.326 CP RM au fost compatibilizate 

cu dispoziţiile actelor normative cu vocaţie internaţio-
nală în materie de prevenire şi combatere a corupţiei. 
Astfel, conform art.12 al Convenţiei penale a Consi-
liului Europei privind corupţia, fiecare Parte adoptă 
măsuri legislative şi alte măsuri care se manifestă 
necesare pentru a stabili drept infracţiune, în confor-
mitate cu dreptul său intern, atunci când actul a fost 
comis intenţionat, fapta de a solicita, de a primi sau 
de a accepta oferta sau promisiunea în calitate de re-
munerare pentru aşa-numita influenţă, fie că influenţa 
să fie sau nu exercitată, sau că influenţa presupusă a 
produs sau nu rezultatul scontat. De asemenea, potri-
vit lit.b) art.18 al Convenţiei ONU împotriva corupţi-
ei, fiecare stat parte adoptă măsurile legislative şi alte 
măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru atribuirea 
caracterului de infracţiune, în cazul în care actele au 
fost săvârşite cu intenţie, faptei unui agent public sau a 
unei alte persoane de a solicita ori de a accepta, direct 
sau indirect, un folos necuvenit pentru sine sau pentru o 
altă persoană, în scopul de a abuza de influenţa sa reală 
ori presupusă, în vederea obţinerii unui folos necuvenit 
de la o autoritate administrativă sau de la o autoritate 
publică a statului parte.

În cele ce urmează, vom analiza pe rând cele trei 
modalităţi normative ale acţiunii prejudiciabile prevă-
zute la alin.(1) art.326 CP RM. În investigaţia noastră, 
ca model de interpretare prin analogie a înţelesului ter-
menilor de bază, desemnând aceste modalităţi, va evo-
lua Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie1 (în 
continuare – Hotărârea Plenului CSJ nr.5/2009).

Începem această investigaţie cu analiza modalităţii 
normative de pretindere de bani, titluri de valoare, ser-
vicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje. 

Astfel, potrivit pct.2.1 al Hotărârii Plenului CSJ 
nr.5/2009, prin „a pretinde” se înţelege a cere, a invoca 
o pretenţie de către subiectul infracţiunii prin cuvinte, 
gesturi, semne, scrisori ori alte mijloace de comportare, 
dar care să fie înţelese ca atare de cel cui îi sunt adre-
sate.

Deşi această explicaţie se referă la infracţiunea de 
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ntrucât, sub anumite aspecte, sunt diferite condiţii-
le de incriminare a faptelor prevăzute la alin.(1) şi 
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corupere pasivă (art.324 CP RM), nu avem nici un te-
mei să nu o utilizăm ca paradigmă, în vederea interpre-
tării înţelesului termenului „pretindere”, specificat în 
alin.(1) art.326 CP RM.

Este interesant că, în practica judiciară, s-a recurs la 
termenul „pretindere” chiar înainte de intrarea în vigoa-
re a Legii privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative din 02.12.2011. Drept dovadă, prezentăm 
doar unul din numeroasele exemple de acest gen: D.E. 
a fost învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute la 
alin.(1) art.326 CP RM. În fapt, în luna mai 2010, fiind 
student la USM, Facultatea de Drept, susţinând că are 
influenţă asupra persoanelor cu funcţie de răspundere 
din cadrul Ministerului Educaţiei, acesta a pretins de 
la A.D. 1400 de euro, pentru perfectarea şi eliberarea 
unui atestat de 12 clase de către aceste persoane cu 
funcţie de răspundere2.

Definiţiile doctrinare ale noţiunii de pretindere3, de-
semnând prima dintre modalităţile normative ale acţiu-
nii prejudiciabile de trafic de influenţă, nu se deosebesc 
esenţial de definiţia reprodusă mai sus, formulată la 
pct.2.1 al Hotărârii Plenului CSJ nr.5/2009. Toate aces-
te definiţii îşi au suportul în interpretarea literară a ver-
bului „a pretinde”: „a cere insistent un lucru; a reclama, 
a revendica”4.

În consecinţă, recomandăm următoarea explicaţie 
pentru proiectul Hotărârii Plenului Curţii Supreme de 
Jus ti ţie consacrate practicii de aplicare a răspunderii 
penale pentru infracţiunile specificate la art.326 CP 
RM, a cărei elaborare ne-am propus-o: „Prin «pretin-
dere» se înţelege cererea insistentă, reclamarea, reven-
dicarea având ca obiect bani, titluri de valoare, servicii, 
privilegii, alte bunuri sau avantaje”.

Referindu-se la fapta de trafic de influenţă (în con-
diţiile în care aceasta a fost incriminată înainte de in-
trarea în vigoare a Legii privind modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative din 02.12.2011), S.Brînza 
şi V.Stati menţionează: „În cazul extorcării de foloase 
necuvenite, iniţiativa săvârşirii infracţiunii porneşte de 
la făptuitor (numit şi «traficant de influenţă”)»5. Deoa-
rece, în condiţiile legii penale în vigoare, extorcarea 
constituie o modalitate faptică a pretinderii (privită ca 
modalitate normativă a acţiunii prejudiciabile specifi-
cate la alin.(1) art.326 CP RM), nu este greşit să afir-
măm că, în cazul pretinderii de bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, iniţiativa 
săvârşirii infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 CP 
RM porneşte de la subiectul acestei infracţiuni.

Din interpretarea sistemică a prevederilor art.326 
CP RM, rezultă că pretinderea implică, în principiu, 
realizarea unei acţiuni cu caracter unilateral. Pentru 
a se atesta prezenţa pretinderii, nu este obligatoriu ca 
revendicarea traficantului de influenţă să fie acceptată. 
Cu alte cuvinte, pretinderea nu presupune necesarmen-
te satisfacerea pretenţiei formulate de făptuitor. Astfel 
se poate afirma că, în acele cazuri când revendicarea 
traficantului de influenţă este acceptată, infracţiunea 
prevăzută la alin.(1) art.326 CP RM se comite în cone-
xiune cu infracţiunea prevăzută la alin.(11) art.326 CP 
RM. Alteori, atunci când revendicarea traficantului de 

influenţă nu este acceptată (fiind respinsă), această co-
nexiune lipseşte, fiind săvârşită doar infracţiunea speci-
ficată la alin.(1) art.326 CP RM.

În opinia lui E.Mădulărescu, pretinderea poate fi re-
alizată prin cuvinte, gesturi, scrisori, telefonic, telegra-
fic, sms-uri etc.6 Până la urmă, nu contează mijloacele 
sau modul prin care se exteriorizează pretinderea în 
cazul traficului de influenţă. Important este ca pretin-
derea să ajungă la destinatar şi să fie înţeleasă adecvat 
de către acesta. În context, ne alăturăm punctului de 
vedere exprimat de I.Țurcan: „Când pretinderea se face 
printr-o scrisoare, pretinderea se va considera consu-
mată când destinatarul ia cunoştinţă de conţinutul ce-
rerii şi înţelege conţinutul acesteia, deoarece anterior 
acestui moment ne aflăm în prezenţa unei acţiuni care 
încă nu s-a exteriorizat în raport cu o altă persoană. Re-
spectiv, doar în cazul expedierii scrisorii care conţine 
pretinderea, vom fi în prezenţa tentativei de pretindere 
a avantajului necuvenit, infracţiunea nefiind încă con-
sumată”7. În acelaşi plan, ne raliem opiniei aparţinând 
lui I.Nastas: „Indiferent dacă este expresă, făţişă, ocoli-
toare sau aluzivă, pretinderea... trebuie să fie neechivo-
că, ... , iar cererea să ajungă la cunoştinţa celui căruia îi 
este adresată şi să fie înţeleasă de acesta”8.

Aşadar – indiferent dacă este expresă, făţişă, oco-
litoare sau aluzivă – pretinderea trebuie să aibă un 
caracter univoc, exprimând intenţia făptuitorului de a 
condiţiona de ea exercitarea influenţei pe care o are sau 
pe care susţine că o are. Destinatarul revendicării tre-
buie să nu aibă îndoieli că tocmai pretinderea este cea 
care condiţionează angajarea făptuitorului să adopte 
conduita legată de influenţarea unei persoane publice, 
persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane pu-
blice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să 
îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească 
îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale.

Astfel, considerăm că revendicarea nu trebuie să fie 
formulată oricum. Ea trebuie să fie suficient de accesi-
bilă, comprehensibilă, inteligibilă. Nu este exclus ca re-
vendicarea să fie astfel formulată, încât să fie noninteli-
gibilă pentru terţe persoane şi inteligibilă numai pentru 
destinatarul revendicării. În unele cazuri, revendicarea 
poate să reprezinte chiar o simplă aluzie. În alte cazuri, 
făptuitorul poate crea o ambianţă specifică, sugerând 
în acest mod destinatarului revendicării să-i dea bani, 
titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau 
avantaje.

Anterior, am menţionat că extorcarea constituie o 
modalitate faptică a pretinderii (privită ca modalitate 
normativă a acţiunii prejudiciabile specificate la alin.
(1) art.326 CP RM). În context, precizăm: numai la 
individualizarea pedepsei, se poate lua în considera-
ţie dacă, în cazul traficului de influenţă, pretinderea se 
înfăţişează sau nu în modalitatea faptică de extorcare. 
Este notabil că traficul de influenţă, care se prezintă în 
modalitatea faptică de extorcare, nu necesită calificare 
suplimentară. În această ipoteză, este aplicabil numai 
alin.(1) art.326 CP RM. Aceasta întrucât ameninţarea, 
privită drept componentă indispensabilă a extorcă-
rii, este absorbită de infracţiunea prevăzută la alin.(1) 
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art.326 CP RM. În consecinţă, o eventuală calificare 
suplimentară ar echivala cu nesocotirea regulii fixate 
la art.118 CP RM, conform căreia, în cazul concurenţei 
dintre parte şi întreg, se aplică numai norma penală care 
reprezintă întregul.

Continuăm analiza modalităţilor normative ale ac-
ţiunii prejudiciabile prevăzute la alin.(1) art.326 CP 
RM. De această dată, obiectul examinării noastre îl va 
constitui modalitatea normativă de acceptare de bani, 
titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau 
avantaje.

În corespundere cu pct.2.3 al Hotărârii Plenului CSJ 
nr.5/2009, prin „acceptare” se înţelege atitudinea su-
biectului de a fi de acord, a consimţi, a se învoi cu ofer-
tele făcute, care poate fi tacită ori expusă printr-un mod 
de comportare ce creează convingerea corupătorului că 
ofertele sale sunt primite; pentru existenţa infracţiunii 
de corupere pasivă este suficient ca inculpatul să accep-
te promisiunea unor foloase necuvenite, în scopul de a 
face sau a nu face un act privitor la atribuţiile sale de 
serviciu, chiar dacă foloasele primite nu au fost deter-
minate, în sensul că nu s-a precizat, la concret, în ce va 
consta fiecare în parte.

Cu diferenţele de rigoare şi cu unele rectificări, 
această interpretare a noţiunii de ,,acceptare” poate fi 
considerată valabilă în ipoteza infracţiunii prevăzute la 
alin.(1) art.326 CP RM.

Astfel, în primul rând, nu considerăm că, în sensul 
alin.(1) art.326 CP RM (ca şi în sensul art.324 CP RM), 
noţiunea „acceptare” desemnează o atitudine. Literal-
mente, „atitudine” înseamnă felul de a fi sau de a se 
comporta (reprezentând adesea o anumită concepţie)9. 
În alin.(1) art.326 CP RM, nu o concepţie, dar o acţiu-
ne, este desemnată prin termenul „acceptare”. Se are în 
vedere acţiunea de a fi de acord cu...; a consimţi să...; a 
admite, a aproba, a încuviinţa10. 

Aşadar, în contextul infracţiunii specificate la alin.
(1) art.326 CP RM, prin „acceptare” trebuie de înţe-
les consimţirea, aprobarea, încuviinţarea promisiunii 
date de cumpărătorul de influenţă de a da bani, titluri 
de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avanta-
je. Anume spre o asemenea concluzie converg opiniile 
exprimate în teoria dreptului penal11. Anume o astfel 
de definiţie o recomandăm pentru proiectul Hotărârii 
Plenului CSJ consacrate practicii de aplicare a răspun-
derii penale pentru infracţiunile specificate la art.326 
CP RM.

Din definiţia dată, rezultă că acceptarea nu presu-
pune realizarea unei acţiuni cu caracter unilateral, ca 
pretinderea. Prin excelenţă, acceptarea presupune rea-
lizarea unei acţiuni cu caracter bilateral, corelativ. Mai 
mult, sub aspect cronologic, acceptarea întotdeauna ur-
mează unei acţiuni săvârşite de cumpărătorul de influ-
enţă. În alin.(11) art.326 CP RM, aceasta este desemnată 
prin termenul „promisiune”. Anume cumpărătorului de 
influenţă – care promite bani, titluri de valoare, servicii, 
privilegii, alte bunuri sau avantaje – îi aparţine iniţiati-
va comiterii infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 CP 
RM, atunci când aceasta implică acceptarea de bani, 
titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau 

avantaje. În alţi termeni, cuvântul „acceptare” (utilizat 
în alin.(1) art.326 CP RM) şi cuvântul „promisiune” 
(utilizat în alin.(11) art.326 CP RM) desemnează mo-
dalităţi corelative ale infracţiunilor prevăzute de cele 
două norme corespunzătoare. 

Nu contează dacă acceptarea de bani, titluri de va-
loare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje este 
expresă sau tacită. Important este ca ea să fie neîndoiel-
nică, categorică, fermă. În ipoteza, în care acceptarea 
are un caracter tacit, se înscrie şi nerespingerea promi-
siunii cumpărătorului de influenţă de a-i da traficantului 
de influenţă bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, 
alte bunuri sau avantaje (cu precizarea că, în respec-
tivele condiţii, traficantul de influenţă putea respinge 
promisiunea în cauză).

Parafrazând ultima parte a explicaţiei de la pct.2.3 
al Hotărârii Plenului CSJ nr.5/2009, vom menţiona că, 
pentru existenţa infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 
CP RM, este suficient ca făptuitorul să accepte banii, 
titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri 
sau avantaje, chiar dacă aceste foloase nu au fost de-
terminate, în sensul că nu s-a precizat, concret, în ce va 
consta fiecare în parte. Propunem ca această explicaţie 
să fie inclusă în proiectul Hotărârii Plenului CSJ con-
sacrată practicii de aplicare a răspunderii penale pentru 
infracţiunile specificate la art.326 CP RM. În acest fel, 
va deveni clar că – deşi acceptarea de bani, titluri de 
valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje tre-
buie să fie explicită – aceasta nu înseamnă că la fel de 
expliciţi trebuie să fie parametrii valorici ai foloaselor 
necuvenite promise de cumpărătorul de influenţă. 

Este posibil ca traficantul de influenţă să manifeste 
intenţie nedeterminată (neconcretizată) faţă de valoa-
rea exprimată în bani a respectivelor foloase. Intenţia 
nedeterminată (neconcretizată) se va atesta în cazurile 
în care făptuitorul are nu o reprezentare individual de-
terminată, dar o reprezentare generală despre parame-
trii valorici ai foloaselor necuvenite promise de cumpă-
rătorul de influenţă. În situaţia în care făptuitorul mani-
festă intenţie nederminată (neconcretizată), calificarea 
urmează a fi făcută nu în funcţie de orientarea intenţi-
ei (deoarece nu este posibil a o individualiza), dar în 
funcţie de parametrii valorici ai foloaselor necuvenite 
primite ulterior (la etapa de epuizare a infracţiunii) de 
către traficantul de influenţă.

Încheiem examinarea modalităţilor normative ale 
acţiunii prejudiciabile prevăzută la alin.(1) art.326 CP 
RM cu analiza modalităţii normative de primire de 
bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri 
sau avantaje.

În context, menţionăm că, la pct.2.2 al Hotărârii 
Plenului CSJ nr.5/2009, se arată: „Primirea înseamnă 
luarea în posesie, în stăpânire a banilor sau foloaselor 
necuvenite de la corupător (sau de la altul ce acţionează 
în numele acestuia) şi nu se limitează neapărat la prelua-
rea manuală de către un corupt a banilor sau a foloaselor 
care îi sunt oferite pentru serviciile sale. Primirea poate 
fi realizată şi prin lăsarea banilor, bunurilor într-un loc 
indicat, de unde se vor putea prelua oricând. Primirea 
poate avea loc până ori după acordarea serviciului soli-
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citat, dar cu condiţia că a fost în prealabil acceptată. În 
cazul în care avantajele necuvenite sub formă de bani, 
alte valori, acordarea de servicii au fost oferite rudelor 
sau primite de rudele apropriate persoanei cu funcţie de 
răspundere cu acordul acesteia din urmă sau persoana 
nu a refuzat asemenea fapte şi a utilizat situaţia sa de 
serviciu în folosul corupătorului, atunci fapta persoanei 
cu funcţie de răspundere va fi considerată drept corupe-
re pasivă exteriorizată prin «primire»”.

Cu diferenţele de rigoare şi cu unele rectificări, 
această interpretare a noţiunii de primire poate fi consi-
derată valabilă în ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.
(1) art.326 CP RM.

În primul rând, ad-litteram, „primire” înseamnă ac-
ţiunea de a lua în posesiune ceea ce ţi se oferă, ţi se 
dă, ţi se datorează; a obţine, a căpăta; a încasa12. Drept 
urmare, în contextul infracţiunii specificate la alin.(1) 
art.326 CP RM, prin „primire” trebuie de înţeles luarea 
în posesiune, obţinerea, încasarea, de la cumpărătorul 
de influenţă, de bani, titluri de valoare, servicii, privile-
gii, alte bunuri sau avantaje. Anume o astfel de conclu-
zie transpare din punctele de vedere exprimate în lite-
ratura de specialitate13. Asemenea definiţie trebuie să-şi 
găsească locul în proiectul Hotărârii Plenului CSJ con-
sacrată practicii de aplicare a răspunderii penale pentru 
infracţiunile specificate la art.326 CP RM. Ea ar putea 
fi completată de precizarea pe care S.Brînza şi V.Stati 
o fac în contextul infracţiunii specificate la art.324 CP 
RM (precizare care este plauzibilă în conjunctura in-
fracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM): „Prin 
«primire» se are în vedere: recepţionarea unei oferte; 
luarea în posesie a unui titlu de valoare sau a unui bun, 
care se înmânează; încasarea unei sume de bani; obţine-
rea unui avantaj patrimonial”14. În precizarea citată mai 
sus, trebuie omisă doar sintagma „recepţionarea unei 
oferte”. Or, oferta nu se regăseşte printre categoriile 
obiectului material sau imaterial al infracţiunii specifi-
cate la alin.(1) art.326 CP RM (şi, la moment, nu se mai 
regăseşte nici printre categoriile obiectului material sau 
imaterial al infracţiunii prevăzute la art.324 CP RM).

Din interpretarea literală a noţiunii de primire, se 
desprinde că primirea nu presupune realizarea unei 
acţiuni cu caracter unilateral, ca pretinderea. Ca şi ac-
ceptarea, primirea presupune eminamente realizarea 
unei acţiuni cu caracter bilateral, corelativ. În afară de 
aceasta, sub aspect cronologic, primirea întotdeauna 
este precedată de o acţiune săvârşită de cumpărătorul 
de influenţă. În alin.(11) art.326 CP RM, aceasta este 
desemnată prin termenul „dare”. Cumpărătorul de in-
fluenţă – care dă bani, titluri de valoare, servicii, privi-
legii, alte bunuri sau avantaje – este cel căruia îi aparţi-
ne iniţiativa comiterii infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.326 CP RM, atunci când aceasta implică primirea 
de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bu-
nuri sau avantaje. Cu alte cuvinte, termenul „primire” 
(utilizat în alin.(1) art.326 CP RM) şi termenul „dare” 
(utilizat în alin.(11) art.326 CP RM) desemnează mo-
dalităţi corelative ale infracţiunilor prevăzute de cele 
două norme corespunzătoare.

Ca şi acceptarea, primirea poate fi expresă sau taci-

tă. Atunci când are un caracter tacit, primirea poate pre-
supune nerespingerea lăsării, de către cumpărătorul de 
influenţă, în sfera de stăpânire a traficantului de influ-
enţă, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte 
bunuri sau avantaje (cu precizarea că, în respectivele 
condiţii, traficantul de influenţă putea respinge lăsarea 
acestor foloase). În acest sens, amintim că, la pct.2.2 al 
Hotărârii Plenului CSJ nr.5/2009, se arată: „Primirea 
poate fi realizată şi prin lăsarea banilor, bunurilor într-
un loc indicat, de unde se vor putea prelua oricând”. În 
această situaţie, nu contează dacă traficantul de influ-
enţă a şi folosit sau a şi dispus de foloasele necuvenite 
ce i-au fost lăsate. În acest sens, suntem de acord cu 
E.Mădulărescu: „Există primire chiar şi în condiţiile în 
care, prin trecerea unui anumit interval de timp, avan-
tajul respectiv a încetat de a mai putea fi valorificat (a 
expirat valabilitatea biletului de avion)”15. Într-adevăr, 
aşa cum am remarcat mai sus, „primire” înseamnă ac-
ţiunea de a lua în posesiune ceea ce ţi se oferă, ţi se 
dă, ţi se datorează; a obţine, a căpăta; a încasa. Deci, 
din momentul luării în posesie, al obţinerii, al căpătării, 
al încasării foloaselor necuvenite, trebuie considerată 
consumată infracţiunea de trafic de influenţă adoptând 
modalitatea normativă de primire de bani, titluri de va-
loare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje. Ceea 
ce depăşeşte acest moment este irelevant în vederea 
aplicării răspunderii conform alin.(1) art.326 CP RM.

În context, considerăm utilă şi precizarea pe care 
V.Dobrinoiu şi N.Conea o fac cu prilejul analizei in-
fracţiunii prevăzută la art.324 CP RM (precizare care 
(cu ajustările de rigoare) îşi confirmă valabilitatea în 
contextul infracţiunii specificate la art.326 CP RM): 
„În cazul în care banii sau alte avantaje au ajuns la 
persoana cu funcţie de răspundere prin intermediul 
poştei sau prin altă modalitate asemănătoare, destina-
tarul – pentru a exclude ideea primirii – trebuie să-şi 
manifeste cât mai neîntârziat voinţa de a nu accepta; 
el nu este obligat să le expedieze trimiţătorului, su-
portând astfel cheltuielile de transport, dar, dacă nu o 
face, trebuie să denunţe fapta autorităţilor”16. Aşadar, 
adaptând această opinie condiţiilor enunţate în alin.(1) 
art.326 CP RM, putem afirma: în cazul în care banii, 
titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri 
sau avantaje au ajuns, de la cumpărătorul de influen-
ţă la o altă persoană, prin intermediul poştei sau prin 
altă modalitate asemănătoare, această persoană – pen-
tru a exclude ideea primirii – trebuie să-şi manifeste 
cât mai neîntârziat voinţa de a nu accepta; ea nu este 
obligată să le expedieze cumpărătorului de influenţă, 
suportând astfel cheltuielile de transport, dar, dacă nu 
o face, trebuie să denunţe fapta autorităţilor. O ase-
menea concluzie reiese implicit şi în urma interpretă-
rii prin analogie a explicaţiei din pct.2.2 al Hotărârii 
Plenului CSJ nr.5/2009: „În cazul în care avantajele 
necuvenite sub formă de bani, alte valori, acordarea 
de servicii au fost oferite rudelor sau primite de ru-
dele apropriate persoanei cu funcţie de răspundere cu 
acordul acesteia din urmă sau persoana nu a refuzat 
asemenea fapte şi a utilizat situaţia sa de serviciu în 
folosul corupătorului, atunci fapta persoanei cu func-
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ţie de răspundere va fi considerată drept corupere pa-
sivă exteriorizată prin «primire»”.

O caracteristică indispensabilă a primirii, ca mo-
dalitate normativă a acţiunii prejudiciabile prevăzută 
la alin.(1) art.326 CP RM, o constituie spontaneitatea 
acesteia. Aceasta înseamnă că traficantul de influenţă 
primeşte banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegi-
ile, alte bunuri sau avantaje pe moment, cu promptitu-
dine, în lipsa unei prealabile acceptări a respectivelor 
foloase. La această concluzie ajungem în urma inter-
pretării prin analogie a următoarei explicaţii din pct.2.2 
al Hotărârii Plenului CSJ nr.5/2009: „Primirea poate 
avea loc până ori după acordarea serviciului solicitat, 
dar cu condiţia că a fost în prealabil acceptată”. De fapt, 
atestăm concomitenţa realizării primirii de bani, titluri 
de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje 
şi a acceptării aceloraşi bani, titluri de valoare, servicii, 
privilegii, alte bunuri sau avantaje. Dacă ar exista un 
interval între primire şi acceptare, atunci infracţiunea 
de trafic de influenţă ar trebui considerată consuma-
tă din momentul acceptării de bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje. În aceste 
circumstanţe, în planul calificării faptei, primirea de 
bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri 
sau avantaje şi-ar pierde relevanţa. Primirea acestor fo-
loase ar reprezenta momentul de epuizare a infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.326 CP RM, contând doar la 
individualizarea pedepsei.

După ce am analizat cele trei modalităţi normative 
ale acţiunii prejudiciabile specificate la alin.(1) art.326 
CP RM, este cazul să abordăm problema corelaţiei din-
tre respectivele modalităţi.

Sub acest aspect, în pct.3 al Hotărârii Plenului CSJ 
nr.5/2009, se menţionează: „Pretinderea, primirea, ac-
ceptarea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite 
sunt modalităţi de sine stătătoare ale laturii obiective 
a infracţiunii prevăzute de art.324 CP RM şi pot exista 
la singular ori în cumul”. Adaptând această explicaţie 
condiţiilor stabilite în alin.(1) art.326 CP RM, putem 
afirma că modalităţile de pretindere, acceptare sau pri-
mire de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte 
bunuri sau avantaje sunt modalităţi alternative ale acţi-
unii prejudiciabile prevăzută la alin.(1) art.326 CP RM; 
atestarea oricăreia din cele trei modalităţi alternative 
ale acţiunii în cauză este suficientă în vederea aplicării 
răspunderii conform alin.(1) art.326 CP RM.

Cu alte cuvinte, răspunderea în baza alin.(1) art.326 
CP RM este aplicabilă în oricare din următoarele si-
tuaţii vizând latura obiectivă a infracţiunii de trafic de 
influenţă:

1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, 
privilegii, alte bunuri sau avantaje;

2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, pri-
vilegii, alte bunuri sau avantaje;

3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privi-
legii, alte bunuri sau avantaje;

4) pretinderea şi acceptarea de bani, titluri de valoa-
re, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje;

5) pretinderea şi primirea de bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje;

6) acceptarea şi primirea de bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje;

7) pretinderea, acceptarea şi primirea de bani, titluri 
de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje.

De exemplu, cea de-a cincea situaţie sus-nominali-
zată o atestăm în speţa următoare: M.G. a fost învinuit 
de săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 
CP RM. În fapt, începând cu data de 10.03.2011, susţi-
nând că are influenţă asupra unui judecător din cadrul 
Judecătoriei r-nului Donduşeni, persoană cu func-
ţie de răspundere implicată la examinarea cauzei pe-
nale în privinţa inculpatului F.I., învinuit de comite-
rea infracţiunii prevăzute la art.189 CP RM, în scopul 
de a-l determina pe acel judecător la pronunţarea unei 
sentinţe favorabile în cauza penală menţionată, a pre-
tins prin extorcare de la B.S., care este cunoscutul in-
culpatului F.I., bani ce nu i se cuvin în sumă de 1000 de 
euro. La 14.03.2011, aproximativ la ora 10.15, M.G. 
a primit aceşti bani în automobilul condus de ultimul, 
în apropierea judecătoriei r-nului Donduşeni, fiind re-
ţinut imediat de către colaboratorii Direcţiei Generale 
Teritoriale Nord a CCCEC17.

În context, comportă interes următoarea opinie ex-
primată de T.Popovici: „Traficul de influenţă este o in-
fracţiune cu conţinut alternativ, o faptă care se concre-
tizează prin două sau toate acţiunile făptuitorului (pri-
mire, extorcare, promisiune, acceptare de bani, bunuri 
etc.) personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau pentru 
o altă persoană, chiar şi la intervale diferite de timp, re-
prezentând în ansamblu o unitate infracţională naturală 
(infracţiune prelungită)”18. Într-o manieră apropiată, se 
exprimă Gh.Alecu: „Elementul material al traficului 
de influenţă se poate realiza prin trei acţiuni distincte: 
primirea, pretinderea sau acceptarea de promisiuni de 
daruri”19.

Considerăm că sintagma „primire, extorcare, pro-
misiune, acceptare de bani, bunuri etc.”, desemnând 
cele două sau mai multe episoade infracţionale, carac-
terizează nu acţiunile alternative din cadrul infracţiunii 
de trafic de influenţă, dar modalităţile normative alter-
native ale respectivei infracţiuni. Or, conform alin.(1) 
art.14 CP RM, infracţiunea este o faptă (acţiune sau 
inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, 
săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. 
De asemenea, potrivit art.28 CP RM, infracţiunea unică 
reprezintă o acţiune (inacţiune) sau un sistem de acţiuni 
(inacţiuni) care se califică conform dispoziţiei unei sin-
gure norme a legii penale. 

Când vorbim despre un sistem de acţiuni (inacţi-
uni), care se califică conform dispoziţiei unei singure 
norme a legii penale, avem în vedere acţiunea (inacţi-
unea) principală şi acţiunea (inacţiunea) adiacentă din 
cadrul unei infracţiuni pluriofensive, caracterizate prin 
prezenţa unui obiect juridic special complex sau mul-
tiplu. În cazul infracţiunii de trafic de influenţă, nu se 
poate vorbi despre un sistem de acţiuni (inacţiuni). În 
schimb, se atestă o pluralitate de modalităţi normative 
alternative. Caracterul alternativ al modalităţilor date 
arată că infracţiunea de trafic de influenţă se consideră 
consumată în prezenţa oricăreia dintre aceste modali-
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tăţi. Nu acelaşi lucru se poate afirma despre acţiunile 
(acţiunile) care formează sistemul unei infracţiuni plu-
riofensive: realizarea numai a uneia dintre aceste ac-
ţiuni (inacţiuni) demonstrează întreruperea ei la etapa 
de tentativă. Tocmai sub acest aspect deloc neglijabil, 
este important a delimita modalitatea unei infracţiuni în 
raport cu acţiunea (inacţiunea) din cadrul acesteia.

Încheind analiza laturii obiective a infracţiunii pre-
văzute la alin.(1) art.326 CP RM, menţionăm că această 
infracţiune este una formală. Ea se consideră consuma-
tă din momentul pretinderii, acceptării sau primirii de 
bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, altor bunuri 
sau avantaje.

În acest plan, achiesăm la cele afirmate de O.Loghin 
şi T.Toader: „În ceea ce priveşte consumarea infracţi-
unii, nu interesează dacă făptuitorul a făcut sau nu 
intervenţia, după cum nu interesează dacă a fost sau 
nu efectuat actul ce intră în atribuţiile de serviciu ale 
funcţionarului. De asemenea, este indiferent, în cauzl 
pretinderii sau acceptării folosului, dacă pretenţia a fost 
sau nu satisfăcută ori dacă promisiunea a fost sau nu 
respectată”20. De asemenea, T.Toader susţine: „Consu-
marea infracţiunii are loc în momentul în care făptuito-
rul pretinde, primeşte bani sau alte foloase ori acceptă 
promisiunea unor foloase sau daruri. Cu alte cuvinte, 
infracţiunea se consumă în momentul în care făptuito-
rul îşi vinde influenţa, reală sau imaginară, indiferent 
dacă ulterior, intervine sau nu pe lângă funcţionar, iar 
dacă intervine, indiferent dacă reuşeşte sau nu să-l in-
fluenţeze în sensul dorit”21.

Totuşi, să nu uităm de circumstanţa agravantă con-
semnată la lit.d) alin.(2) art.326 CP RM: „urmate de 
influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmă-
rit”. Operarea acestei circumstanţe agaravante mar-
chează momentul de epuizare a infracţiunii prevăzute 
la alin.(1) art.326 CP RM (şi a infracţiunii specificate la 
alin.(11) art.326 CP RM) şi, în acelaşi timp, momentul 
de consumare a infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(2) 
art.326 CP RM.

Despre tentativa la infracţiunea de trafic de influen-
ţă ne vorbesc S.Brînza şi V.Stati: „Dacă infracţiunea de 
trafic de influenţă nu-şi produce efectul din cauze inde-
pendente de voinţa făptuitorului (adică, nu se reuşeşte 
primirea, extorcarea sau acceptarea integrală a foloase-
lor ce nu i se cuvin făptuitorului), cele comise trebuie 
calificate potrivit art.27 şi 326 CP RM. De exemplu, în 
cazul unei infracţiuni prelungite de trafic de influenţă 
– când, în vederea realizării aceleiaşi intenţii infracţio-
nale, făptuitorul primeşte, extorcă sau acceptă foloasele 
necuvenite nu deodată, dar în tranşe – vom atesta ten-
tativa la infracţiunea prevăzută la art.326 CP RM, dacă, 
din cauze independente de voinţa făptuitorului, acesta 
va primi, extorca sau accepta numai o parte din aceste 
foloase”22.

Adaptând această opinie cerinţelor legii penale în 
vigoare, menţionăm următoarele: dacă infracţiunea 
prevăzută la alin.(1) art.326 CP RM nu-şi produce efec-
tul din cauze independente de voinţa făptuitorului (adi-
că, nu se reuşeşte pretinderea, acceptarea sau primirea 
integrală de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, 

alte bunuri sau avantaje ce nu i se cuvin făptuitorului), 
cele comise trebuie calificate potrivit art.27 şi alin.(1) 
art.326 CP RM.

Considerăm că o astfel de explicaţie trebuie să-şi 
găsească locul în proiectul Hotărârii Plenului CSJ con-
sacrată practicii de aplicare a răspunderii penale pentru 
infracţiunile specificate la art.326 CP RM.
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SUMMArY
In the present article we discuss and analyze the contravention responsibility as to tax evasion. Tax 

evasion –the tax-payer avoids by all means the payment of taxes and other debt sums duet o be paid to 
the public budget. The Penal Code of RM stipulates fiscal evasion in the Art..244.

Modifications have been also operated by the law nr. 206 of 2011, by introducing the responsibility for 
fiscal evasion of physical persons, both as infraction and administrative contravention.

One of the efficient measures of combating the evasion phenomenon is the improvement of legislation 
in the field.

D
gerea de la obligaţiile fiscale. Etimologic, termenul 
,,de evaziune” provine din limba franceză – evasion 
și lat. evasio.

Evaziunea fiscală este rezultanta logică a defec-
telor şi inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte şi 
rău asimilate, a metodelor şi modalităţilor defectu-
oase de aplicare, precum şi a neprevederii şi nepri-
ceperii legiuitorului a cărui fiscalitate este tot aşa de 
vinovată ca şi cei pe care îi provoacă prin aceasta la 
evaziune1.

O formulă adecvată a evaziunii fiscale constă în 
sustragerea contribuabilului prin orice mijloace, în 
întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxe-
lor şi/sau oricăror alte sume datorate bugetului pu-
blic2.

În Codul fiscal al Republicii Moldova nu este 
dată noţiunea de ,,evaziune fiscală”, însă este cerce-
tată noţiunea de ,,procedură de examinare a încălcă-
rii fiscale”, dar Codul penal al Republicii Moldova 
prevede această noţiune în art. 244.

Prin legea nr.206, publicată la 18.11.2011, s-au 
operat modificări atât la Codul penal, cât şi la Codul 
contravenţional prin introducerea răspunderii pentru 
evaziunea fiscală a persoanelor fizice (care nu prac-
tică activitatea de întreprinzător) atât ca infracţiune 
(art.244 CP), cât şi ca contravenţie administrativă 
(art.301 CP). Anterior, era sancţionată penal doar 
evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor în conformitate cu art.244 din CP.

Totodată, la 13 ianuarie 2012, au intrat în vigoare 
prevederile Legii pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative nr.267 din 23 noiembrie 2011, 
prin care în titlul V al Codului fiscal a fost introdus 

cap.11, ,,Metodele indirecte de estimare a venitului 
impozabil al persoanelor fizice”. Prin urmare, orga-
nul fiscal a fost împuternicit să aplice metodele şi 
sursele indirecte de estimare a venitului impozabil 
şi a obligaţiei fiscale a persoanelor fizice în cazul 
în care persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Re-
publicii Moldova, care nu desfăşoară activitatea de 
întreprinzător nu vor declara veniturile, dar obţin 
proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mij-
loace de transport, mijloace băneşti) în perioada unui 
an fiscal, ce depăşesc cumulativ suma de un milion 
de lei şi/sau efectuează anual cheltuieli ce depăşesc 
suma de 500 mii lei, începând cu 1 ianuarie 2012.

În cazul în care suma declarată va fi mai mare 
de un milion de lei, persoana fizică este obligată să 
anexeze la declaraţie documentele care confirmă dis-
ponibilul sumei declarate3.

Formularul declaraţiei şi modul de declarare sunt 
aprobate de Ministerul Finanţelor.

De asemenea, este de menţionat că declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit pentru perioada fisca-
lă 2012 urmează să se prezinte Serviciului Fiscal de 
Stat nu mai târziu de 31 martie 2013 de către persoa-
nele fizice care obţin venituri impozabile4.

Sunt obligate să prezinte declaraţia pe venit in-
clusiv persoanele fizice care nu au obligaţii privind 
achitarea impozitului, dar:

obţin în anul 2012 venit impozabil din surse – 
altele decât salariul, care depăşesc suma scutirii per-
sonale de 8.640 lei pe anul curent;

obţin în anul 2012 venit impozabil sub formă – 
de salariu, care depăşește suma de 25.200 lei, cu ex-
cepţia persoanei fizice care obţine venit sub formă de 
salariu la un singur loc de muncă; 

obţin în anul 2012 venituri impozabile atât sub – 

RăSPUNDEREA  CONTRAVENŢIONALă  PRIVIND  
EVAzIUNEA  FISCALă

Natalia BoTnArU, 
magistru în drept (USM)

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

icţionarul explicativ al limbii române defineşte 
noțiunea de ,,evaziune fiscală” ca fiind ,sustra-
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formă de salariu, cât şi orice alte surse, a căror sumă 
totală depăşeşte suma de 25.200 lei.

Totodată, persoanele fizice urmează să includă în 
declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe 
venit (forma CET 08 – anexa nr.1 la Hotărârea Gu-
vernului nr.1398 din 8 decembrie 2008) toate veni-
turile obţinute în perioada fiscală, însă nu doar cele 
obţinute sub formă de salariu, şi anume:

venitul de la activitatea de întreprinzător în ca-– 
drul agentului economic-persoană fizică;

venitul sub formă de creştere de capital;– 
venitul sub formă de dobândă, obţinut conform – 

creanţelor de orice tip, cu excepţia dobânzii aferente 
depozitelor bancare şi valorilor mobiliare de stat;

veniturile sub formă de royalty;– 
veniturile sub formă de anuităţi, inclusiv – 

obținute în baza tratatelor internaţionale la care Re-
publica Moldova este parte, cu excepţia celor prevă-
zute la art. 20 din Codul fiscal;

primele şi premiile impozabile, inclusiv ob-– 
ţinute în formă nemonetară în urma concursurilor, 
tombolelor etc.;

venitul din investiţii şi financiar, obţinut în – 
străinătate, inclusiv veniturile sub formă de dobân-
dă, royalty, plată pentru arendă, obţinute de la agen-
ţii economici nerezidenţi;

alte venituri.– 
Componenţa contravenţiei prevăzute la art.301 

din CC al Republicii Moldova constă în evaziunea 
fiscală a persoanelor fizice care nu practică activita-
tea de întreprinzător prin eschivarea de la prezenta-
rea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, sau 
prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, 
dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie 
achitat nu depăşeşte 2.500 de unităţi convenţionale 
de amendă, adică 50.000 de lei.

Penal – este pedepsită eschivarea de la prezen-
tarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, sau 
includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă 
suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat 
depăşeşte 50.000 lei.

Contravenţional – sunt sancţionate cu amendă în 
mărime de la 2.000 la 3.000 lei aceleaşi fapte, dacă 
suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat 
este mai mică decât 50.000 lei. 

În conformitate cu art.301 CC al Republicii Mol-
dova, nu este sancţionată eschivarea de la prezenta-
rea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau 
prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, 
dacă impozitul ce urma a fi achitat este mai mic de 
2.000 lei ( 100 u.c.).

Calificarea contravenţională a faptelor şi omisiu-

nilor de evaziune fiscală este reglementată în prezent 
în statul nostru cu condiţia generală de a avea un grad 
de periculozitate mai redus decât al infracţiunilor.

Astfel, obiectul juridic general al contravenţiei 
prevăzute la art.301 CC îl constituie relaţiile sociale 
ce ţin de veniturile publice ale statului.

Obiectul juridic generic îl formează relaţiile soci-
ale ce ţin de fiscalitate.

Obiectul juridic nemijlocit (specific) – relaţiile 
sociale aferente impozitului pe venit.

Obiectul material al contravenţiei în cauză îl re-
prezintă declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi 
mijloacele băneşti datorate bugetului public naţional 
(obiecte de impunere fiscală, adică materia impoza-
bilă). În acest caz, obiectul sau materia impozabilă 
este venitul.

Latura obiectivă a contravenţiei de la art.301 CC 
se manifestă atât prin inacţiune – evaziune fiscală 
prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu pri-
vire la impozitul pe venit, sau prin acţiune – eva-
ziunea fiscală prin includerea în declaraţie a unor 
date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care 
trebuia să fie achitat nu depășește 2.500 de unităţi 
convenţionale.

Latura obiectivă a componenţei de contravenţie 
include: 

1. fapta prejudiciabilă care se exprimă în acţiu-
nea de includere în declaraţie a unor date denaturate 
privind veniturile sau cheltuielile, sau inacţiunea de 
eschivare de la prezentarea declaraţiei cu privire la 
impozitul pe venit;

2. urmările prejudiciabile sub forma neachitării 
impozitului, a cărui sumă nu depăşeşte 2.500 u.c. de 
amendă;

3. legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi 
urmările prejudiciabile.

Includerea în declaraţia cu privire la impozitul 
pe venit a unor date denaturate privind veniturile 
sau cheltuielile presupune indicarea în documentele 
respective a datelor care nu corespund realităţii şi 
care reflectă diminuat mărimea veniturilor sau care 
reflectă majorat mărimea cheltuielilor5.

Sustragerea de la plata impozitelor duce întot-
deauna la o diminuare a veniturilor statului.

Contravenţia de evaziune fiscală a persoanelor fi-
zice, care nu practică activitate de întreprinzător, este 
o contravenţie materială. Ea se consideră consumată 
din momentul survenirii urmărilor prejudiciabile sub 
forma neachitării impozitului, a cărui mărime nu de-
păşeşte 2.500 u.c. de amendă.

Latură subiectivă a contravenţiei se exprimă prin 
intenţie directă.



75

Nr. 9, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Subiectul. Prejudiciul relaţiilor în sfera formă-
rii bugetului din contul plăţilor fiscale de la diverse 
obiecte impozabile se cauzează ca rezultat al neîn-
casării mijloacelor fiscale în bugetul respectiv, fapt 
ce, la rândul său, reprezintă o consecinţă a evaziunii 
fiscale6. De aici devine clar că contravenţia dată nu 
poate fi săvârşită de orice persoană, ci doar de acea 
care achită impozit, astfel spus, de contribuabil.

În conformitate cu art.5 pct.2) Cod fiscal al Re-
publicii Moldova, contribuabil subiect al impunerii 
este persoana care, conform legislaţiei fiscale, este 
obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice 
impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective, 
persoana care conform legislaţiei fiscale, este obli-
gată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi 
să achite la buget plăţile indicate.

Astfel, subiectul contravenţiei este persoana fizi-
că responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani, şi care 
nu practică activitate de întreprinzător, şi care con-
form legii este obligată să prezinte organelor date 
obiective cu privire la plata impozitelor.

Conform cap.XIII CF, art. 232 lit.b). contribua-
bilul persoană fizică, care nu practică activitate de 
întreprinzător ce a săvârşit o încălcare fiscală, este 
tras la răspundere şi deasemenea el este tras la răs-
pundere contravenţională pentru evaziune fiscală. 

În acest caz, se încalcă vădit principiul interdicţiei 
dublei sancţionări (art.9 alin.(2) CC) care prevede 
că nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii 
contravenţionale pentru una şi aceeaşi faptă. 

De aceea, una din măsurile eficiente de combate-
re a fenomenului evazionist este îmbunătăţirea legis-
laţiei în domeniu. 

Note:

1 Dan Drosu Şaguna, Drept financiar şi fiscal, vol.II, 
1997, p.414.

2 Ibidem, p.396.
3 Belous Victoria, Impozitarea veniturilor persoanelor 

fizice cetăţeni prin metode indirecte: noutăţi legislative, 
în Contabilitate şi audit, 5 mai 2012, p.18.

4 Severin Valeriu, Unele aspecte privind evaziunea fis-
cală a persoanelor juridice şi fizice, în Contabilitate şi 
audit, 5 mai 2012, p.52.

5 Brînza Sergiu, Ulianovschi X., Grosu Vl., Țurcanu 
Ion, Drept penal: Partea specială, vol.II, ed. II, Cartier 
juridic, 2005, iunie, p.433.

6 Vremea Igor, Subiectul infracţiunii de evaziune fis-
cală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în 
RND, 2001, nr.2, p.28. 
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SUMMArY
This article is dedicated to the research, in terms of comparative law, of the shape and type of guilt 

for offences on human trafficking, of the reasons for such offenses and of the purpose of the offences on 
human trafficking. It is argued that toward the serious consequences produced to the aggravated variants 
of the offenses on human trafficking, there is reckless too. However, in such cases, we do not testify the 
offense perpetration with two forms of guilt (as specified at art.19 PC RM). It is shown that the reasons 
for human trafficking offenses are the most diverse: from purely selfish reasons (revenge, jealousy, ma-
terial interests, etc.) to the reasons of altruistic origin (eg, the offender striving to save the child from a 
disadvantaged family). The differences between such reasons, especially described by the actual role of the 
offender in a situation or another, should be considered when individualizing the punishment established 
for offences on human trafficking. 

Î
persoane, în literatura de specialitate cvasiunanim 
este menţionată intenţia directă1. Într-adevăr, dato-
rită construcţiei formale (nu materiale) a componen-
ţei de infracţiune, dar şi prezenţei unui scop special, 
făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al 
acţiunii şi/sau inacţiunii sale şi doreşte (nu admite în 
mod conştient) săvârşirea acesteia.

În opinia N.G. Kulakova, „în cazul în care in-
fracţiunile privind traficul de persoane presupun 
producerea unor urmări grave (de exemplu, decesul 
sau vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii victimei), făptuitorul manifestă imprudenţă 
faţă de aceste urmări. În atare cazuri, infracţiunile 
privind traficul de persoane sunt săvârşite cu două 
forme de vinovăţie”2. Despre manifestarea praeterin-
tenţiei vorbesc şi M.A. Hotca, şi M.Dobrinoiu3.

Suntem de acord cu aceea că faţă de urmările 
grave, produse în contextul variantelor agravate ale 
infracţiunilor privind traficul de persoane, se mani-
festă imprudenţă. Însă nu agreăm ideea că, în aseme-
nea cazuri, ar fi vorba de săvârşirea infracţiunii cu 
două forme de vinovăţie. Or, de exemplu, conform 
art.19 CP RM, dacă, drept rezultat al săvârşirii cu 
intenţie a infracţiunii, se produc urmări mai grave 
care, conform legii, atrag înăsprirea pedepsei pena-
le şi care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului, 
răspunderea penală pentru atare urmări survine nu-
mai dacă persoana a prevăzut urmările prejudicia-

LATURA  SUbIECTIVă  A  INFRACŢIUNILOR  PRIVIND 
TRAFICUL  DE  PERSOANE  îN  DREPTUL  COMPARAT 
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 Recenzent: Sergiu BrÎnZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

bile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea 
fi evitate sau dacă persoana nu a prevăzut posibili-
tatea survenirii acestor urmări, deşi trebuia şi putea 
să le prevadă. Nici în art.165 şi 206 CP RM, nici în 
art.210 şi 211 CP Rom. din 2009, nici în alte regle-
mentări referitoare la infracţiunile privind traficul de 
persoane, nu avem atestate ipoteze când, după pro-
ducerea unor urmări prejudiciabile, s-ar mai produce 
altele, comparativ mai grave. De aceea, în lipsa plu-
ralităţii de urmări prejudiciabile, ar fi neîntemeiat să 
susţinem că infracţiunile privind traficul de persoane 
sunt săvârşite cu două forme de vinovăţie. Infracţiu-
nile date sunt prin excelenţă infracţiuni intenţionate. 
Doar în prezenţa unor circumstanţe agravante, ele 
presupun manifestarea imprudenţei faţă de anumite 
urmări prejudiciabile. Însă, chiar şi în aceste circum-
stanţe, infracţiunile privind traficul de persoane nu 
se transformă în infracţiuni săvârşite cu două forme 
de vinovăţie.

Într-un alt context, specificăm că unele legislaţii 
oferă exemple de real interes în legătură cu forma 
vinovăţiei manifestate în cazul infracţiunilor privind 
traficul de persoane sau al infracţiunilor având co-
nexiune cu traficul de persoane. Astfel, de exemplu, 
la alin.(4) art.186 CP BH, se prevede răspundere nu 
pentru o infracţiune privind traficul de persoane, dar 
pentru o infracţiune având conexiune cu traficul de 
persoane: „Oricine, acţionând din imprudenţă, faci-
litează săvârşirea uneia din infracţiunile prevăzute la 
alin. (1) şi (3) din prezentul articol, se pedepseşte cu 

n legătură cu forma şi tipul de vinovăţie mani-
festate în cazul infracţiunilor privind traficul de 
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închisoare pe un termen între şase luni şi cinci ani”. 
În cazul dat, am putea vorbi despre complicitate sau 
favorizare a infracţiunilor privind traficul de persoa-
ne, dacă nu s-ar manifesta imprudenţă. În acest fel, 
legiuitorul din Bosnia şi Herţegovina a lărgit limitele 
acceptate de regulă, extrapolând aplicarea răspunde-
rii penale asupra ipotezei presupunând manifestarea 
imprudenţei la facilitarea infracţiunilor privind trafi-
cul de persoane.

Într-un alt caz, în art.281 bis din Codul penal al 
Boliviei din 11.03.1997, se stabileşte răspunderea 
pentru două variante agravate ale infracţiunii de tra-
fic de fiinţe umane: „Dacă din cauza acţiunilor sau 
inacţiunilor intenţionate ale făptuitorului s-a produs 
decesul victimei, pedeapsa va fi cea stabilită pentru 
infracţiunea de omor” (alin.(3)); „În cazul în care 
decesul a fost cauzat de acte de imprudenţă, pedeap-
sa va fi majorată cu jumătate” (alin.(4)). În ipote-
za stabilită la alin.(3) art.281 bis din Codul penal al 
Boliviei din 11.03.1997, făptuitorul manifestă inten-
ţie atât faţă de traficul de fiinţe umane propriu-zis, 
cât şi faţă de omor. În contrast, în cazul prevăzut la 
alin.(4) art.281 bis din Codul penal al Boliviei din 
11.03.1997, făptuitorul manifestă imprudenţă, nu in-
tenţie, faţă de producerea decesului victimei.

În altă ordine de idei, conform alin.(3) art.4 al 
Legii Arabiei Saudite din 2009 cu privire la comba-
terea traficului de persoane, pedeapsa prevăzută de 
prezenta lege este dublată în cazul când infracţiunea 
este comisă asupra unui copil, chiar dacă făptuitorul 
nu ştia că victima este un copil. O manieră similară 
de formulare este consacrată în art.6 din Legea Repu-
blicii Palau din 2005 cu privire la traficul de migranţi 
şi traficul de persoane: orice persoană care, cu sau 
fără bună-ştiinţă, recrutează, transportă, transferă, 
adăposteşte sau primeşte orice persoană sau persoa-
ne în scopul exploatării, prin ameninţare, violenţă, 
răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere, oferirea 
sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine 
consimţământul unei persoane care deţine controlul 
asupra altei persoane, se face vinovată de infracţiu-
nea de trafic de persoane şi va fi pedepsită cu amendă 
de până la 250.000 $, cu sau fără închisoare de până 
la 25 de ani.

Iată cum caracterizează S.Brînza noţiunea „cu 
bună-ştiinţă” utilizată într-o altă ipoteză: „Cea de-a 
doua condiţie pe care trebuie s-o întrunească ipote-
za săvârşirii omorului de bună-ştiinţă asupra femeii 
gravide, este ca făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă 
în privinţa aflării victimei în starea de graviditate. Cu 
alte cuvinte, pentru ca făptuitorului să-i fie imputabi-
lă răspunderea agravată, acesta trebuie să fi avut cu-

noştinţă în concret despre graviditatea victimei (din 
surse medicale, datorită unor relaţii de familie sau de 
serviciu, datorită faptului că sarcina era evidentă etc.). 
Sub acest aspect, vinovăţia făptuitorului trebuie dove-
dită în concret, nefiind suficientă simpla prezumţie că 
făptuitorul a prevăzut că victima ar putea fi gravidă în-
trucât este femeie. Dacă făptuitorul nu ştia despre gra-
viditatea victimei în genere, răspunderea penală la 
fel nu-i poate fi agravată în bază lit.e) alin.(2) art.145 
CP RM”4.

Cu ajutorul acestei explicaţii, ajungem la conclu-
zia că legiuitorul saudit şi cel din Republica Palau 
plasează la acelaşi nivel cunoaşterea şi necunoaşte-
rea anumitor detalii legate de existenţa infracţiunilor 
privind traficul de persoane. Astfel, rămâne la latitu-
dinea instanţei de judecată să facă diferenţierea celor 
două situaţii.

Tabloul laturii subiective a infracţiunilor privind 
traficul de persoane nu ar fi complet fără examinarea 
semnelor secundare ale acestui element constitutiv 
al infracţiunilor în cauză.

În primul rând, vom analiza motivul infracţiuni-
lor privind traficul de persoane.

De exemplu, la interesul material, ca motiv al re-
spectivelor infracţiuni, se referă exemplul următor 
din practica judiciară a Republicii Moldova: S.G. a 
fost condamnată în baza lit.d) alin.(2) art.165 CP 
RM. În fapt, în decembrie 2009, împreună cu per-
soane neidentificate, din interes material, în scopul 
exploatării sexuale comerciale a lui G.V., profitând 
de starea ei de vulnerabilitate, S.G. a recrutat- o pen-
tru a o transporta în Turcia, în vederea practicării 
prostituţiei. Pentru a- şi duce la bun sfârşit intenţia 
infracţională, la 12.01.2010, S.G. a transportat -o pe 
G.V. cu taxiul din s. Zârneşti, r-nul Cahul în mun. 
Chişinău, a cazat- o în unul din apartamentele din 
mun. Chişinău, iar la 13.01.2010 a însoţit -o la ofi-
ciul de documentare a populaţiei Chişinău, transmi-
ţându-i suma de 1.626 lei pentru perfectarea paşa-
portului. La primirea de către G.V. a paşaportului, 
S.G. a expediat prin internet unor persoane din 
Turcia copia acestui paşaport şi, în complicitate cu 
aceste persoane, i- a procurat lui G.V. bilet la cursa 
aeriană „Chişinău -Istanbul”. La 14.01.2010, S.G. a 
însoţit -o pe G.V. în aerogara Chişinău, intenţionând 
astfel de a o trimite în Turcia, în scop de exploatare 
sexuală comercială pentru o perioadă de 6 luni. În 
timpul înregistrării pasagerilor, G.V. le-a declarat 
colaboratorilor de poliţie despre intenţia de a prac-
tica prostituţia în Turcia, pentru care fapt nu i s-a 
permis îmbarcarea5.

Mai mulţi autori consideră că interesul material 
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se atestă în cele mai frecvente cazuri de săvârşire a 
infracţiunilor privind traficul de persoane6. Însă, in-
fracţiunile în cauză pot avea la bază şi motive de altă 
natură. Astfel, în opinia lui I.G. Lizogub, motivele in-
fracţiunilor privind traficul de persoane se pot exprima 
în: alt interes personal (altul decât interesul material); 
gelozie; răzbunare etc.7. După Iu. E. Pudovicikin, în 
cazul infracţiunii de trafic de minori (trafic de copii), 
făptuitorul este ghidat de motive ca: răzbunare; năzu-
inţa de a scăpa de singurătate; năzuinţa de a se deba-
rasa de copil; năzuinţa de a face pe plac partenerului 
etc.8 După I.Ia. Kazacenke, în ipoteza infracţiunii de 
trafic de minori (trafic de copii), motivul infracţiunii 
se poate concretiza, de exemplu, în năzuinţa de a avea 
copii9. А.I. Milevski raportează la motivele aceleiaşi 
infracţiuni: răzbunare, compătimire etc.10.

O părere mai nuanţată este exprimată de                    
N.I. Terneva. Conform acesteia, datorită caracteris-
ticilor infracţiunii de trafic de fiinţe umane, care pot 
presupune prezenţa a două părţi în tranzacţie, este 
posibil ca motivele făptuitorilor să nu coincidă; ast-
fel, dacă vânzătorul este ghidat de interesul material, 
nu este obligatoriu ca şi cumpărătorul să aibă acelaşi 
motiv11. Un punct de vedere apropiat îl prezintă A.V. 
Barkov, care menţionează că motivele infracţiuni-
lor privind traficul de persoane pot să difere: dacă 
vânzătorul are interes material, atunci cumpărătorul 
se poate ghida de alte motive (de exemplu, de mo-
tive de natură sexuală); dacă donatorul are năzuin-
ţa de a scăpa de greutăţile legate de creşterea unui 
copil, atunci donatarul se poate ghida de năzuinţa 
de a educa în familia lor un fiu sau o fiică12. În ace-
laşi făgaş, alţi autori afirmă că motivele, care stau la 
baza infracţiunilor privind traficul de persoane, pot 
avea chiar şi o alură altruistă, ceea ce presupune, de 
exemplu, năzuinţa făptuitorului de a salva copilul 
dintr-o familie dezavantajată13.

În concluzie, motivele infracţiunilor privind tra-
ficul de persoane pot fi dintre cele mai variate: de 
la motive eminamente egoiste (răzbunare, gelozie, 
interesul material etc.) până la motive de sorginte 
altruistă (de exemplu, năzuinţa făptuitorului de a 
salva copilul dintr-o familie dezavantajată). Diferen-
ţele dintre astfel de motive, condiţionate mai ales de 
rolul concret al făptuitorului într-o situaţie sau alta, 
ar trebui luate în consideraţie la individualizarea pe-
depselor stabilite pentru infracţiunile privind traficul 
de persoane.

În cele ce urmează, vom analiza scopul infrac-
ţiunilor privind traficul de persoane, celălalt semn 
secundar al infracţiunilor examinate.

Numai în cazul prevăzut la art.175/B CP Un., sco-

pul infracţiunii nu are un caracter obligatoriu. Aceasta 
reiese din dispoziţia de la alineatul (1) al acestui arti-
col: „Orice persoană care vinde, cumpără, transmite 
sau primeşte o altă persoană, ori schimbă o persoană 
pentru o altă persoană, ori încearcă să săvârşească 
astfel de acţiuni, se pedepseşte cu închisoare de până 
la trei ani”. O astfel de accepţiune largă a sferei de 
incidenţă a noţiunii de infracţiuni privind traficul de 
persoane depăşeşte cu mult accepţiunea similară în-
cetăţenită în legislaţia penală a Republicii Moldova 
şi a României. Or, efectuarea unei tranzacţii asupra 
unei persoane, consimţite de către aceasta, în lipsa 
scopului de exploatare, nu poate atrage răspundere 
în baza art.210 şi 211 CP Rom. din 2009 sau în baza 
art.165 şi 206 CP RM.

În cazul altor legislaţii, scopul infracţiunilor pri-
vind traficul de persoane poate să aibă un caracter 
obligatoriu. Astfel, de exemplu, în art.2 al Legii 
Omanului din 2008 cu privire la combaterea trafi-
cului de persoane, se menţionează: „orice persoană 
se consideră că săvârşeşte infracţiunea de trafic de 
fiinţe umane, în cazul în care, în mod intenţionat sau 
în scopul exploatării (subl. ne aparţine – n.a.): a) fo-
loseşte, transferă, adăposteşte sau primeşte o persoa-
nă prin constrângere, ameninţare, trucare, abuz de 
putere, exploatare a slăbiciunilor victi mei, exercitare 
de autoritate asupra victimei sau prin orice alte me-
tode ilegale; b) foloseşte, transferă, adăposteşte sau 
primeşte un minor, chiar dacă nu recurge la metode-
le menţionate la litera a”. De asemenea, la alin.(1) 
art.124 al Codului penal al Kirghiziei din 18.09.1997, 
se stabileşte: „traficul de fiinţe umane, adică recruta-
rea, transportarea, adăpostirea, primirea, transfe rul, 
vânzarea sau orice altă tranzacţie ilegală asupra per-
soanei, realizată cu sau fără consimţământul aces- 
teia, prin constrângere, fraudă, înşelăciune, răpire, 
în scop de exploatare sau (subl. ne aparţine – n.a.) 
de extragere a unor profituri”.

Totuşi, de cele mai multe ori, scopul de exploata-
re este singurul scop special al infracţiunilor privind 
traficul de persoane. În reglementările referitoare la 
aceste infracţiuni, respectivul scop este descris în fe-
lul următor: „pentru exploatarea în muncă, în servi-
tute, în vederea comiterii de infracţiuni, în prostituţie 
sau cerşetorie, în pornografie, în prelevarea unei părţi 
a corpului pentru transplantare sau în vederea utili-
zării în conflicte armate” (alin.(1) art.444 CP Mn); 
„în scopul exploatării altora în prostituţie ori în alte 
forme de exploatare sexuală, prin muncă sau servi-
cii forţate, prin sclavie sau forme similare sclaviei, 
prin prelevarea organelor în vederea utilizării sau a 
transplantării acestora, precum şi a altor forme de 
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exploatare” (alin.(1) art.110/a CP Al.); „în scop de 
agresiune sexuală, de muncă forţată, de cerşetorie, 
de sclavie sau practici similare sclaviei, de preleva-
re a organelor sau de efectuare a unor experimente 
medicale” (art.2 al Legii Arabiei Saudite din 2009 
cu privire la combaterea traficului de persoane); „în 
scopul de a pune această persoană la dispoziţia unui 
terţ, indiferent dacă acesta este identificat sau nu, ast-
fel încât să-i permită acestuia săvârşirea infracţiunii 
de proxenetism, de agresiune sexuală sau de atac, de 
exploatare pentru cerşit, sau de impunere de condiţii 
de viaţă sau de muncă incompatibile cu demnitatea 
umană, ori pentru a forţa această persoană să comi-
tă orice crimă sau delict” (art.225-4-1 CP Fr.); „în 
scop de exploatare, incluzând cel puţin, exploatarea 
altora în prostituţie sau în alte forme de exploatare 
sexuală, munca forţată, sclavie, servitute ori prele-
varea sau vânzarea de organe” (lit.a) art.3 „Definirea 
termenilor” al Legii Filipinelor cu privire la com-
baterea traficului de persoane din 26.05.2003); „a) 
pentru raport sexual sau alte forme de molestare sau 
exploatare sexuală; b) pentru sclavie sau servitute; 
c) pentru muncă forţată sau alte forme de exploatare 
prin muncă” (art.232a al Codului penal al Cehiei din 
08.12.1961); „a) vânzarea sau alte acţiuni săvârşite 
pentru profit; b) vânzarea sau prelevarea ilegală de 
organe, ţesuturi, celule sau fluide corporale; c) re-
ducerea la starea de sclavie sau la stări similare; d) 
îngrijirea sau adopţia ilegală; e) exploatarea sexuală 
comercială (pornografia, pedofilia, turismul sexual, 
violenţa sexuală comercială); f) utilizarea în calitate 
de forţă de muncă agricolă; g) căsătoria servilă; h) 
orice altă formă de exploatare în cadrul unor activi-
tăţi ilegale” (art.281 bis din Codul penal al Boliviei 
din 11.03.1997) etc.

În urma examinării scopului de exploatare în 
exemplele prezentate mai sus, se poate susţine că are 
dreptate Т. Dolgolenko, atunci când afirmă că, în nor-
mele referitoare la infracţiunile privind traficul de per-
soane, termenul „exploatare” este folosit într-un sens 
larg, incluzând înţelesul de exploatare comercială şi 
cel de exploatare necomercială14. Aceeaşi concluzie o 
deducem din opinia aparţinând lui A.Tănase: „Nu este 
obligatoriu ca făptuitorul să urmărească extragerea de 
profituri de pe urma exploatării victimei traficului de 
fiinţe umane. Aceasta ne-o demonstrează, inclusiv, 
faptul că subiectul acestei infracţiuni poate urmări 
exploatarea sexuală necomercială a victimei. Ceea ce 
contează este ca făptuitorul să urmărească apropierea 
produsului activităţii victimei prin suprimarea voinţei 
acesteia, prin aservirea ei, prin transformarea ei într-
un obiect de tranzacţie”15.

Într-adevăr, întrucât, aşa cum am stabilit mai sus, 
interesul material nu este singurul motiv al infracţiu-
nilor privind traficul de persoane, este firesc ca sco-
pul de exploatare a victimei traficate să nu se reducă 
la scopul de exploatare comercială (economică) a 
acesteia.

În context, este cazul de consemnat că, potrivit 
art.3 din Legea model a CSI din 03.04.2008 cu privi-
re la contracararea traficului de persoane, exploatare 
economică este exploatarea persoanei sau a muncii 
sale, în vederea extragerii unor profituri financiare 
sau de altă natură, prin servitute, prin sclavie, prin 
muncă forţată sau obligatorie sau prin practici simi-
lare sclaviei.

Despre alte distincţii ale formelor de exploatare 
a victimei traficate (altele decât cele văzând posibi-
litatea extragerii de profituri), aflăm din textul unui 
act legislativ. Astfel, în art.5 al Legii Tadjikistanului 
din 08.07.2004 cu privire la combaterea traficului de 
fiinţe umane, se menţionează despre clasificarea ti-
purilor traficului de fiinţe umane în funcţie de forma 
de exploatare: 1) în funcţie de forma de constrânge-
re a victimei traficului de fiinţe umane, exploatarea 
poate fi după cum urmează: a) constrângerea fizică şi 
(sau) constrângerea cu utilizarea de droguri puterni-
ce, de alcool sau de medicamente; b) constrângerea 
economică sub formă de servitute pentru datorii sau 
sub formă de altă dependenţă materială, inclusiv de-
pendenţa generată de sclavie sau de condiţii similare 
sclaviei; c) constrângerea psihologică prin interme-
diul şantajului, fraudei, înşelăciunii sau ameninţării; 
d) dependenţa juridică care se datorează adopţiei 
sau tutelei, ori având legătură cu căsătoria, în lip-
sa scopului de a întemeia o familie; 2) în funcţie de 
activităţile desfăşurate de victima traficului de fiinţe 
umane, exploatarea poate fi după cum urmează: a) 
exploatarea corpului victimei, pentru transplantarea 
organelor sau ţesuturilor acesteia ori pentru utili-
zarea femeii ca mamă surogat; b) exploatarea for-
ţei de muncă în gospodăria de familie, în industria 
prelucrătoare, în munca agricolă sau în alte activităţi 
ilegale (participarea în unităţi armate; fabricarea de 
produse ilegale); c) exploatarea sexuală; d) exploa-
tarea de persoane pentru a fi utilizate în conflicte ar-
mate sau activităţi militare.

Cât priveşte clasificarea tipurilor traficului de 
fiinţe umane în funcţie de forma de constrângere a 
victimei traficului de fiinţe umane, considerăm că le-
giuitorul tadjik confundă formele scopului infracţiu-
nilor privind traficul de persoane cu unele modalităţi 
componente ale acţiunii adiacente din cadrul aces-
tor infracţiuni. În legătură cu clasificarea tipurilor 
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traficului de fiinţe umane, în funcţie de activităţile 
desfăşurate de victima traficului de fiinţe umane, 
nici aceasta nu pare a fi mai reuşită: clasificarea este 
foarte aproximativă, lăsând în umbră unele dintre 
formele scopului infracţiunilor privind traficul de 
persoane.
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SUMMArY
This article describes the pre-contractual relation in the touristic services contract. It was researched 

our legislation compare to the Romanian and Russian Federation regarding the informational obligati-
ons (with advertising purpose) of the tour operator and travel toward the potential clients. 

O
tuale. Legislaţia în vigoare stabileşte un şir de acţiuni 
care urmează a fi efectuate de către agentul turistic 
până la încheierea contractului. Este vorba nu de o 
simplă ofertă, reglementată de art.681-686 CC RM, 
dar de ceva mai mult. În art.1132 CC RM este sti-
pulat un criteriu referitor la informaţia preliminară. 
Astfel, potrivit acestei norme, orice anunţ publicat, 
ofertă sau altă informaţie, prezentate de organizator 
relativ la serviciile turistice, trebuie întocmite, astfel 
încât să se excludă interpretarea lor eronată, adică 
greşit, inexact, neadevărat, incorect1.

Condiţiile incluse în anunţul publicat, în ofertă 
sau în altă informaţie prezentate clientului de către 
organizator sunt obligatorii pentru acesta din urmă, 
cu excepţia cazurilor în care clientul a fost notificat, 
înainte de încheierea contractului despre modificarea 
condiţiilor.

Prin urmare, această obligaţie informaţională pre-
liminară poate fi realizată prin trei modalităţi: anunţ 
public, ofertă sau altă informaţie. Anunţul publicitar 
poate fi realizat prin mass-media, radio, televiziune, 
internet sau în alt mod. Altă informaţie poate fi pre-
zentată în formă de buclete, panouri, la conferinţe, 
simpozioane şi alte întruniri publice.

Din momentul prezentării informaţiei clientului 
prin intermediul anunţurilor publicitare, ofertei sau 
în alt mod, condiţiile anunţate sunt obligatorii pentru 
agentul turistic, cu excepţia cazurilor în care clientul 
a fost notificat despre modificarea condiţiilor călă-
toriei înainte de încheierea contractului. Dacă nu a 
notificat clientul despre schimbarea condiţiilor călă-
toriei, condiţiile anunţate de agentul turistic trebuie 
asigurate de către cel din urmă, indiferent dacă au 
fost prevăzute în contract sau nu2.

Obligaţiile precontractuale ale agentului turistic 
se datorează calităţii de consumator, dobândită de 
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particularitate esenţială a contractului de servi-
cii turistice se referă la raporturile precontrac-

turist din momentul în care intenţionează să bene-
ficieze de servicii turistice3 şi sunt îndreptate spre 
excluderea publicităţii neveridice în scopul atragerii 
clienţilor.

Respectarea de către agentul turistic a regulii ge-
nerale stipulate în alin.(2) art.1132 CC RM, cu privire 
la condiţiile informaţionale preliminare, este o mani-
festare publică şi expresă a voinţei organizatorului 
călătoriei şi are ca efect naşterea obligaţiei acestui 
subiect faţă de potenţialii clienţi. Această regulă este 
specifică şi se aplică doar în contractul respectiv. Prin 
urmare, în contractul de servicii turistice nu se apli-
că norma stipulată în alin.(3) art.681 CC RM, prin 
care o propunere adresată unui cerc nedeterminat de 
persoane (ofertă publică) este o chemare la ofertă, 
dacă această propunere nu conţine nici o manifestare 
expresă a voinţei de a fi legat prin acceptare.

Obligaţiile legale, care se nasc anterior înche-
ierii contractului manifestată prin anunţul public, 
ofertă sau altă informaţie, sunt considerate exprese 
ale voinţei agentului turistic şi pot fi demonstrate 
prin contrariul normei alin.(2) art.1131 CC RM, în 
care se stipulează că declaraţia că se intermediază 
doar contracte cu persoane care vor realiza călătoria 
(prestator de servicii) nu va fi luată în consideraţie, 
dacă celelalte împrejurări confirmă faptul că autorul 
declaraţiei execută pe propria răspundere prestaţiile 
contractuale ce ţin de călătorie.

Ba mai mult ca atât, manifestarea expresă a voin-
ţei agentului turistic de a încheia contractul respectiv 
este confirmată şi de norma pe care o conţine alin.
(l) art.1133 CC RM, unde este stipulat că până la 
momentul încheierii contractului, organizatorul este 
obligat să pună la dispoziţia clientului, în scris sau 
în altă formă adecvată, o informaţie despre regimul 
de vize şi paşapoarte, precum şi despre cerinţele de 
asigurare a sănătăţii pe durata călătoriei.

Într-un termen rezonabil de până la începerea 
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călătoriei, organizatorul este obligat să prezinte cli-
entului, în scris sau în orice altă formă adecvată, o 
informaţie despre:

timpul şi locul staţionărilor intermediare şi al a) 
joncţiunilor de transport, precum şi detaliile ampla-
sării clientului în interiorul vehiculului (cabină pe 
navă, compartiment în tren etc.);

numele, adresa şi numărul de telefon al repre-b) 
zentanţilor locali ai organizatorului său, în absenţa 
acestora, datele de identificare ale agenţiei locale 
căreia i se va adresa clientul la necesitate. În cazul 
absenţei unor astfel de reprezentanţi sau agenţi, cli-
entul urmează să fie informat despre datele de con-
tact cu organizatorul;

în cazul călătoriei unor minori – datele de con-c) 
tact direct cu minorul sau cu persoana responsabilă 
de el la locul de destinaţie;

posibilitatea procurării poliţei de asigurare d) 
care să acopere, în caz de accident sau boală, respon-
sabilitatea clientului pentru faptul care a renunţat la 
călătorie, precum şi alte cheltuieli (alin.(2)) art.1133 
CC RM).

 Înainte de încheierea contractului, potrivit 
art.1134 CC RM, clientului trebuie să-i fie prezen-
tate în scris toate condiţiile contractuale, stipulate în 
proiectul contractului, conținând următoarele clau-
ze:

a) itinerarul, locul (locurile) de destinaţie şi ter-
menele de aflare, cu indicarea datelor; 

b) vehiculele, caracteristicile şi clasele lor, data şi 
locul plecării şi sosirii; 

c) informaţii despre cazare, categoria sau nivelul 
de confort, caracteristicile lui de bază, serviciile de 
alimentare; 

d) în cazul stabilirii unui număr minim de per-
soane necesar pentru realizarea călătoriei, termenul 
limită de notificare a clientului în caz de contraman-
dare a acesteia; 

e) vizitele, excursiile şi alte servicii incluse în 
preţul unic al călătoriei; 

f) denumirea şi adresa organizatorului (agentului 
turistic) şi a asigurătorului, după caz; 

g) preţul călătoriei, posibilitatea de modificare a 
preţului, costul anumitor servicii suplimentare (taxa 
de îmbarcare şi debarcare în porturi şi aeroporturi, 
taxele turistice) neinclus în preţul unic al călătoriei 
şi posibilitatea de modificare a acestuia; 

h) termenele şi modalitatea de plată a preţului şi 
a celorlalte costuri; 

i) condiţiile specifice, convenite de părţi la cere-
rea clientului; 

j) termenele de formulare a pretenţiilor privind 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
contractului; 

k) alte condiţii.
Referitor la informaţia obligatorie a agentului 

turistic, normele Codului civil sunt completate de 
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea acti-
vităţii turistice în Republica Moldova (în continuare 
Legea 352/2006) în art.14 că turoperatorul sau agen-
ţia de turism este obligată:

să pună la dispoziţia turistului informaţii exha-– 
ustive privind programul turistic propus, procedurile 
consulare, drepturile şi obligaţiile turiştilor, condiţi-
ile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor şi 
condiţiile de renunţare la servicii;

să pună la dispoziţia turiştilor informaţii com-– 
plete şi obiective privind ţara de aflare temporară: 
legislaţia acesteia, obiceiurile şi tradiţiile locale şi 
alte particularităţi, a căror cunoaştere este necesară 
pentru cultivarea respectului faţă de valorile cultura-
le naţionale;

să întocmească o listă a serviciilor turistice şi – 
să o afişeze la un loc accesibil;

să păstreze confidenţialitatea numelor şi adre-– 
selor clienţilor lor, cu excepţiile prevăzute de legis-
laţie4.

Termenul rezonabil de prezentare a informaţiei 
prevăzute de lege presupune o perioadă de timp nor-
mală, suficientă, pentru ca turistul să-şi pregătească 
îmbrăcămintea, echipamentul, documentele necesa-
re pentru călătorie.

Până la începerea executării contractului, potri-
vit alin.(l) art.1136 CC RM, organizatorul călătoriei 
este obligat să-1 notifice imediat pe client despre ne-
cesitatea de ordin obiectiv, care 1-a impus să modi-
fice considerabil clauzele esenţiale ale contractului, 
inclusiv preţul.

Pentru comparaţie, putem menţiona că şi legislaţia 
României stabileşte anumite obligaţii informaţionale 
ale agenţiei de turism până la încheierea contractu-
lui. Astfel, potrivit art.5 al Legii nr.631/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 pri-
vind activitatea de comercializare a pachetelor de 
serviciu turistice (în continuare Legea 631/2001), 
agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, 
în scris, în vederea încheierii contractului, informaţii 
referitoare la:

 a) localitatea de destinaţie;
 b) ruta de parcurs;
 c) mijloacele de transport utilizate, caracteristici-

le şi categoria acestora; 
 d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categori-

ile de clasificare a acestora; 
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 e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasi-
ficare a unităţilor de alimentaţie;

 f) durata programului, cu indicarea datei sosirii 
şi a plecării;

 g) informaţii generale privind regimul paşapoar-
telor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănă-
tate necesare pentru călătorie şi sejur;

 h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum 
şi termenul pentru achitarea restului de plată;

 i) numărul minim de persoane necesar pentru 
realizarea programului şi termenul-limită pentru 
informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei 
turistice;

 j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facul-
tative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi 
altele asemenea;

 k) durata pentru care operează oferta publică5.
De asemenea, organizatorul şi/sau detailistul 

trebuie să comunice turistului, în scris sau prin altă 
formă corespunzătoare, înaintea încheierii contrac-
tului, informaţiile de ordin general privind regimul 
paşapoartelor şi al vizelor şi formalităţilor de sănă-
tate necesare pentru călătorie şi şedere (art.7 al Legii 
631/2001). 

Potrivit art.8 al Legii 631/2001, organizatorul şi/
sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, 
într-un termen stabilit prin contract, înainte de data 
plecării, următoarele informaţii:

 a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum 
şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist 
în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în 
contract;

 b) denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon 
şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului 
şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale 
autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de 
nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau au-
torităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de 
un număr de apel de urgenţă sau de orice altă infor-
maţie care să îi permită contactarea organizatorului 
şi/sau a detailistului; 

 c) pentru călătoriile şi şederile minorilor, infor-
maţii care să permită stabilirea unui contact direct 
cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii 
copilului; 

 d) posibilitatea semnării unui contract de asigu-
rare facultativă, care să acopere taxele de transfer al 
turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să 
acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau 
de boală.

Potrivit normei stipulate în alin.(1) art.1136 CC 
RM, dacă înainte de începutul călătoriei, este nevoie 

să modifice considerabil clauzele esenţiale ale con-
tractului, inclusiv preţul, organizatorul este obligat 
să-l notifice imediat pe client despre acest fapt.

Conform art.429 CC al Federaţiei Ruse6, până 
la încheierea contractului de servicii turistice, tur-
operatorul sau agentul turistic şi turistul au dreptul 
de a încheia în formă scrisă un antecontract pentru 
realizarea serviciilor. În acest contract, se va stabili 
următoarea informaţie: condiţii ce permit a stabili 
obiectul, alte condiţii esenţiale pentru realizarea pro-
dusului turistic, de asemenea şi termenul prin care 
părţile se obligă să încheie contractul.

Potrivit art.14 ale Legii Federaţiei Ruse cu pri-
vire la bazele activităţii turistice în Federaţia Rusă7, 
la încheierea contractului de realizare a pachetului 
turistic, turoperatorul, agentul turistic sunt obligaţi 
să prezinte turistului şi (sau) unui terţ informaţia ve-
ridică despre: 

regulile de intrare în ţara (locul) aflării tem-– 
porare şi ieşirii din ţara (locul) aflării temporare, 
inclusiv datele despre necesitatea dispunerii de viză 
pentru intrare în ţară şi (sau) ieşire din ţara aflării 
temporare;

documentele de bază, necesare pentru intrarea – 
în ţară (locul) aflării temporare şi ieşirea din ţara (lo-
cul) aflării temporare;

pericolele cu care turistul (excursionistul) se – 
pot întâlni în cadrul călătoriei;

regulile vamale, frontaliere, medicale, sanita-– 
ro-epidemiologice şi altele (în volumul, necesar pen-
tru efectuarea călătoriei);

locul aflării, adresele poştale şi numerele te-– 
lefoanelor de contact ale organelor puterii de stat a 
Federaţiei Ruse, reprezentanţilor diplomatice şi con-
sulare ale Federaţiei Ruse care se află în ţara (locul) 
aflării temporare, la care turistul (excursionistul) 
poate apela în cazul în care s-au iscat în ţara (lo-
cul) aflării temporare situaţii excepţionale sau alte 
circumstanţe, care creează pericole pentru viaţă şi 
sănătate, de asemenea, în cazurile naşterii pericolu-
lui cauzării de daune a bunurilor turistului (excursi-
onistului);

adresa (locul) aflării temporare şi numărul te-– 
lefonului de contact în ţara (locul) aflării temporare 
a conducătorului grupului de turişti (excursionişti) 
minori, în caz că produsul turistic include în sine că-
lătoria organizată a grupului de turişti (excursionişti) 
minori, fără însoţirea lor de către părinţi, înfietori, 
tutori sau curatori;

particularităţile naţionale şi religioase ale ţării – 
(locului ) aflării temporare;

alte particularităţi ale călătoriei.– 
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Turiştii (excursioniştii), care presupun efectuarea 
călătoriei în ţara (locul) aflării temporare, în care pot 
cădea sub incidenţa riscului bolilor infecţioase, sunt 
obligaţi să treacă o profilactivă în conformitate cu 
cerinţele internaţionale.

Turoperatorii, agenţiile de turism, organizatorii, 
care prestează servicii excursionale, sunt obligaţi 
să se folosească de serviciile instructorilor-călăuze, 
dacă deplasările organizate de ei necesită călătoria 
turiştilor (excursioniştilor) pe rutele ce reprezintă 
pericolul superior pentru viaţa şi sănătatea turiştilor 
(excursioniştilor) (localitate muntoasă cu trecători 
periculoase, cu obiecte acvatice, speleologice şi al-
tele).  

Din cele menţionate mai sus, putem concluziona 
că cele mai reuşite şi mai ample obligaţii informaţi-
onale ale turoperatorului sau agentului turistic sunt 
stipulate în legislaţia atât a Republicii România, cât 
şi a Federaţiei Ruse. Din aceste considerente, ar fi 
de dorit ca şi în legislaţia Republicii Moldova, bu-
năoară, să fie stipulate următoarele obligaţii infor-
maţionale:

 informaţia despre pericolul cu care turistul a) 
poate să se înfrunte în timpul călătoriei, despre ne-
cesitatea de a trece o profilactică în corespundere 
cu cerinţele medicale internaţionale, dacă călătoria, 
care se propune, este într-o ţară cu un risc sporit de 
boli infecţioase;

b) informaţia despre posibilul risc şi consecinţele 
respective legate de viaţa şi sănătatea turistului în 
cazurile când se propun călătorii ce pun în pericol 
viaţa (localitate muntoasă, sport subacvatic, turism 
şi sport extremal ş.a.).

Prin urmare, agentul turistic este obligat să exer-
cite obligaţii informaţionale atât până la încheierea 
contractului, cât şi după semnarea lui, până la înce-
putul călătoriei8.

Turistul, de asemenea, are unele obligaţii in-

formaţionale, care, în caz de necesitate, trebuie să 
fie respectate până la executarea contractului. Ast-
fel, potrivit art.1135 CC RM, turistul are dreptul să 
ceară, înainte de începutul călătoriei, ca un terţ să 
preia drepturile şi îndatoririle sale din contractul de 
călătorie. Pentru realizarea acestui drept legal, turis-
tul, bineînţeles, este ţinut să-1 înştiinţeze pe agentul 
turistic într-un termen util din cesiunea drepturilor, 
pentru a putea perfecta toate formalităţile legale de 
substituire. Organizatorul călătoriei este obligat să 
accepte substituirea turistului, cu excepţia cazurilor 
în care terţul nu corespunde condiţiilor călătoriei, 
bunăoară, din cauza vârstei, stării sănătăţii etc.

O altă obligaţie informaţională a turistului rezultă 
din prevederile art.1136 CC RM, în caz de necesitate 
a modificării considerabile, din iniţiativa agentului 
turistic, a clauzelor esenţiale ale contractului, inclu-
siv preţul. În asemenea situaţii, turistul poate accep-
ta modificarea contractului sau îl poate rezilia, fiind 
obligat, la rândul său, să înştiinţeze agentul turistic 
despre decizia sa în cel mai scurt timp. 

Note:
1 Dicţionar explicativ al limbii române, ed. a 2-a, Uni-

vers enciclopedic, Bucureşti 1998, p.347.
2 Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, vol.

II, Chişinău, p.701. 
3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 

nr.126-131.
4 Ibidem, 2007, nr.14-17.
5 Ibidem, nr.754 din 27 noiembrie 2001.
6 Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 5 декабря 1994 года, №32, ст.3310, с последую-
щими изменениями, în Собрание законодательства 
Российской Федерации от 25 декабря 2006 года, № 52 
, часть1, ст.5496.

7 Ibidem, 1996, №49, ст.5491.
8 Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, vol.

II, Chişinău, p.701.
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