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C

SUMMArY
The juridical construction of the pre-contract, regarded as an act that produces certain rights and 

obligations, was partially revived by the content of the national Civil Code of 2003. The contractual 
practice established before this code developed particular pre-contractual agreements, especially 
concerning the sale of real estates. Thus, on the basis of this research we tried to explain the nature of 
pre-contractual acts retaining some relevant facts of their evolution history and their present norma-
tive content. 

trodusă fragmentar în legislaţia civilă în calitate 
de mecanism juridic pentru reglementarea relaţiilor 
de formare progresivă a contractului civil propriu-
zis. Practica contractuală şi judiciară, care s-a creat 
în perioada anterioară adoptării Codului civil naţio-
nal, cunoştea antecontracte de vânzare-cumpărare, 
preponderent a bunurilor imobile, din simplul motiv 
că această operaţie juridică, până la realizarea ei, ne-
cesita respectarea unor formalităţi juridice, şi anume, 
perfectarea de acte, obţinerea de extrase din registre, 
înlăturarea interdicţiilor administrative. Potenţialul 
cumpărător al bunului era interesat în asigurarea sa 
juridică prin obţinerea unui înscris juridic cu caracter 
preparator, care ar servi în calitate de argument juridic 
împotriva eventualelor acţiuni incorecte ale vânzăto-
rului. Ilustrul civilist rus D.I. Meyer în cursul de drept 
civil1, editat la începutul sec. xx remarcă: „esenţiale 
pentru antecontractul de vânzare-cumpărare, conform 
prevederilor legale, sunt două condiţii: determinarea 
termenului în care urmează să fie încheiat contractul 
de vânzare-cumpărare şi indicarea expresă a preţului. 
În cazul în care nu este indicat termenul, antecon-
tractul poate fi recunoscut fictiv”. Menţiunea legală 
respectivă era depăşită printr-o altă prevedere legală, 
care este prezentă şi actualmente în legislaţia con-
temporană, conform căreia în cazul neindicării ter-
menului în antecontract, contractul poate fi încheiat 
oricând, la cererea părţii opuse. În ceea ce priveşte 
oportunitatea indicării preţului viitorului contract, 
expus în antecontract, atunci neindicarea lui ar ofe-
ri posibilitatea părţilor oricând să refuze încheierea 
contractului, invocând un preţ exagerat, vizavi de cel 
negociat sau, dimpotrivă, unul prea mic. Legislaţia 
din perioada sovietică, practic, excludea totalmente 
pentru organizaţiile de stat dreptul de a evita negoci-
erile pentru încheierea contractelor. În cadrul încheie-
rii contractelor, părţile nu puteau să acţioneze în baza 

ANTECONTRACTUL
Dorin CIMIl, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

onstrucţia juridică a antecontractului ca gene-
rator de drepturi şi obligaţii civile a fost rein-

metodelor unanim recunoscute ale dreptului civil: nu 
ne-am înţeles – ne-am despărţit. Toate neînţelegerile, 
divergenţele sau alte categorii de litigii, apărute la eta-
pa negocierilor, obligatoriu erau supuse examinării de 
către arbitrajul precontractual2. 

Însuşi procesul de formare a unui contract civil, 
convenţional, poate fi descompus în mai multe etape, 
necesare pentru maturizarea consimţământului de a 
contracta. Negocierile contractuale deseori trec succe-
siv în faza antecontractelor, entităţi juridice pe larg uti-
lizate în practica contractuală într-o formulă ,,contract 
preliminar”, ,,contract prealabil”, ,,contract cadru”, 
,,acord de principiu”, ,,scrisoare de intenţie”. Deşi Co-
dul civil nu plasează această formulă juridică în cadrul 
clasificării legale a contractelor, expusă în art.666, to-
tuşi noţiunea şi regimul juridic al antecontractelor sunt 
într-o manieră nesistemică stabilite de legislaţia civilă. 
Conform prevederilor art. 679 alin.(3) CC RM ,,prin 
contract se poate naşte obligaţia de a se încheia un con-
tract. Forma stabilită pentru contract se aplică şi pentru 
antecontract”. Menţiunea legală respectivă îşi are am-
prenta în teoria germană de calificare largă a antecon-
tractului, conform căreia antecontract este orice con-
tract viitor, orice convenţie obligatorie, dar provizorie, 
ceea ce nemţii numesc punctaţie, fiecare din punctele 
ce a avut un acord ce formează un antecontract3.

În relaţiile de afaceri din Germania, ca şi în Franţa, 
precum şi în alte ţări europene, formarea contractului 
se poate face şi succesiv, ca urmare a unor negocieri 
de către unul sau mai multe acorduri preparatorii, ce 
sunt numite şi antecontracte.

Astfel, în dreptul german4, se poate vorbi despre 
contractul preliminar (antecontractul) şi contractul de 
opţiuni.

Contractul preliminar sau antecontractul este un 
contract prin care părţile reciproc sau una dintre ele, 
unilateral, în favoarea celeilalte părţi poate să încheie 
cât de curând un alt contract ce l-au calificat ca fiind 
contractul principal.
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Părţile decurg la încheierea unui antecontract din 
cauza impedimentelor, obstacolelor materiale sau ju-
ridice ce li se impun pentru un timp relativ determi-
nabil.

Validitatea acestui precontract obligă conţinutul 
său să fie determinat sau, cel puţin, determinabil în 
stipulările sale esenţiale.

Precontractul poate fi supus aceloraşi condiţii de 
formă ca şi contractul principal, atunci când dispoziţiile 
litigioase vizează protecţia contractului contra tuturor 
deciziilor precipitate, spre exemplu, dacă e să vorbim 
despre un precontract relativ la vânzarea unui imobil, 
acesta trebuie să fie făcut în faţa notarului în aceeaşi 
manieră ca şi contractul principal (art. 311b alin.(1) 
BGB). Însă, dacă dispoziţiile nu au decât o funcţie pro-
batorie, ele nu sunt aplicabile antecontractului. 

Antecontractul conferă fiecărei părţi dreptul de a 
cere în justiţie încheierea contractului principal. Ho-
tărârea, ce are forţă de lucru judecat, va ţine loc de 
declaraţia necesară încheierii contractului.

Un alt acord important este contractul de opţiune, 
contract ce conferă uneia dintre părţi drept de opţiu-
ne, dreptul de a da naştere imediat, printr-o declaraţie 
unilaterală de voinţă, unui raport contractual, în care 
conţinutul este stabilit şi fixat. Contractul de opţiune 
prezintă un interes sporit datorită faptului că permite 
unui potenţial contractant să îşi rezerve un timp de 
reflecţie înainte de a lua decizia de a contracta şi de 
a împiedica cealaltă parte să nu se îndrepte către un 
terţ. Din punct de vedere tehnic, dreptul de opţiune se 
analizează ca un drept de a constitui unilateral o situ-
aţie juridică nouă, în timp ce dreptul care provine din 
contractul preliminar este dreptul de a cere un anumit 
comportament contractantului.

În ceea ce priveşte dreptul francez5, antecontracte-
le (contractele preparatorii) se împart în trei tipuri.

Contractele preparatorii accesorii, prin care părţile 
pot decide să reglementeze temporar şi convenţional 
anumite aspecte ale relaţiilor din cadrul negocierilor. 
Clauzele acestora au ca punct comun reglementarea 
de anumite aspecte precise ale negocierii prealabile 
în vederea încheierii eventualului contract definitiv, 
iar caracterul accesoriu se datorează obligaţiilor ce le 
conţin, care, la rândul lor, stabilesc obligaţiile părţilor 
cu ocazia unei negocieri precontractuale şi nu definesc 
conţinutul elementelor de fond ale acestei negocieri.

Contractele parţiale sunt acele acorduri în care 
părţile s-au pus de acord asupra anumitelor puncte 
negociate, anumite elemente considerate ca însuşite 
de către ele la acea etapă a negocierilor, fără ca aceste 
elemente să întrunească totalitatea elementelor ce tre-
buie să constituie contractul definitiv.

Acordurile de principiu, acestea dau naştere unei 
obligaţii contractuale de a negocia cu bună credinţă 
asupra bazei convenite, iar sancţiunea nefiind alta de-
cât plata daunelor-interese. Putem defini acordul de 
principiu ca fiind angajamentul contractual de a face 
o ofertă sau de a urma o negociere, înainte de a urma 
o negociere, înainte de a încheia un contract, astfel 
obiectul nefiind determinat de o manieră parţială şi în 
tot cazul insuficient pentru a fi contractul ferm. Acor-
dul de principiu obligă părţile să colaboreze activ şi 
pozitiv în căutarea acordului definitiv. La fel, acesta 
nu obligă părţile la încheierea contractului definitiv, 
astfel încât fiecare dintre părţi poate întrerupe negoci-
erile atât timp cât au respectat obligaţiile de a negocia 
cu bună credinţă.

Drept concluzie, putem menţiona că acordul de 
principiu dă sancţiuni ruperii unei negocieri, unui fun-
dament contractual.

În aspectul dreptului comparat în materia antecon-
tractelor, este important să menţionăm că legislaţia 
Federaţiei Ruse conţine o reglementare expresă a con-
tractului preliminar, expusă în art.429 CC FR, unde 
se indică calificativele generale ale antecontractului, 
şi anume:

perfectarea acordului în formă scrisă;– 
obligativitatea includerii în acest acord a condi-– 

ţiilor esenţiale ale viitorului contract;
semnarea acordului de către persoanele autori-– 

zate.
La capitolul dreptului persoanei pătimite de a cere 

despăgubiri pentru refuzul neîntemeiat al părţii opu-
se de a încheia contractul de bază, nu sunt prevăzute 
reglementări speciale, de aceea acest mecanism juri-
dic este deseori supus criticilor din partea comunităţii 
ştiinţifice6.

În privinţa identificării în antecontract a condi-
ţiilor esenţiale ale viitorului contract, civilistul rus 
Dmitri Stepanov pune problema7 posibilităţii părţilor 
antecontractului de a contura juridic numai obiectul 
contractului, lăsând celelalte condiţii esenţiale, ce de-
termină întreg complexul de relaţii patrimoniale, pen-
tru identificare în cadrul încheierii contractului pro-
priu-zis. În caz contrar, susţine autorul citat, dispare 
necesitatea perfectării antecontractului în calitate de 
treaptă în cadrul maturizării acordului definitiv de a 
contracta. Considerăm că această sugestie ştiinţifică 
merită a fi apreciată ca una pozitivă, din simplul mo-
tiv că poate explica delimitarea momentului trecerii 
părţilor în cadrul raportului civil de la faza antecon-
tractului la faza contractului definitiv încheiat, care, 
în unele cazuri, prezintă un moment dificil de stabilit, 
precum şi părerile autorului față de formalizarea ex-
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cesivă a cerinţelor legale privind atingerea acordului 
între părţile antecontractului asupra condiţiilor esen-
ţiale ale viitorului contract. În cazul în care, în ante-
contract, ar lipsi măcar una din condiţiile esenţiale, 
partea va fi lipsită de dreptul de a se adresa în judecată 
privind obligarea contragentului său de a încheia un 
contract de bază. Respectiv, lipseşte şi temeiul pentru 
încasarea prejudiciului, cauzat prin refuzul părţii opu-
se de a încheia contractul8. Spre deosebire de legisla-
ţia Federaţiei Ruse, legislaţia naţională nu prevede în 
calitate de consecinţă a refuzului părţii antecontrac-
tului de a încheia contractul de bază – adresarea în 
judecată privind obligarea contragentului de a încheia 
contractul de bază. La acest capitol, legislaţia civilă a 
Republicii Moldova este mai liberală, prevăzând doar 
dreptul la despăgubiri materiale din partea promiten-
tului şi terţului de rea-credinţă care a contractat cu ul-
timul, şi anume, compensarea interesului negativ, adi-
că interesului pentru încheierea contractului de bază. 
La fel, părţile antecontractului nu pot cere impunerea 
judiciară a executării în natură a obligaţiilor, care se 
presupun a fi incluse în contractul de bază.

Obligaţia de a contracta, în temeiul legislaţiei Re-
publicii Moldova, art.669, poate fi realizată doar în 
privinţa părţii care deţine o poziţie dominantă pe piaţă 
într-un anumit domeniu şi refuză neîntemeiat să con-
tracteze sau impune condiţii contractuale dispropor-
ţionate.

Codul civil al Republicii Moldova prevede posibi-
litatea părţilor de a se angaja prin promisiunea de a 
contracta, care reprezintă o formă juridică a antecon-
tractului, nespecificând în fond caracterul promisiunii 
ca una de nuanţă unilaterală sau bilaterală. Legea civi-
lă se pronunţă expres doar la capitolul formei actului 
juridic în forma promisiunii de a contracta, conform 
art.208 alin.(6) ,,Promisiunea de a încheia un act ju-
ridic nu trebuie să îmbrace forma cerută pentru acel 
act”. Esenţa acestei reglementări rezultă din faptul că 
promisiunea de a încheia un act juridic nu se supune 
regimului juridic privind forma actului juridic civil, cu 
excepţia cazurilor când legea prevede pentru promisi-
unea de a contracta îmbrăcarea anumitei forme nece-
sare pentru valabilitatea juridică a construcţiei date. 
Însă, ţinănd cont de faptul că antecontractul este în 
esenţă un contract civil, el se supune plenar regulilor 
de fond ale contractelor, ceea ce înseamnă că el cade 
sub incidenţa normelor dreptului contractual, stabilite 
de legislaţia civilă. Promisiunea de a încheia un act 
juridic, spre deosebire de promisiunea de a contracta 
fie unilaterală, fie bilaterală, nu reprezintă în toate ca-
zurile un antecontract, din simplul motiv, că nu fiecare 
act juridic este un contract, de aceea există o diferită 

reglementare în privinţa formei promisiunii de a în-
cheia un act juridic şi promisiunii de a contracta.

 Prin urmare, antecontractul poate fi încheiat în 
forma unui contract unic, la fel şi prin intermediul 
ofertei şi acceptării.

Antecontractul urmează să conţină condiţiile esen-
ţiale pentru a fi marcată valabilitatea lui juridică. La 
fel, nu poate fi exclus faptul posibilităţii pluralităţii de 
subiecţi pe ambele extreme ale contractului, precum 
şi angajarea răspunderii pe cote-părţi solidară sau 
subsidiară. În aceeaşi ordine de idei, faţă de antecon-
tract urmează a fi aplicate normele legistaţiei civile 
privind cesiunea, delegaţia, stingerea obligaţiilor, la 
fel şi nulitatea actelor juridice civile.

Logic şi întemeiat juridic în continuarea descri-
erii regimului juridic al antecontractului reprezintă 
aplicarea faţă de părţile antecontractului a tuturor 
măsurilor de asigurare, de executare a obligaţiilor 
civile prevăzute de Codul civil. În situaţiile practice 
de încheiere a contractelor, părţile indică în antecon-
tracte condiţii de aplicare a măsurilor de asigurare ca 
penalităţile şi arvuna. La fel, sunt prevăzute şi con-
diţii de efectuare a achitărilor legate de încheierea 
contractelor în viitor, plăţi în formă de acont, avans 
pentru contractele de bază.

 Efectele juridice ale nerespectării promisiunii 
bilaterale de a contracta sunt expuse în art.703 CC 
RM, şi anume, ,,contractul încheiat cu încălcarea pro-
misiunii de a contracta date unei alte persoane este 
opozabilă beneficiarului promisiunii, fără a-l priva pe 
acesta de dreptul de a cere promitentului şi terţului 
de rea-credinţă care a contractat cu ultimul repararea 
prejudiciilor suferite”. Această normă din Codul ci-
vil stabileşte expres opozabilitatea promisiunii de a 
contracta beneficiarului promisiunii, fapt ce înseam-
nă că ultimul poate beneficia, în temei legal, de toate 
efectele juridice ale promisiunii, fiind beneficiar di-
rect al acestora, iar afectarea opozabilităţii reprezintă 
un temei de despăgubire din partea promitentului şi 
terţului de rea-credinţă. Promisiunea de a contracta 
este obligatorie şi executorie în aceeaşi măsură, atât 
pentru promitent, cât şi pentru beneficiarul promisiu-
nii, deoarece din partea ambilor persistă dorinţa de a 
contracta în viitor, iar neexecutarea antecontractului, 
duce, după cum am menţionat, la cauzarea prejudici-
ilor materiale. 

 Reglementările juridice uniforme în domeniul 
contractelor speciale denotă faptul că sunt recunoscute 
şi promisiunile unilaterale de a contracta, în special în 
art.830 Cod civil ,,pentru a produce efecte, contractul 
care conţine promisiunea de a transmite în viitor un 
bun trebuie încheiat în formă autentică. Nerespectarea 
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formei nu afectează valabilitatea donaţiei dacă promi-
siunea este îndeplinită, cu excepţia contractelor care 
au ca obiect bunuri pentru a căror înstrăinare se cere 
formă autentică”, precum şi art.849 Cod civil ,,pentru 
valabilitatea unui contract prin care se promite o ren-
tă, este necesară formularea în scris a promisiunii şi 
autentificarea ei notarială”. Dar acest fapt nu înseamnă 
că numai în cadrul raporturilor contractuale translati-
ve de proprietate este posibilă şi oportună utilizarea 
antecontractului. În situaţia prevăzută de art.870 Cod 
civil, la revocarea promisiunii de împrumut nu este 
prevăzută cerinţa de formă a promisiunii ca o condiţie 
ad validatem, deoarece funcţionează regula generală, 
stabilită în art. 679 alin.(3) CC RM, în schimb legiui-
torul pune accent pe protejarea intereselor patrimoni-
ale ale creditorului, care poate unilateral să renunţe la 
îndeplinirea obligaţiilor în cazul în care situaţia mate-
rială a împrumutatului se înrăutăţeşte substanţial, fapt 
ce ar periclita restituirea împrumutului, chiar dacă în-
răutăţirea s-a produs înainte de încheierea contractu-
lui şi a devenit cunoscută împrumutătorului ulterior. 
Acest drept de revocare unilaterală a promisiunii, de a 
contracta în cadrul raportulor de împrumut, reprezintă 
o excepţie de la regula de bază a regimului juridic al 
antecontractului, conform căreia, antecontractul, spre 
deosebire de oferta de a contracta, nu poate fi revocat 
de către promitent. Caracterul irevocabil al antecon-
tractului se bazează pe ideea că antecontractul este o 
formaţie bilaterală, având la bază un acord de voinţă9. 
Alte deosebiri ale regimului juridic al antecontractu-
lui şi ofertei de a contracta mai pot fi stabilite, ţinând 
cont de natura şi esenţa lor juridică: 

antecontractul, sau promisiunea de a contracta, a) 
nu poate fi revocată de promitent şi nu devine caducă 
prin moartea sau incapacitatea acestuia; obligaţiile şi 
drepturile născute din antecontract pot face obiectul 
transmisiunii prin acte între vii şi mortis cauza;

beneficiarul unei promisiuni de a contracta are b) 
posibilitatea să ia măsuri conservatorii, la fel ca orice 
creditor, cu privire la dreptul sau realizarea dreptului 
său;

nerespectarea obligaţiei născute din promisiu-c) 
nea unilaterală de a contracta antrenează răspunderea 
contractuală a debitorului-promitent. Retragerea in-
tempestivă a ofertei atrage răspunderea delictuală a 
ofertantului.

 Doctrina civilistică naţională în domeniul teoriei 
antecontractului, expusă în fond în manualul de drept 
civil suscitat, este una inspirată de legislaţia france-
ză, având ca bază trei varietăţi ale antecontractului: 
antecontractul unilateral, sinalagmatic şi pactul de 
preferinţă.

Pactul de preferinţă este analizat de către dr. Au-
rel Băieşu ca un antecontract din care rezultă obligaţia 
de a încheia un contract viitor, cu preferinţă faţă de 
un terţ. Preferinţa poate fi realizată de către promitent 
doar în cazul când contractul se realizează şi ţine nu 
de esenţa antecontractului, dar de persoana căreia îi 
este acordată. În aceste condiţii, pactul de preferinţă 
urmează să fie delimitat de dreptul de opţiune de vân-
zare sau procurare, care reiese din prevederile art.792 
Cod civil, deoarece dreptul unilateral de opţiune de 
vânzare sau procurare reiese dintr-un contract deja în-
cheiat, iar realizarea opţiunii se efectuează în cadrul 
unui raport contractual prestabilit şi se desfăşoară la 
etapa executării contractului în privinţa momentului 
procurării sau asupra dreptului de a vinde în aceleaşi 
condiţii, stabilite anterior, un bun cumpărătorului. Un 
moment de polemică teoretică, care poate avea re-
percusiuni şi în domeniul practicii contractuale, este 
definirea obiectului antecontractului, care, în opinia 
doctrinarului dr. Aurel Băieşu, reprezintă obligaţia de 
a încheia în viitor un contract civil, deci o prestaţie de 
a face10. Obligaţia de a încheia în viitor un contract 
civil, reprezintă, după părerea noastră, cauza contrac-
tului, condiţie de bază a valabilităţii antecontractului, 
iar obiectul acestei entităţi juridice analizate poate cu-
prinde şi alte acţiuni (obligaţii), inclusiv cele de plată 
a avansului, modalităţi de asigurare a viitoarelor obli-
gaţii şi altele. Practica contractuală ne arată că deja la 
etapa antecontractului, părţile doresc realizarea unor 
condiţii ale viitorului contract şi obţinerea unor bene-
ficii, de obicei în formă bănească, care, în mod normal, 
ar fi trebuit primite în cadrul contractului de bază cu 
posibilitatea compensării creanţelor după efectuarea 
achitărilor definitive. Considerăm că există o posibi-
litate legală de lărgire a conţinutului antecontractului, 
prin prisma argumentelor că regimul juridic al con-
tractului şi antecontractului este acelaşi, iar conform 
art. 679 Cod civil ,,Contractul se consideră încheiat 
dacă părţile au ajuns la un acord privind toate clauzele 
lui esenţiale. Sunt esenţiale clauzele care sunt stabilite 
ca atare prin lege, care reies din natura contractului 
sau asupra cărora, la cererea uneia din părţi, trebuie 
realizat un acord”. Rezultă că legea nu interzice păr-
ţilor antecontractului prin acordul lor comun să inclu-
dă orice condiţii ca fiind esenţiale legale, referitoare 
la viitorul contract, inclusiv şi cele de achitare până 
la încheierea contractului a avansului, sau efectuarea 
lucrărilor ce ar permite folosirea obiectului material 
al contractului. În acest context, ne aliniem opiniei 
profesorului O.Sadikov, că nu sunt temeiuri juridice 
suficiente pentru a considera inadmisibile includerea 
condiţiilor indicate în antecontracte11.
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Aceste argumente pot avea putere de convinge-
re asupra judecătorilor şi persoanelor competente să 
soluţioneze litigii ce rezultă din antecontracte, numai 
dacă privim problema prin prisma principiului liber-
tăţii şi egalităţii contractuale, dar nu prin prisma dog-
melor iraţionale, ce nu pot permite dezvoltarea circu-
itului civil.

Promisiunea unilaterală de contract, în contextul 
reglementărilor indicate, reprezintă un contract, deoa-
rece presupune un acord între promitent şi beneficiar, 
în lipsa acestui acord, n-ar exista promisiune, ci ofertă. 
Promisiunea unilaterală poate fi văzută ca un contract 
unilateral, deoarece se angajează numai promitentul, 
iar caracterul sinalagmatic poate fi distins din faptul 
că la momentul ridicării opţiunii, beneficiarul va avea 
o datorie, preţul, apărut în momentul promisiunii şi o 
creanță în virtualitatea unei datorii12.

Promisiunea bilaterală persistă în cazurile când 
părţile nu pot, din anumite motive, să încheie un con-
tract perfect, deoarece pentru perfectarea acestui con-
tract, este necesară respectarea unei formalităţi, fie 
redactarea unui act notarial, obţinerea unei permisiuni 
administrative sau condiţionarea angajării definitive 
după contractarea unui împrumut sau credit bancar.

Un interes deosebit din punctul de vedere al funcţi-
ilor juridice ale arvunii, stabilite în art.631 CC RM în 
redacţia ,,Arvuna este o sumă de bani sau un alt bun 
pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru 
a confirma încheierea contractului şi a-i garanta exe-
cutarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată 
avans. Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie 
întocmită în scris”. Proba încheierii definitive a con-
tractului, pe care fiecare parte este obligată să-l exe-
cute sub sancţiunea angajării răspunderii sale, poate 
conferi acesteia un regim de antecontract, deoarece 
persistă angajamentul părţii care a primit arvuna de a 
contracta. Această idee nu este pe deplin împărtășită 
de jurisprudenţa franceză, precum şi de cea rusă, care 
s-au pronunţat asupra modurilor de asigurare a obli-
gaţiilor ce reies dintr-un antecontract pe motiv că prin 
arvună se asigură executarea de către părţi a obliga-
ţiilor pecuniare, ce rezultă dintr-un contract deja re-
alizat. La fel, în sprijinul acestor argumente, se vehi-
culează ideea că în cadrul antecontractului nu se pot 
efectua plăţi între părţi, iar în caz că ele se efectuează, 
aceste acte juridice de plată se recunosc nule de către 
instanţele judecătoreşti şi pot fi calificate de către in-
stanţe ca îmbogăţire fără justă cauză13, nu în calitate 
de raport contractual, cu calcularea şi încasarea do-
bânzilor respective.

Argumentele aduse mai sus, în privinţa unicităţii 
regimului juridic al antecontractelor cu cel al con-

tractelor propriu-zise, precum şi principiile stabilite 
de Codul civil, conform cărora ,,persoanele fizice şi 
juridice sunt libere să stabilească pe bază de contract 
drepturile şi obligaţiile lor, orice alte condiţii contrac-
tuale, dacă acestea nu contravin legii” şi ,,părţile con-
tractante pot încheia în mod liber, în limitele normelor 
imperative de drept, contracte şi pot stabili conţinutul 
lor”, precum şi ,,părţile pot încheia contracte care nu 
sunt prevăzute de lege (contracte nenumite), precum 
şi contracte care conţin elemente ale diferitelor con-
tracte prevăzute de lege (contracte complexe)”, este 
posibilă modelarea antecontractelor în limitele legale, 
bunelor moravuri şi ordinii publice, apelând în une-
le cazuri la analogia legii art.5 alin.(1) Cod civil, iar 
tot în același context ,,instanţa de judecată nu este în 
drept să refuze înfăptuirea justiţiei în cauzele civile 
pe motivul că norma juridică lipseşte sau că este ne-
clară”. Ar fi oportun ca, până la apariţia în practica 
judiciară a unor asemenea litigii privind recunoaşte-
rea existenţei modalităţilor asigurării obligaţiilor în 
cadrul antecontractelor, poziţia instanţelor de judeca-
tă, competente să judece asemenea cazuri, să fie una 
clară şi stabilă, adică să meargă pe calea recunoaşterii 
valabilităţii juridice a acestor condiţii asiguratorii. În 
susţinerea poziţiei expuse, aducem poziţia savantului 
rus D.I. Meyer, care menţionează în lucrarea deja ci-
tată, că ,,de obicei, antecontractul de vânzare-cumpă-
rare se asigură cu penalităţi, dar foarte semnificative, 
încât să taie gustul contragentului să refuze executa-
rea contractului. Penalităţile se stabilesc atât pentru 
promitent, cât şi pentru beneficiar în egală măsură, 
sau în mod diferit – conform înţelegerii părţilor”14. 

 Antecontractul împreună cu negocierile contractu-
ale fac parte din faza precontractuală a încheierii bene-
vole a contractelor, dar urmează să distingem regimul 
juridic legal al fazei precontractuale, instituit în fond 
pentru protejarea drepturilor consumatorilor, art.19 al 
Legii privind protecţia consumatorilor nr.105-xV din 
13.03.200315 expres prevede dreptul consumatorilor la 
informare ,,consumatorii au dreptul de a fi informaţi, 
în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristi-
cilor produselor şi serviciilor oferite de către agenţii 
economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face 
o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, 
între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură 
să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină 
securitate”. Sau, un alt exemplu plauzibil, reprezintă 
art.1133 CC care la fel stabileşte obligativitatea fazei 
precontractuale în lipsa negocierilor şi antecontractu-
lui, doar în temeiul prevederii legale expese ,,până la 
momentul încheierii contractului, organizatorul este 
obligat să pună la dispoziţia clientului, în scris sau în 
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orice altă formă adecvată, o informaţie despre regi-
mul de vize şi paşapoarte, precum şi despre cerinţele 
de asigurare a sănătăţii pe durata călătoriei”. Normele 
juridice vizate reglementează în fond relațiile cu par-
ticiparea consumatorilor în raport cu comercianţii, dar 
putem elucida un exemplu de menţiune legală a obli-
gaţiei precontractuale între antreprenori, astfel, con-
form art.1175 CC ,,la încheierea contractului, părţile 
au obligaţia de a se informa în mod deschis şi complet 
despre circumstanţele care vizează franchisingul şi de 
a pune la dispoziţia celeilalte părţi informaţia necesa-
ră în conformitate cu principiul bunei-credinţe. Părţile 
sunt obligate să păstreze secretul asupra datelor confi-
denţiale, inclusiv în cazul în care contractul nu se mai 
încheie”.

 Este evidentă situaţia că, în aceste cazuri sus-in-
dicate, atât cu participarea consumatorilor, cât şi în 
raporturile contractuale dintre comercianţi, special 
reglementate de lege, nu persistă antecontracte, de-
oarece obligaţiile de informare şi confidenţialitate re-
zultă din prevederile legale, pe când temeiul juridic 
de apariţie a antecontractului este doar acordul liber 
exprimat al părţilor. 

În cele din urmă, existenţa antecontractului con-
venţional nu poate înlocui raporturile precontractuale 
ce rezultă din lege, şi invers, faza legală precontractu-
ală obligatorie nicidecum nu poate lua locul antecon-
tractului, deoarece sunt diferite atât esenţa, efectele 
juridice, cât şi funcţiile lor.

O situaţie juridică de delimitare a antecontractului 
de alte construcţii juridice se poate face prin prisma 
art. 674 CC RM, care prevede că ,,contractul prin care 
o parte se obligă să transmită patrimoniul său viitor 
ori o parte din acel patrimoniu sau să-l greveze cu 
uzufruct este nul”. Noţiunea de patrimoniu, dedusă de 
art. 284 Cod civil, face referinţă la totalitatea drep-
turilor şi obligaţiilor patrimoniale, privite ca o sumă 
de valori active şi pasive strâns legate între ele, apar-
ţinând unor persoane fizice şi juridice determinate. 
Acestă stipulaţie legală prevede expres existenţa reală 
în timp şi spaţiu a drepturilor şi obligaţiilor patrimoni-
ale ale anumiților subiecţi şi nicidecum eventualitatea 
apariţiei lor în viitor. În această ordine de idei, înche-
ierea contractelor de vânzare a roadei viitoare, care se 
întâlnesc deseori în practica comercială, urmează să 
fie calificate ca antecontracte de vânzare-cumpărare 
şi nicidecum ca vânzare ordinară, deoarece roada vi-
itoare ar reprezenta patrimoniul viitor, iar legea sub 
sancţiunea nulităţii absolute interzice transmiterea 
lui. Un alt argument în acest sens, susţinut şi de doc-
trina civilistică16 reprezintă imposibilitatea existenţei 
dreptului de proprietate, la momentul încheierii con-

tractului asupra bunurilor, eventual, roadei, care nu 
există. Faptul că eventualul vânzător este proprieta-
rul terenului pe care se cultivă roada respectivă, încă 
nu serveşte temei pentru declararea lui în calitate de 
proprietar al roadei viitoare. Aceeaşi logică juridică, 
de neexistenţă a patrimoniului cert, pasibil să fie con-
tractat, poate fi aplicată şi în susţinerea prevederilor 
art. 675 Cod civil „contractul asupra moştenirii unui 
terţ încă în viaţă este nul. Nul este şi contractul asupra 
cotei-părţi legale sau a legatului din succesiunea unui 
terţ încă în viaţă”. 
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rÉSUMÉ
Aujourd’hui, les lois de protection des consommateurs se généralisent dans le monde entier. Ce phé-

nomène à d’abord atteint les pays occidentaux, les premiers à avoir reflété ce que l’on appelle, encore 
aujourd’hui, la société de consommation. Il s’est manifesté à la fin des années 1960 et au début des an-
nées 1970. Désormais, par exemple, tous les pays de l’Union Européenne disposent d’une législation 
assez complète de protection des consommateurs. Ce mouvement concerne désormais bien d’autres pays 
à travers le monde, alors même que, dans ceux-ci, le niveau de consommation apparaît plus faible.

tariile legate de politica consumeristă în dome-
niul clauzelor abuzive pornesc de la expresia formulată 
pentru prima dată de filosoful-economist Adam Smith, 
la începutul sec. al xVIII-lea, care a declarat că „unicul 
scop final al produsului este consumul”, producătorul 
fiind subordonat cerinţelor consumatorului1.

Într-o formulare modernă, se poate spune că scopul 
activităţii economice este de a aloca resurse, cât mai 
eficient posibil, pentru a satisface nevoile consumato-
rilor. De altfel, în literatura de specialitate, se afirmă 
că, aşa cum în politică democraţia constă în asigurarea 
drepturilor alegătorilor, în economie, o asemenea de-
mocraţie înseamnă asigurarea drepturilor consumatori-
lor, posibilitatea acestora de a alege2.

Din punct de vedere istoric, utilizarea noţiunii de 
consumator, totuşi, este disputată între europeni şi 
nord-americani. Pe când cei din urmă afirmă că pre-
şedintele John Kennedy a utilizat prima dată noţiunea 
în faţa Congresului, în 1962, rostind celebrele cuvinte: 
„Consumers, by definition, include us all” 3, europenii 
pun pe seama economiştilor folosirea termenului, în 
timpul crizei economice din 19304. Totuşi, pericolele 
generate de societatea de consum au fost denunţate mai 
întâi în Statele Unite ale Americii de folosofi, precum 
Marcuse, economişti precum Galbraith şi Vance Pac-
kard, pentru ca, în anul 1962, în mesajul sau despre sta-
rea noţiunii, preşedintele Kennedy să constate oficial 
că masa consumatorilor reprezintă, pe plan economic, 
grupul cel mai important, dar şi cel mai puţin ascultat5.

Indiferent unde şi când a fost denumit astfel, consu-
matorul a existat din cele mai vechi timpuri. M.Jakotă 
susţinea că „cumpărător sau utilizator, consumatorul 
era protejat încă din antichitate împotriva viciilor as-
cunse ale lucrului achiziţionat” 6. La contractul de vân-
zare din dreptul roman putea fi adăugat chiar şi aşa- 
numitul pactum disciplinentiae, stipulat în favoarea 

APARIŢIA  ŞI  EVOLUŢIA  
CONCEPTULUI  DE  „CLAUză  AbUzIVă”

olesea PloTnIC, 
magistru în drept, doctorand (USM)

 
Recenzent: Violeta CoJoCArU, doctor habilitat, conferenţiar universitar (USM)

elatând un scurt istoric privind conceptul de ,,cla-
uză abuzivă”, trebuie menţionat că toate comen-

cumpărătorului, care avea posibilitatea să îna poieze 
lucrul într-un anumit termen, când constata că nu-i este 
pe plac7. Renumitul civilist francez J.Ghestin menţiona 
că „această putere discreţionară a consumatorului de a 
re tracta consimţământul face parte din reglementările 
europene recente ale protecţiei consumatorului din Eu-
ropa timpurilor noastre”8.

În evul mediu, consumatorul s-a aflat pe un plan 
secund. Tot interesul societăţii era orientat spre indus-
trie, aflată în fază incipientă. Deşi produsele de pe piaţă 
prezentau un risc sporit pentru consumatori, ideea încu-
rajării dezvoltării industriei i-a determinat pe legiuitorii 
acelor timpuri să fie indulgenţi cu fabricanţii, sfătuin-
du-i pe cumpărători să ţină seama în tranzacţiile lor de 
maxima: caveat emptor9.

În înţelegerea tehnicilor juridice, folosite în dreptul 
consumaţiei10, fenomenul apariţiei societăţii de consum 
este fundamental. Această apariţie este dificil de datat 
cu exactitate, întrucât a luat amploare, de abia, după cel 
de-al doilea război mondial, cu toate că „germenii săi 
au existat, cu siguranţă, încă de la finele secolului al 
XlX-lea”11. Societatea de consum fiind însăşi produsul 
aşa-numitei revoluţii industriale, construită pe terenul 
unor invenţii tehnice remarcabile, facilitată de invenţii 
juridice, precum cea a societăţilor anonime, s-a carac-
terizat prin fabricarea mecanizată de obiecte în serie12. 
Acest nou mod de producţie era realizat cu costuri mai 
mici şi favoriza ridicarea nivelului de trai, inclusiv a 
confortului. Treptat, obiectele de folosinţă curentă se 
transformă în marfă şi în produse de serie: valoarea lor 
de întrebuinţare dispare treptat, lăsând locul aşa-nu-
mitei „valori de schimb”. Originalitatea obiectelor se 
estompează, fiind condamnată la disoluţie şi înlocuită 
cu caracterul comun, de fabricat în serie al lucrurilor. 
Unicitatea unui bun de uz casnic, de pildă ori, pur şi 
simplu, fabricarea acestuia la comandă, pe baza prefe-
rinţelor deţinătorului este taxată deja drept excentricita-
te şi tinde să izoleze individul de grup.
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Odată cu dezvoltarea ştiinţei, a tehnicii şi tehno-
logiei, a comer ţului şi a pieţelor de desfacere, consu-
matorul intră în posesia unor produse din ce în ce mai 
complexe. Prin intermediul mijloacelor de comunicare 
şi informare, a publicităţii comerciale, consumatorul ia 
contact cu o piaţă, în care agentul economic (produ-
cător, distribuitor, vânzător) deţine controlul absolut. 
Benefi ciind de o mare putere economică, agentul eco-
nomic impune produsele pe piaţă, determinându-1 pe 
consumator să le achiziţioneze. Piaţa nu mai este locul 
în care consumatorul îşi exprimă sub formă de cerere 
necesităţile, permiţând producătorului cunoaşterea şi 
satisfacerea lor, ci a devenit mijlocul prin care profe-
sionistul acumulează cât mai mult capital. Pe de altă 
parte, viziunea contractualistă a consumului a rămas 
fără fundament. Autorul francez Th. Bourgoignie, în 
lucrarea sa Eléments pour une théorie du droit de la 
consommation menţiona: „bunurile se dobândesc prin 
încheierea de contracte-tip, standard, la care consuma-
torul îşi exprimă doar adeziunea, neputând negocia cla-
uzele contractuale”13. În aceste condiţii, în raportul de 
schimb se produce un dezechilibru: pe de o parte, se 
află profesionistul (producător, distribuitor, vânzător), 
puternic din punct de vedere economic, bine organizat 
şi informat, iar de cealaltă parte, consumatorul, dezin-
format, lipsit de puterea de a negocia, slab din punct de 
vedere financiar şi juridic.

În această ordine de idei, rezultă că apartenenţa la 
un grup (prin gusturi, stiluri şi modele-tip) şi la valorile 
comune ale acestuia este concepţia secolului XX. Acest 
curent a modificat radical natura obiectelor cotidiene, 
deoarece acestea au început să fie utile, practice, relativ 
economice, de un gust comun, produse în serie. Însă 
nivelul de protecţie nu a fost acelaşi, ceea ce era incom-
patibil cu existenţa unei pieţi europene unice, fapt ce a 
condus la armonizarea legislaţiei europene prin adopta-
rea la 5 aprilie 1993 a Directivei privind clauzele abuzi-
ve în contractele încheiate cu consumatorii14. 

Revoluţia industrială a fost urmată, în secolele XX-
XXI, de fenomenul, nu mai puţin important, al revolu-
ţiei comerciale. Aceasta este centrată pe distribuitori, 
care reuşesc să creeze un comerţ modern, rezultat din 
alianţa metodelor de vânzare noi (vânzarea pe suprafeţe 
mari, vânzarea prin corespondenţă, vânzarea telemati-
că şi, astăzi, cea electronică, promoţia vânzărilor şi teh-
nici eficiente de marketing etc.) cu forţa publicităţii şi 
atracţia generată de creditul pentru consum15. Fenome-
nul răspundea necesităţilor unui anumit stadiu în evo-
luţia societăţii umane: tehnica permite să se producă 
aproape orice, chiar dacă „a produce” nu mai înseamnă 
de mult şi „a vinde”. Miza pusă în joc este atragerea 
atenţiei consumatorului, însă în faţa unor alegeri atât de 
variate, consumatorul nu dispune întotdeauna de timp 
şi de repere pertinente pentru a opta. De unde şi rolul 
covârşitor al mesajului publicitar: un produs de o cali-
tate excelentă, oferit la un preţ scăzut, se poate dovedi 

un eşec, dacă nu este însoţit de o publicitate corespun-
zătoare, şi invers.

Mişcarea consumeristă a contribuit la luarea în cal-
cul a intereselor consumatorilor de către autorităţile 
statale, dar şi de către profesioniştii comerţului, pentru 
care doleanţele consumatorilor (cel puţin în aparenţă) 
nu au mai rămas neglijabile. Astfel, în majoritatea ţă-
rilor Europei Occidentale, guvernele au luat act de re-
vendicările consumeriste încă din anii ‘70-’80, pe de o 
parte, pentru a oficializa  acţiunile acestei mişcări, pe 
de altă parte, pentru a institui măsuri legislative de pro-
tecţie a consumatorilor, născându-se treptat un veritabil 
„drept al consumaţiei”. Construcţia acestuia este, se 
pare, departe de a fi fost finalizată.

Toate aceste aspecte servesc pentru caracterizarea 
aşa-numitei societăţi de consum: o societate de demo-
cratizare a luxului, o societate a abundenţei în interi-
orul căreia o varietate largă de bunuri şi servicii este 
disponibilă la preţuri relativ accesibile, în opoziţie cu 
societatea de penurie cunoscută de umanitate la începu-
turile sale şi care marchează încă trista realitate a ţărilor 
subdezvoltate. Este, apoi, o societate în care cerinţele 
elementare ale majorităţii populaţiei sunt satisfăcute şi 
în care sunt disponibile pentru consumatori bunuri şi 
servicii nonesenţiale, odinioară considerate ca fiind „de 
lux”, aceasta fiind, de fapt, o societate a exceselor, a 
consumatorului  major, repus în starea de minoritate de 
propria sa nechibzuinţă şi impetuozitate.

În secolul XXI, în dreptul consumaţiei apare „era 
consumismului” ca drept de reacţie şi ordine publică 
de protecţie. În interiorul acestei revoluţii comerciale, 
transformate rapid în consumism pur, consumatorul a 
fost cel mai adesea neglijat, tratat ca simplu spectator 
ori, mai grav, exploatat ca depozitar al unei credulităţi 
naturale. Principala trăsătură psihologică a noului su-
biect de drept, numit „consumator”, este fragilitatea. 
Consumatorul devine în interiorul contractelor de ade-
ziune – „partea slabă”, atât din punct de vedere eco-
nomic şi informaţional, cât şi în plan psihologic. Fără 
un precedent aparent în istoria dreptului privat, această 
„tutelă a majorului” care este consumatorul, face obiec-
tul unei ample prezentări, în cuprinsul teoriei consume-
riste. Datorită afinităţii evidente a protecţiei în cauză cu 
ideea clasică de „tutelă”, de ocrotire reglementată prin 
lege în folosul unor persoane cărora această asistenţă le 
este indispensabilă, înţelegem mai uşor faptul desem-
nării, în dreptul italian de pildă, a protecţiei consumato-
rilor prin sintagma „tutelă a consumatorului”16.

Semnificaţia clauzei ca „abuzivă” are o provenienţă 
etimologică latină, fiind acceptată în toate sistemele de 
drept. Ea s-a  impus în perioada postbelică, prin tentaţia 
consumatorilor de a se grupa, creând anumite organiza-
ţii în vederea protejării intereselor sale împotriva abu-
zului economic din partea agenţilor economici.

Întâietatea noţiunii clauzei abuzive în contractele 
de consum, sau echivalentul acesteia „unconscionable 
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clause” este cunoscută în Statele Unite, din 1962, în 
baza Codului comercial uniform (Commercial Code 
Uniform), unde s-a elucidat şi s-a clarificat jurispruden-
ţa de common law, permiţind judecătorului de a anula 
orice clauză ce i se părea abuzivă. 

De altfel, lupta clauzelor abuzive în contractele în-
cheiate cu consumatorii este un fenomen internaţional. 

La nivel european, ţările occidentale au resimţit 
în aceeaşi măsură, unele mai târziu ca altele, necesi-
tatea adoptării unei legislaţii specifice destinate luptei 
împotriva clauzelor abuzive17. Fiecare ţară a realizat-o 
în maniera sa, folosind instrumente şi tehnici juridice 
proprii. Această diversitate se explică prin motive is-
torice, politice sau sociale caracteristice domeniului de 
reglementare.

În ţările europene, în comparaţie cu Statele Unite 
ale Americii, lupta împotriva clauzelor abuzive a fost 
sistematic organizată abia începând cu anul 1970, în 
speranţa protecţiei intereselor economice ale consu-
matorilor18. În acest context, au fost promulgate trep-
tat legi în Suedia (1971), Marea Britanie (1973, 1977), 
Danemarca (1974), Germania (1976) şi, respectiv, în 
Franţa (1978).

În Franţa, anume doamna A.Scrivener, secretar de 
Stat în domeniul protecţiei consumatorilor, a elaborat 
un text, care devine în 1978 legea nr.78-2319, astfel încât 
cap.IV al acestui text fiind consacrat anume instituţiei 
clauzelor abuzive. Zece ani mai târziu, sistemul dat a 
fost completat de legea din 5 ianuarie 1988, care va in-
stitui acţiunea de anulare a clauzelor abuzive. Ulterior, 
textele au fost integrate în 1993, şi anume, în Codul de 
consum francez. Sistemul francez s-a inspirat, de fapt, 
din precedentele străine, însă, în ansamblu, prezintă o 
originalitate, şi anume, prin  rolul devotat al Comisiei 
clauzelor abuzive. După Franţa, alte ţări, precum Spa-
nia şi Portugalia, au adoptat legi ce aveau tendinţa de a 
lupta împotriva clauzelor abuzive. 

Trebuie de menţionat că, de fapt, legile ce au 
scopul de a elimina clauzele abuzive în contractele 
de consum, şi printre acestea legea franceză, sunt în 
general prezentate ca atentări la principiile Codului 
civil. Însă, H.D. Tebbens nu este de acord cu această 
opinie, căci chiar G. Ripert scria în 1935: „Când le-
giuitorul împiedică adeziunea oarbă, de fapt, stopează 
abuzul de drept, astfel încât el apără în final ideea for-
ţei contractuale, şi chiar poate să se bucure de dreptul 
de a întoarce opera Codului civil”20. În opoziţie apare 
doctrina clasică care depăşeşte principiul autonomiei 
de voinţă şi admite conferirea forţei obligatorii clau-
zei pe care unul dintre contractanţi nu a citit-o sau nu 
a înţeles-o21.

Prin urmare, apariţia conceptului de eliminare a cla-
uzelor abuzive poate fi considerată ca o aplicare a prin-
cipiului de bună-credinţă contractuală şi ca o revenire 
la regulile supletive stabilite în speranţa unui echilibru 
contractual.

La data de 14 aprilie 1975, Consiliul Comunităţii 
Europene adoptă prin rezoluţie „Principiul unei poli-
tici de protecţie şi informare a consumatorilor”, care 
prevedea eliminarea clauzelor abuzive din contractele 
încheiate cu consumatorii ca una din acţiunile priorita-
re la nivel european22.  Un al doilea program a urmat în 
1981 şi apoi, rând pe rând, au urmat şi altele.

Astfel, primele lucrări privind lupta împotriva clau-
zelor abuzive au fost asumate pe o perioadă îndelunga-
tă de Comunitate, precum şi de Comitetul de miniştri al 
Consiliului Europei, care la 16 decembrie 1976 adoptă 
o rezoluţie ce implică Statele-membre de a reacţiona 
eficient împotriva clauzelor abuzive23. Această Rezolu-
ţie ilustrează în anexă o listă destul de detaliată a aces-
tor clauze24.

Astfel, exigenţele protecţiei consumatorilor sunt 
luate în consideraţie prin definirea şi punerea în apli-
care şi a altor politici şi acţiuni ale Comunităţii. Apor-
tul dreptului comunitar se situează în măsură egală în 
textele cu caracter mai general, însă care vor avea o 
anumită influenţă asupra dreptului de consum.

O mişcare de apropiere a legislaţiilor europene, prin 
intermediul jurisprudenţei şi a practicii judiciare, se 
pare a se manifesta într-o formă generală, în această 
privinţă. Armonizarea legislaţiei ce reglementează cla-
uzele abuzive, pe scară europeană, presupune, de fapt, 
că domeniul persoanelor protejate trebuie să fie paralel 
circumscris în fiecare din Statele-membre25. Astfel, teh-
nicile luptei împotriva clauzelor abuzive variază de la 
un stat la altul, şi de la o perioadă la alta. În acest sens, 
ţările europene au convenit de a armoniza legislaţiile 
fiecărui stat în ceea ce priveşte clauzele abuzive, sub 
forma unei directive.

Astfel, în anul 1985, lucrările Comunităţii Europene 
au dat naştere la primul proiect de directivă. După lungi 
dezbateri o propunere de directivă a Consiliului Comu-
nităţii Europene privind clauzele abuzive în contracte-
le încheiate cu consumatorii a fost prezentată de către 
Comisie la 24 iulie 199026. Cu toate că proiectul de di-
rectivă era definitivat încă din 1990, miniştrii statelor, 
însărcinaţi cu problemele drepturilor consumatorilor, 
s-au reunit în Consiliul pentru aprobarea directivei, 
abia la 2 martie 1993. 

În vederea armonizării legislaţiilor, la 5 aprilie 1993, 
Consiliul Comunităţii Europene a adoptat Directiva cu 
privire la clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii. De altfel, în pofida procedurii îndelun-
gate, trebuie de recunoscut că adoptarea Directivei nr. 
93/13 a Consiliului Comunităţii Europene din 5 aprilie 
199327 constituie apogeul luptei în dreptul comunitar 
împotriva clauzelor abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii.

De fapt, aceasta este o directivă minimală, căci Sta-
tele-membre nu puteau face mai puţin pentru a proteja 
consumatorii împotriva clauzelor abuzive, însă puteau 
face mai mult28. Directiva a fost transpusă în dreptul 
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francez prin legea din 1 februarie 1995, ceea ce a antre-
nat câteva uşoare modificări ale sistemului instituit în 
1978, însă acesta nu a fost esenţial modificat29.

Obiectivul acestei directive este de a proteja consu-
matorii de bunuri şi de servicii „împotriva abuzurilor 
puterii din partea vânzătorului”. Ea priveşte armoniza-
rea legislaţiilor comunitare în materia protecţiei consu-
matorilor, în scopul facilitării stabilirii unei pieţi unice 
şi de a proteja cetăţeanul în rolul de consumator atunci 
când acesta procură bunuri sau beneficiază de servicii 
prin intermediul contractelor reglementate de sistemul 
de drept al Statelor-membre, altul decât din ţara sa de 
origine.

Directiva Consiliului consideră deci în art.7 că „Sta-
tele-membre se asigură că, în interesul consumatorilor 
şi al concurenţilor, există mijloace adecvate şi eficace 
pentru a preveni utilizarea în continuare a clauzelor 
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii de că-
tre vânzători sau furnizori”. În anexă Direcţia conţine 
o listă a tipurilor de clauze abuzive ţinând cont de mo-
delul german30.

Ulterior, la data de 8 februarie 2007 a fost elaborat 
un alt document comunitar, numit „Cartea verde”, care 
invită toate persoanele interesate de a înainta propuneri 
în materia protecţiei consumatorilor31. Această lucrare 
cuprinde opt directive, scopul cărora este de a proteja 
consumatorii. Conform acestei cărţi „primul obiectiv al 
acestei revizuiri ar fi punerea în aplicare a unei pieţi in-
terne veritabile pentru consumatori, oferind un echilibru 
just între nivelul ridicat de protecţie a consumatorilor şi 
competitivitatea înteprinderilor, în strictă conformitate 
cu principiul subsidiarităţii”32. Se poate de regretat că 
această carte se limitează doar la opt directive şi că nu 
abordează o reflexie globală a tuturor regulilor comuni-
tare în materia de consum. Într-o manieră, fără îndoială 
utopică, Piedelievre St. menţiona că obiectivul acestei 
cărţi ar fi de a putea zice consumatorilor europeni: „In-
diferent unde nu vă veţi afla în Uniunea Europeană şi 
indiferent unde veţi procura ceva, situaţia nu se schim-
bă: drepturile voastre esenţiale rămân aceleaşi”33.

La 6 septembrie, Parlamentul European a adoptat 
o rezoluţie nonlegislativă referitor la cartea verde cu 
privire la revizuirea achiului comunitar în materia pro-
tecţiei consumatorilor.  Interesul esenţial a acestei cărţi 
şi a acestei rezoluţii este, în esenţă, de ordin metodolo-
gic, căci acestea prevăd fără echivoc metode legislati-
ve, care vor fi urmate pe viitor, şi anume, cu privire la 
noţiunea de consumator şi a contractelor de consum şi 
indică tehnicile de intervenţie legislativă.

În final, scopul este de a obţine o armonizare totală 
ce semnifică că nici un Stat-membru nu poate aplica 
reguli mai stricte decât cele definite la nivel comunitar, 
contrar soluţiei care la general este prevăzută de texte-
le comunitare, astfel încât am putea afirma că aceasta 
constituie o primă etapă spre o instaurare a unui Cod 
european de consum, care nu este la moment posibil, 

din moment ce nu sunt fixate un anumit număr de prin-
cipii esenţiale în această materie.

Trebuie de recunoscut că în comparaţie cu alte ţări 
europene, pentru R.Moldova, protecţia consumatori-
lor şi, în special, lupta împotriva clauzelor abuzive nu 
are o istorie prea mare, fiind o politică de stat destul de 
recentă, care a apărut ca răspuns la situaţia în care se 
găseşte consumatorul în faţa abundenţei de bunuri şi 
servicii pe o piaţă în continuă expansiune, şi care, în 
afara avantajelor pe care i le oferă, îi creează şi multiple 
dificultăţi. 

Anterior, pe parcursul ultimelor decenii de exis-
tenţă a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, 
în componența statului sovietic, o asemenea noţiune 
ca protecţia intereselor economice ale consumatorilor, 
ca persoană fizică, practic nu exista. La perioada ace-
ea se avea în vedere protecţia tuturor consumatorilor 
în ansamblu, ca cetăţeni. Având în vedere că problema 
principală a economiei socialiste era saturarea pieţei, 
calitatea produselor şi interesele consumatorilor rămâ-
neau pe planul doi.

Astfel, deşi existent şi până în 1991, interesul asu-
pra protecţiei consumatorilor în R.Moldova este privit 
cu o mare seriozitate de-abia acum, fiind alimentat de 
dorinţa integrării în structurile europene şi de noile 
condiţii din economia R.Moldova, consumatorul con-
fruntându-se cu problemele unei economii capitaliste 
în fază de început. 

Drept rezultat, în legislaţia R.Moldova, pentru pri-
ma dată este prevăzută noţiunea de ,,consumator” în 
art.1 alin.(1) al Legii privind protecţia consumatorilor 
nr.1453-xII din 25.05.199334. Operând câteva modifi-
cări şi preluând exemplul sistemelor de drept francez şi 
comunitar, legiuitorul abrogă legea din 1993 şi adoptă 
în redacţie nouă Legea privind protecţia consumatori-
lor nr.105-xV din 13.03.2003, intrată în vigoare la 1 
octombrie 200335. Noua lege capătă o superioritate netă 
în relaţiile de consum, ţinând cont de conţinutul şi de 
transpunerea în prevederile comunitare, dinamizând 
astfel activitatea în domeniul protecţiei consumatorilor 
şi majorând coeficientul de încredere a consumatorilor 
în sistemul de protecţie oferit de stat.

Armonizarea art.5 al legii din 13.03.2003 (privind 
drepturile fundamentale) la „Principiile directorii pri-
vind protecţia consumatorilor” ale Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite reprezintă primul pas spre ajustarea legisla-
ţiei naţionale la legislaţia internaţională de profil.

Următorul pas l-a constituit definiţia clauzei abuzive 
în conţinutul art.1 al Legii nr.105-xV du 13.03.2003, 
astfel încât instituţia clauzelor abuzive, obţinând un loc 
aparte în cadrul art.4 al aceleiaşi legi, întitulat expres 
„clauzele abuzive”.

La etapa actuală, una din priorităţile de dezvoltare 
a R.Moldova este de a ridica nivelul protecţiei con-
sumatorilor împotriva clauzelor abuzive contractuale, 
precum şi asigurarea drepturilor consumatorilor în con-
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formitate cu legislaţia în vigoare prin adoptarea proiec-
tului de lege privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii, având drept scop transpune-
rea listei clauzelor abuzive din Directiva europenă nr. 
93/13 din 5 aprilie 199336.

Ca urmare a analizei doctrinare şi legislative în do-
meniul clauzelor abuzive, deducem că menirea acestei 
instituţii este aceea de a anihila dezechilibrul semnifi-
cativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, generat de 
abuzul de putere economică exercitat de un agent eco-
nomic în contractul încheiat cu un consumator, persoa-
nă fizică, şi prin aceasta de a garanta respectarea princi-
piului libertăţii contractuale şi a autonomiei de voinţă. 

Trebuie de recunoscut faptul că conceptul de clauză 
abuzivă are o evoluţie istorică critică pentru R.Moldova, 
astfel încâ la momentul actual, normele cu privire la 
clauzele abuzive reprezentând o noutate absolută atât 
doctrinală, cât şi legislativă în comparaţie cu alte siste-
me de drept (francez şi comunitar).

Astfel, pornind de la apariţia şi evoluţia concep-
tului de clauză abuzivă, se conturează, pe de o parte, 
domeniul de aplicare a acestor prevederi contractu-
ale, iar pe de altă parte, calitatea specifică cerută su-
biectului activ în vederea invocării abuzivității unei 
clauze contractuale.

Tratarea instituţiei clauzelor abuzive prin prisma as-
pectelor doctrinare, legislative şi etimologice are o im-
portanţă deosebită la dezvoltarea domeniului de regle-
mentare a prevederilor legale privind clauzele abuzive 
în contractele de consum, în contextul art.718-719 din 
Codul civil al R.Moldova şi art.4, 11 din Legea nr.105-
xV din 13.03.2003, astfel încât legea are drept func-
ţie de a-i proteja pe cei slabi împotriva celor puternici. 
După părerea noastră, aceasta este singura ei funcţie, 
sau cel puţin funcţia sa principală, deoarece viaţa în 
societate nu ar fi posibilă dacă unele persoane ar fi în 
permanenţă victimele abuzului de putere economică. 
Protejându-i pe cei slabi, legea tinde să organizeze o 
societate paşnică şi corectă.
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SUMMArY
Bulgaria is among the first countries in Europe, which in 1999 accepted a Strategy and National Pro-

gram for Information Society Development, updated in 2002 in accordance with the eEurope + Action 
Plan of the candidate countries for EU membership.

The main goal of eGovernment is to improve work efficiency and quality of services provided by the 
executive, judicial and legislative powers. In Bulgaria, the creation of e-government is one of the most 
significant projects in the field of information technology for the past 10 years. However, it is still in 
development, mainly talking about e-government and less working for its realization, despite the huge 
funds spent in the recent years for its implementation. Since the adoption of the Act for e-government in 
2008, so far no other law is synchronized with it.

Introduction
E-governance is a policy priority for the Bulgarian 

government. It was listed as one of the ways to get out 
of the economic crisis, to reduce corruption, to reduce 
administration costs and increase its transparency. 
Operating rules of the administrative authorities in 
this respect are covered in the Law of e-governance. 
It requires them to provide all services within its ju-
risdiction also electronically. Another responsibility 
of the administrative authorities is to obtain neces-
sary data to provide official services. The internal 
exchange takes place via the Integrated environment 
for the exchange of electronic documents, which is 
already established in the Ministry of Transport, IT 
and Communications (MTITC).

A large part of the administrative processes and 
services depends on the provision of services to citi-
zens and businesses locally. The need for construction 
and operation of the system of e-governance is cha-
racterized on the one hand with the need to improve 
the relationship between the society/business and the 
public authorities, and on the other hand to improve 
the quality of public services and the effectiveness of 
government.

The main strategic documents that prioritize e-go-
vernment in Bulgaria are: The government program 
for European Development of Bulgaria 2009-2013; 
The signed in 2009 Malmyo Declaration of Ministers 
responsible for e-government policies of the European 
Union; The Programme of the European Commission 
Europe 2020 and the Lisbon strategy. 

For the development of this priority, a Concept for 
e-Government in Bulgaria 2010-2015 and Strategy 
for e-governance of the Republic of Bulgaria 2011-

2015 year are defined, based on the principles of good 
governance. 

The building of e-government in bulgaria
In the information society, the government must 

comply with public information needs, in order not to 
become a brake on social development. In order to be 
integrated into the composition of the united Europe, 
Bulgaria must be in a developed phase of realization 
of the concept and have a compatible interface with 
the pan-European government.

The accession of Bulgaria to the EU established 
the issue of decentralization of the use of financial 
resources and delegating more powers to regional 
management structures. The regionalization of the 
problems in the aspects of e-politics means the inten-
tional promotion of local communities by the central 
government to implement policies related to building 
an information society in the country - everywhere 
introducing the service on a “single window” in the 
municipalities, regions and districts; development of 
regional e-services, integration of information sys-
tems with systems of central administration, deve-
lopment of the national communication infrastructure 
of public administration; targeted computerization of 
municipal and regional administrations, schools, hos-
pitals and others.

Several other measures, however, providing legal 
regulation remained unfulfilled (eg activities related 
to building information systems in public administra-
tion) and strategy remained on paper only.

Although the National Programme for IS has been 
updated, there could not be found a significant place 
in the wider context for IS development accepted in 
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the EU Lisbon Strategy of 2000. Poor management 
practice has become more visible since December 
2002 when The strategy for the development of e-
government was accepted and in fact all matter in the 
construction of e-governance (standards, construction 
of information systems and information infrastruc-
ture) was embedded in it.

Progress in 2005 and 2006 regarding the develop-
ment of e-Government in the country is mainly as-
sociated with compiling the central administration, 
including its territorial units, with ICT equipment, 
availability of websites and information and electronic 
services offered through them, as well as major train-
ing of civil servants in IT skills. Successes in provid-
ing electronic services are primarily the result of in-
dividual efforts of various administrations and rarely 
have a synergetic effect in others. Although voluntary 
practices in developing e-services and e-government 
were collected, analyzed and promoted, practically 
there is missing an inter-institutional transfer of best 
practices. 

A good practice, which had and still has potential for 
rapid deployment to other departments, is the system 
for small electronic procurement (http://smallsrv.min-
fin.bg), developed and commissioned by the Ministry 
of Finance. One possible mechanism for this transfer 
is the Public Procurement Agency of the Ministry of 
Economy, Energy and Tourism to recommend the use 
of the system, like other recommendations given in 
connection with the procedures (tender documents) in 
public procurement by developing a mechanism for 
synchronizing their Register for procurement with 
various applications software. Such a recommenda-
tion should be supported by a government committee 
to prevent and combat corruption, since it is expected 
that this system has a high anti-corruption effect.

At the beginning of 2008 almost half of the agen-
cies have taken targeted action for the development 
of the e-governance and the provision of electronic 
services for citizens and businesses. There is a clear 
tendency towards increasing the proportion of ad-
ministrations that have defined the roles, rights and 
obligations of its employees responsible for imple-
mentation of specific measures related to the develop-
ment of e-governance in the context of the concept of 
“e-government”. The number of administrations who 
declare that they have the qualified personnel needed 
to implement projects in the field of e-governance has 
increased2.

At the same time, the practice shows that there is 
still a significant proportion of employees engaged 
in the implementation of e-governance services, dea-

ling with technical support of hardware and software 
infrastructure and not participation in projects for 
electronic services. Building e-government requires a 
change in the way of work and communication of the 
employees with the citizens and the business.

A prerequisite for this is the correct understanding 
of the concept of e-governance. Data from that report 
show that most civil servants perceive e-governance 
only by providing information on existing adminis-
trative activities electronically, accept it as something 
separate from everyday activities of state administra-
tion, a task only for experts in ICT. This indicates that 
measures are needed to clarify the nature of e-gov-
ernance as an integrated process that includes both 
administrative reform, optimizing all administrative 
processes and fully exploiting the potential of ICT.

Unfortunately, the municipal administrations have 
relatively low capacity for implementation of elec-
tronic services. The majority of administrative struc-
tures (97.8%) indicate that they have a local network. 
This is a good sign and serious prerequisites for the 
deployment of ICT in the work process and the imple-
mentation of electronic exchange.

The modern concepts of implementing and pro-
viding e-services require the establishment of man-
agement systems based on integrated approach. Cur-
rently, there is not such a system. Key factors for 
managing the deployment and provision of e-services 
are the preparation of reference models for standard-
ized development and implementation of systems for 
monitoring and managing data and content. 

Many municipal administrations in the country de-
velop their projects for the modernization of admin-
istrative services and the provision of electronic ser-
vices for the citizens and the businesses. In April, the 
Institute for Market Economics announced a chart3, 
according to which the “e-governance in the munici-
pality” is best developed in Veliko Tarnovo.

Critical locations
In Bulgaria it is full of optical networks of differ-

ent departments that do not communicate with each 
other, and the total coverage is only 25%. The funds 
are chaotically invested, leading to duplication of net-
works and costs:

The Ministry of Defence has developed its own •	
communication systems - fixed system “Strandja” 1 
and 2 and the Automatic system for connection with 
mobile objects TETRA, which introduction will cover 
half of the country and 80% of the army divisions. A 
public Internet network is built for the central admin-
istration of the Ministry and the headquarters of stra-
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tegic and operational level. There is an automated in-
formation system (AIS) of the Bulgarian army, which 
is used for exchange of classified information. The 
creation of a tactical communications and information 
system is still in progress. The Ministry of Interior has 
also established its own network that duplicates the 
one of the defense ministry.

The Bulgarian Energy Holding manages two •	
companies with an extensive network: National en-
ergy company has a 3.600 km fiber optic network, 
“Bulgartel” has about 2000 km. These state tele-
coms, however, are not used. Only now the Bulgarian         
Energy Holding develops a strategy on how optical 
networking to be used by private businesses and will 
be looking for investors to develop and maintain the 
system. 

Apart, there are two large national public net-•	
works National Public Administration Network 
(NPAN), and Unified Communications Network 
(UCN), which should provide free communications 
for all officials and institutions in the country.

Critical locations for building an effective and ef-
ficient electronic governance in our country remain: 

Need for consistent internal e-policies, which •	
creates conditions for sustainable development 
through various forms of coordination inside the go-
vernment, between the different authorities and civil 
society. 

It is necessary to build a coordination mecha-•	
nism for portfolio management of the IT projects in 
the State administration, which will minimize total 
cost of ownership, eliminate the duplication and in-
compatibility. This mechanism should include pre-
liminary wide discussion of the motives and the main 
goals of the community orders in the electronic go-
vernance area, as well as provide civilian control over 
their implementation. 

Building safe, reliable and compatible electro-•	
nic registers and systems for exchange of information 
between the different back-offices in the administra-
tion as a basis for offering integrated electronic ser-
vices, based on life episodes. Among the most im-
portant projects on that matter are building a unified 
cadaster and property system, informational systems 
of the National Revenue Agency4, the National health 
insurance fund5, and the National system for com-     
bating crime. 

Optimizing the internal management informa-•	
tion systems, which wide variety, even in the same 
administration, creates compatibility problems.

Building an administrative capacity in the in-•	
stitutions, especially outside Sofia, which will allow 

them to prepare and realize projects on the structure 
funds, through which the development of e-gover-
nance and services will be improved. 

Leading specialists in the field of IT in public •	
administration occupy relatively low positions. For 
senior civil servants there are cases of misunderstan-
ding of the concepts and principles of e-governance. 

Need for more active attitude towards the e-go-•	
vernance problems from the higher levels of the go-
vernment, which emphasizes not only on the electronic 
transformation of already existing services, but also on 
the design and development of new, innovative servi-
ces, which are possible thanks to the new ICT. 

Prioritization in the electronic transformation of •	
the administrative services by combination of the fol-
lowing criteria: saved time of the citizens/business for 
receiving the service (total cost of time and total con-
tinuity from the service start to its finish), frequency 
of providing (receiving economies of scale), ability 
for commercialization and providing a concurrent 
base (preparation for outsourcing) of the most wanted 
services and potential for internal transformation (of 
the back-office), which will lead to more effective 
functioning of the administration. 

An audit of the existing government institutions’ •	
websites is needed, on the basis of which to propose 
updating, restructuring and archiving of project and 
institution web pages, which are outdated or do not 
meet the existing institutional framework (for exam-
ple websites of non-existing institutions or websites 
that are being updated for years). 

E-government in bulgaria – reality in figures
Although Bulgaria is the poorest country in the 

EU, funds for modern networks are given. In the last 
15 years about 1 billion euro are spent on the commu-
nication and information technologies and the result 
is negligible. 

From 2000 to 2010 the largest contractor associ-•	
ated with information technology was the Ministry of 
Finance, which spent 94.3 million euros. 

Afterwards is the former Ministry of Public Ad-•	
ministration and the Administrative Reform with 52.8 
million.

Between 2002 and 2004 the government has •	
spent average 14 million euros annually, which has 
generated about 2.5% of the IT business in Bulgaria. 
In 2005-2009 the number increased to 80 million eu-
ros annually.

On 31.12.2010 the picture looks like this•	 6:
28.9% of the administrations do not have a sys-	

tem for documents (25.2% on 31.12.20097); 
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8.8% of administrations have no system of law 	
information services (8.3% on 31.12.2009); 

38.7% of administrations have not adopted the 	
system for managing human resources (35.3% on 
31.12.2009); 

6.3% of the administrations do not have a sys-	
tem of work and wages (8.7% on 31.12.2009); 

7.1% of the administrations do not have an ac-	
counting system (8.7% on 31.12.2009); 

35.5% of the administrations do not have a data-	
base management system (33.7% on 31.12.2009); 

74.5% of the administrations do not have sys-	
tems for monitoring and managing data and content. 

According to the data from both the 2009 and •	
2010, from typical models of e-administration, the 
highest is the percentage of the established informa-
tion centers (40.4%). In comparison with 2009 the 
number of information centers is reduced with 5 for the 
administration at all. With 4 fewer are the e-districts. 
The number of e-municipalities is increased with a to-
tal of 8. 257 administrations (38%) said they do not 
build models of e-administration (36% in 2009). 

In 2010•	 8:
Information centers in the central administra-	

tion are built by the Ministry of Justice, the Executive 
Agency “Bulgarian Accreditation Service”, the Patent 
Office and the Executive Agency “Exploration and 
Maintenance of the Danube”.

10 regional administrations (35.7% of all) have 	
built an information center, 13 (46.4%) operate on the 
model of e-district. Still without a single built model 
of e-administration, there are 8 regional administra-
tions – Burgas, Razgrad, Silistra, Sofia District, Sofia 
City, Targovishte, Haskovo and Shoumen. According 
to the data, Pazardzhik district administration has set 
up e-Administration in 2010. 

The analysis shows that 10.7% of the district 	
administrations have made   more than one model of 
e-administration. These include the regional adminis-
trations of Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo.

66.9% of the municipal administrations and 	
district administrations have established information 
centers, 35.5%  – with a built e-municipality, and 
15.7% have not yet built a model of e-administration.

For 2010, 72 state and municipal agencies and •	
companies have conducted auctions on the Public Pro-
curement Act for the supply of hardware, software, 
services and consumatives. This led to the signing of 
291 contracts with 108 companies.

Currently, over 2/3 of the administrative servic-•	
es of the unified portal www.egov.bg are in primary 
stage of development, i.e. they exist but can not be 

used online. There are rudimentary electronic servic-
es only in certain sites, such as the National Revenue 
Agency, National Health Insurance Fund, the Com-
mercial Register and others. 

In the beginning of 2011 the situation is as fol-•	
lows: 74% of the administrations, which submitted 
information, determine the services they provide have 
the highest social impact. 12% do not provide services 
to the citizens and the businesses on the Administra-
tion Act. 4% of the agencies said that the specifics of 
the services they provide does not allow them to be 
electronic. 2% of the analyzed administrations report-
ed that the provision of their services electronically 
does not lead to the realization of substantial savings. 
The implementation of electronic services, however, 
will require additional resources not provided in the 
budgets of the organizations.

E-government in bulgaria – prospects
In the beginning of the year the government ad-

opted a phased plan to ensure that Bulgaria in 2015 
will be running at least the average European level 
of e-Government. The state must urgently implement 
eight measures9, in order to prevent delayed electron-
ic access to officials after 2015. They are related to 
updating the legal framework; conducting coordina-
tion of over-departmental authority; choice, imple-
mentation and/or development of key central systems 
of electronic management; prioritization and imple-
mentation of the services of the registers of key pri-
mary administrators; selection and implementation of 
complex administrative electronic services of priority 
for the citizens and the business; description of the 
process of the services, offered by all administrations, 
and reengineering of priority; phased implementation 
of internal systems for electronic document exchange 
in the administrations, central document exchange 
system and connection to the central systems of the 
e-governance; implementation of a centralized system 
for management of the state taxes electronically.

The proposed measures will be part of the road-
map for implementation of the adopted Strategy for 
e-governance. The roadmap is being coordinated and 
will be submitted for adoption by the Council of Min-
isters.

In 2012 the most used electronic services are ex-
pected to work, so that the agencies through official 
channels will be able to verify facts and circumstanc-
es, rather than citizens and businesses lining up in 
queues unnecessarily. The government has promised 
that BULSTAT registration, birth certificate, certifi-
cate of marital status, references and more will be able 
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to be received electronically. According to estimates, 
this should result in savings of over 80 million levs.

The Ministry of Transport, IT and Communica-
tions is preparing the implementation of a project un-
der the Operational Programme “Regional Develop-
ment” for building a network for broadband access in 
remote rural areas totaling 40 million levs. The goal 
is in 2013 a broadband network to reach all remote 
villages. The project provides for remote settlements 
in 60 municipalities to communicate with the public 
telecommunications infrastructure.

The financing of e-government now relies more on 
EU funds than on the budget. For 2011 the government 
has provided 30 million levs for the e-government, as 
the funds are from the Operational Programme “Ad-
ministrative Capacity”.

The Council of Ministers adopted a decree10 estab-
lishing a Unified electronic communications network 
(UECN) of the public administration and for the na-
tional security needs, effective since 01/08/2011. The 
network will be created through the integration of 
the existing National public administration network 
to the Council of Ministers and the Electronic com-
munications network to the Executive Agency “Elec-
tronic communications networks and information sys-
tems”. Guide for its construction will be carried out 
by the Minister of Transport, IT and Communications, 
which will provide connectivity through the network 
between the executive authorities and their adminis-
trations in Bulgaria.

The Minister of Finances should provide the bud-
get of the Ministry of Transport, IT and Communica-
tions with 1.85 million levs from the central budget 
for 2011 to fund the integration of Unified Communi-
cations Network and National Public Administration 
Network11. 

Conclusion
Building an effective e-government in Bulgaria is 

an important part of the process of modernizing the 
public administration, improving the quality of the 
administrative service and ensuring effective func-
tioning of the administration in terms of full member-
ship in the European Union.

It is undisputed that the state should seriously re-
consider its policy in the field of information tech-
nology, in order to achieve the desired efficient and 
transparent operation of the officials. Also to be able 
to meet the basic needs of consumers in the face of 
citizens and to stimulate foreign investment. Because 
nowadays technology is developing rapidly, unlike 
the technique with which the officials work.
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SUMMArY
In the present work we touch on the realization of the principle of inevitability in juridical responsibil-

ity for the committed offences. At the same time, in various states of the world, alongside this principle, 
there is applied the “discretionary law”, which permits the organs of prosecution not to sue the offender 
at law, and the law instances -  to condone  and free him  from penal punishment. “The discretionary 
law” in legal prosecution is illustrated by the author by examples of its application in different countries 
(Great Britain, FRG, France, etc.).

activitatea organelor de urmărire penală şi a in-
stanţelor judecătoreşti, unul dintre scopurile căreia 
este ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să 
fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale. Cu alte cuvinte, 
este vorba despre realizarea principiului inevitabilită-
ţii răspunderii juridice pentru infracţiunile săvârşite, 
aceasta înseamnă că orice infractor trebuie urmărit 
penal, trimis în judecată pentru a fi tras la răspunde-
re, condamnat. Este un principiu universal, care stă 
la baza politicii penale a tuturor statelor. Principiul 
nominalizat este obiect de studiu profund al dreptului 
procesual penal, al ştiinţei dreptului procesual penal, 
şi are ca scop perfecţionarea legii procesual penale în 
aşa mod, încât realizarea prevederilor ei să fie un ga-
rant al protecţiei drepturilor celor implicaţi în proce-
sul penal, inclusiv astfel ca nici o persoană nevinovată 
să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.

Totodată, în diferite state ale lumii, fie mai pe larg, 
fie mai limitat, alături de principiul inevitabilităţii 
răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite, se 
aplică „dreptul discreţionar”, care dă posibilitate or-
ganelor de urmărire penală, în anumite situaţii, de a 
nu urmări penal infractorul, iar instanţelor de judecată 
– de a-1 elibera de răspundere sau pedeapsă penală. 
Aceste posibilităţi sunt prevăzute de legea penală şi 
procesual penală, iar organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată au împuterniciri discreţionare 
în acest sens.

Dacă procedura urmăririi penale şi tragerea la răs-
pundere penală a infractorului sunt determinate de 
anumite principii şi detaliat reglementate în CPP RM, 
iar ştiinţa dreptului procesual penal studiază această 

activitate amănunţit, sub toate aspectele, „dreptul dis-
creţionar” în urmărirea penală este slab reglementat în 
legea procesual penală, iar ştiinţa juridică nu-i acordă 
nici o atenţie. Cu toate acestea, ţinând cont de faptul 
că relaţiile sociale fiind în continuă schimbare, mo-
dificare, dezvoltare, depăşesc cadrul legislativ, care 
le reglementează, în caz de apariţie a conflictelor, la 
soluţionarea lor pentru a lua o decizie echitabilă, re-
zonabilă, dreaptă, adesea se face abatere de la norma 
juridică regulatorie, aplicându-se principiile generale, 
fundamentale ale dreptului. În fond, în asemenea situ-
aţii, de fapt, se aplică „dreptul discreţionar”. Şi altfel 
nici nu poate fi. În caz contrar, s-ar lua nişte decizii 
doar formal legale, însă nedrepte.

Problema constă în faptul că acest instrument re-
gulatoriu – „dreptul discreţionar” nu este la îndemâna 
tuturor celor ce aplică legea, deoarece legea aplicabilă 
nu lasă luarea deciziilor, în anumite situaţii, la discre-
ţia lor, altă dată ei nu au împuterniciri discreţionare. 
Din această cauză, nu se pot adopta decizii drepte, iar 
fiind adoptate, sunt calificate ca nelegale. Pe de altă 
parte, datorită reglementărilor insuficiente, chiar şi în 
situaţia când pot fi luate decizii discreţionare, adesea 
se admit abuzuri.

Din aceste considerente, ţinând cont că procese-
le de democratizare a societăţii, bazate pe principiile 
ce apără valorile general-umane, drepturile şi liber-
tăţile fundamentale ale omului cer noi reglementări 
corespunzătoare. Apariţia noilor principii şi instituţii 
juridice în aplicarea legii devine o necesitate incon-
testabilă.

Astfel, în preambulul Constituţiei Republicii Mol-
dova, dar şi în al art.l alin.(3) din Constituţie2, se 
constată că Republica Moldova este un stat de drept, 

„DREPTUL  DISCREŢIONAR”  ÎN  FAzA  URMăRIRII 
PENALE

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

onform art.l al Codului de procedură penală al 
Republicii Moldova1, procesul penal include 
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democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi 
libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori su-
preme şi sunt garantate.

Deci, statul garantează ca valoare în societate 
– dreptatea. O garantează prin ajustarea cadrului le-
gislativ, care trebuie să aibă aşa reglementări, a căror 
aplicare să ducă de fiecare dată la triumful dreptăţii 
în societate în întregime, dar și în cazul unui individ 
aparte. Este un lucru dificil, deoarece interesele socie-
tăţii (nemaivorbind de cele ale statului) nu întotdeauna 
corespund cu cele ale unei persoane aparte, iar actul 
normativ regulatoriu este unul general, impersonal. În 
plus, în linii mari, legea este conservatoare, rămâne în 
urma relaţiilor sociale, a dezvoltării personalităţii şi, 
în multe cazuri, nu poate contribui la o justiţie echita-
bilă, corectă, la protejarea demnităţii persoanei.

De aceea, se impune ca normele juridice să fie mai 
flexibile, iar cei ce le aplică să aibă împuterniciri de a 
lua o astfel de decizie, ca ea să fie şi legală, şi dreaptă. 
Atare reglementări pot avea loc doar prin introduce-
rea unei noi instituţii juridice de realizare a dreptului 
– „dreptul discreţionar”, care fiind clar ca scop, regle-
mentat juridic şi corect aplicat în practică la soluţio-
narea unor cazuri concrete nu contravine principiului 
legalităţii.

Dacă e să vorbim despre raporturile sociale „ce-
rere–ofertă”, ar trebui de menţionat că „cererea” la 
capitolul „dreptate” a existat dintotdeauna, există şi 
astăzi şi va exista mereu. În ceea ce priveşte „oferta 
normativă” – fie că ea în unele cazuri nu există sau nu 
este pe potriva „cererii”, sau întârzie.

Astăzi se întreprind măsuri considerabile pentru a 
înlătura sau a diminua la maximum contradicţia din-
tre „cerere” şi „ofertă”. Una dintre oferte – „dreptul 
discreţionar”.

Acest coraport „cerere–ofertă” este propriu orică-
rei ramuri de drept, deci în fiecare din ele se simte ne-
cesitatea „dreptului discreţionar”. Este necesar acest 
„drept” şi în materie penală, unde nu se aplică analo-
gia, alte procedee de aplicare a dreptului, caracteristi-
ce altor ramuri de drept.

„Dreptate” – principiu moral şi juridic, care cere 
să i se dea fiecăruia ce i se cuvine şi să i se respecte 
drepturile; echitate3.

Cele relatate sunt proprii şi fazei de urmărire pe-
nală, dacă se ţine cont de scopurile acestei instituţii, 
care este strict reglementată, iar rezultatele căreia să 
fie stabilite nu doar în baza legii (Codului penal şi Co-
dului procesual penal), ci şi pe principiile dreptăţii, 
echităţii, justeţei, adevărului.

„Dreptul discreţionar”, după cum s-a menţionat, 

se aplică în toate statele lumii, unde mai amplu, unde 
mai limitat. În unele state (de exemplu, SUA), acest 
principiu este recunoscut ca instrument serios în rea-
lizarea politicii penale şi deci este legiferat, în altele, 
deşi nelegiferat, se aplică în practică, conform anumi-
telor prevederi penale şi procesual penale.

Recunoaşterea „dreptului discreţionar” şi aplica-
rea lui tot mai pe larg în practică de către majoritatea 
statelor lumii este determinată de umanizarea politicii 
penale.

Iniţial „dreptul discreţionar” în faza urmăririi pe-
nale a fost formulat în sistemul de drept anglo-saxon, 
apoi şi-a găsit aplicare în ţările sistemului de drept 
continental (romano-german). În cele din urmă, acest 
drept a fost reflectat în documentele internaţionale4.

În Marea Britanie, organele de urmărire penală au 
împuterniciri legale de a urmări sau de a nu urmări 
penal infractorii, conducându-se de principiul opor-
tunităţii, adică au împuterniciri discreţionare. Această 
practică cu rădăcini seculare are la bază două institu-
te: preîntâmpinarea poliţienească (police caution) şi 
mediaţia (mediation).

Preîntâmpinarea poliţienească este o alternativă a 
urmăririi penale pentru persoanele ce au săvârşit cri-
me negrave, sau de către minori şi se aplică pe larg 
(conform statisticii în 1995 numai în Anglia şi Wells 
au fost făcute 120 000 de astfel de preîntâmpinări mi-
norilor ce n-au atins vârsta de 18 ani)5. 

Există trei modalităţi de preîntâmpinare:
Prima constă în „preîntâmpinarea neformală” – •	

dacă poliţistul constată că nu este necesară urmărirea 
penală pentru infracţiunea neînsemnată, el preîntâm-
pină infractorul minor să nu mai facă aşa acţiuni pe 
viitor. Preîntâmpinarea este orală.

A doua modalitate – preîntâmpinarea formală – •	
se înscrie în procesul-verbal.

A treia modalitate – preîntâmpinarea oficială •	
– se înregistrează într-un registru şi se păstrează trei 
ani. Dacă minorul mai repetă fapta – se intentează 
dosar penal.

După părerea savanţilor englezi, „preîntâmpina-
rea” ca alternativă a urmăririi penale curmă perspec-
tiva acestor minori de a deveni infractori cu carieră, 
reduce cheltuielile statului şi volumul de lucru al ju-
decătorilor6. 

Asemenea împuterniciri discreţionare au organele 
de urmărire penală şi în alte state ce fac parte din sis-
temul de drept anglo-saxon. În unele dintre ele (Aus-
tralia) „preîntâmpinările” sunt însoţite de anumite 
condiţii, în altele – nu. Principalul este ca infractorul 
să-şi recunoască vina.

Din anii 70-80 ai secolului trecut, în Marea Brita-
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nie se practică mediaţia – o altă alternativă a urmăririi 
penale. Mediaţia se aplică ca instrument de aplanare 
a conflictului între părţi, fie la decizia acestora, fără 
implicarea statului, fie la decizia poliţiei.

În Scoţia competenţa exclusivă de a intenta dosare 
penale aparţine procuratorului fiscal. Primind materi-
alele de la poliţie, el decide să înceapă urmărirea pe-
nală ori nu, ţinându-se cont de interesele publice7. 

În SUA împuterniciri discreţionare are procuro-
rul. El decide să pornească urmărirea penală ori nu, 
ţinându-se cont de interesele statului. Gravitatea in-
fracţiunii săvârşite nu importă. Deşi, în ultimii ani, 
s-a purces la codificarea legilor penale şi procesual 
penale, precedentul ocupă un loc de frunte la luarea 
deciziilor8. 

În sistemul continental, problemele ce ţin de urmă-
rirea penală se soluţionează prin intermediul legilor 
codificate.

De aceea, în multe state, la baza reglementării 
problemelor legate de urmărirea penală stă principiul 
legalităţii. În Germania, de exemplu, procurorul este 
obligat, independent de orice împuterniciri, să por-
nească urmărirea penală9.

Dar chiar şi în această ţară legislaţia procesual 
penală prevede anumite situaţii când procurorul are 
împuterniciri de a nu porni urmărirea penală, dacă lip-
seşte interesul public, sau să înceteze urmărirea pena-
lă, dacă infracţiunea este neînsemnată. Aceste decizii 
ale procurorului sunt urmate de anumite condiţii pen-
tru infractor şi sunt luate cu consimţământul judecăto-
rului şi sub controlul său.

Procurorul are împuterniciri de a nu porni urmă-
rirea penală şi în alte situaţii: când urmărirea penală 
poate aduce prejudicii (pagube) Germaniei, contra-
vine interesului public, când persoana s-a autode-
nunţat, a luat măsuri de a preîntâmpina consecinţele 
periculoase ale comportamentului său, ce se referă la 
securitatea statului. Comunicarea organelor compe-
tente – a informaţiei despre intenţia de a trăda Patria, 
divulgarea secretului de stat sau crearea pericolului 
pentru securitatea externă a statului, de asemenea, 
sunt temeiuri pentru procuror de a nu porni urmărirea 
penală. Căinţa activă a învinuitului este la fel un temei 
pentru a înceta urmărirea penală. Dacă infractorul este 
condamnat pentru o altă infracţiune, procurorul poate 
constata acea pedeapsă suficientă pentru corectare şi 
să nu pornească urmărirea penală pentru o nouă cri-
mă. În toate aceste din urmă cazuri, nu se specifică 
gravitatea infracţiunilor, iar majoritatea din ele sunt 
destul de grave. Totuşi legiuitorul german consideră 
oportun de a nu urmări penal aceste persoane. Decizia 
de a urmări sau nu penal aceste infracţiuni este lăsată 

la discreţia procurorului, care are împuterniciri discre-
ţionare. Totodată, decizia de a refuza urmărirea penală 
impune infractorului mai multe condiţii şi cerinţe pe 
care este dator să le respecte. Toată această activitate 
a procurorului se află sub un strict control nu numai 
judiciar, ci şi al societăţii, fiind transparentă.

Cele relatate duc la concluzia că, deşi art. 153 CPP 
al Germaniei declară principiul legalităţii în urmărirea 
penală, în practică se aplică pe larg dreptul discreţio-
nar (art.l53-153c). Savanţii ce studiază acest aspect 
al procesului penal în Germania, menţionează că, de 
fapt, se aplică nu principiul legalităţii, ci cel al opor-
tunităţii10. 

În multe ţări europene, principiul oportunităţii la 
faza de urmărire penală (Franţa, Belgia, Olanda ş.a.) 
se aplică şi mai frecvent, dreptul discreţionar fiind şi 
legiferat.

În Olanda, urmărirea penală se efectuează de că-
tre Serviciul Acuzării Publice, care îşi organizează 
activitatea în corespundere cu aşa-numitul „principiul 
posibilului”. Acest principiu este legiferat în art. 167 
CPP, conform căruia acuzatorul public poate refuza 
urmărirea penală din motive de interes public, se evi-
denţiază, în acest sens, refuzul de a porni urmărirea 
penală din considerente politice. Un temei de a nu 
porni urmărirea penală este şi volumul mare de lucru 
al judecătorilor. În Olanda, din motivele indicate, ur-
mărirea penală încetează în 15-20% anual.

De menţionat că aplicarea corectă a „principiului 
posibilului” este asigurată prin indicaţiile îndrumătoa-
re ale procurorilor generali de pe lângă instanţele de 
judecată de acelaşi nivel: în practică procurorii înce-
tează urmărirea penală când: alte măsuri (disciplinare, 
administrative, materiale) sunt mai efective; consecin-
ţele urmăririi penale nu ar fi proporţionale, echitabile 
şi eficiente; se ţine cont de caracteristica infractorului, 
vârsta lui, urmărirea penală poate fi contrară intere-
selor statului (securităţii lui, ordinii publice) şi chiar 
intereselor victimei. Refuzul de a porni urmărirea pe-
nală poate fi condiţionat, dar şi fără nici un fel de con-
diţii. Majoritatea condiţiilor au un caracter material 
– de a plăti o sumă de bani, compensarea pagubei11. 

În Franţa procurorul are împuterniciri discreţiona-
re largi. Este lăsată la discreţia sa de a aprecia oportu-
nitatea să pornească sau nu urmărirea penală în fiecare 
caz concret.

De asemenea, procurorul aplică pe larg mediaţia, 
dacă el consideră că în aşa fel se va pune capăt con-
flictului şi consecinţelor infracţiunii.

În 1999, în Codul de procedură al Franţei au fost 
introduse 3 noi art.411, 412 şi 413 care au dat noi împu-
terniciri procurorului. Conform art.411, procurorul în 



21

Nr. 9, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

anumite condiţii poate refuza urmărirea penală pentru 
săvârşirea oricărei infracţiuni. Deciziile de refuz al 
urmăririi penale sunt luate cu consimţământul judecă-
torului şi controlate de el12. 

Şi în ţările socialiste, mult influenţate de sistemul 
de drept sovietic, se aplica „dreptul discreţionar” în 
faza de urmărire penală. Împuterniciri în acest sens 
aveau procurorii, care puteau refuza sau înceta ur-
mărirea penală pentru infracţiunile neînsemnate, în 
legătură cu schimbarea situaţiei, compensarea pagu-
bei, trimiterea materialelor în organizaţiile obşteşti în 
scopuri educative şi reeducare. În prezent şi în aceste 
ţări se discută amplu şi se adoptă noi acte normative 
ce prevăd aplicarea „dreptului discreţionar”13. 

„Dreptul discreţionar” a fost cunoscut şi procesului 
penal sovietic, conform căruia procurorul, în cazurile 
prevăzute de lege, avea împuterniciri discreţionare în 
faza urmăririi penale de a porni sau refuza urmărirea 
penală, sau de a înceta urmărirea penală. În ambele 
cazuri, materialele se trimiteau pentru examinare şi 
luarea măsurilor de influenţă obştească fie în judecă-
toriile tovărăşeşti, fie în comisiile pentru minori ori în 
colectivele de muncă.

La începutul anilor 90 ai sec. xx, motivându-se că 
se admiteau abuzuri, împuternicirile discreţionare ale 
procurorului în faza de urmărire penală au fost cu mult 
limitate, ca rezultat al realizării Reformei judiciare şi 
de drept, conform căreia doar instanţele de judecată 
trebuie să se pronunţe pe marginea infracţiunii să-
vârşite şi pedeapsa pentru infractor. În aşa fel, s-a re-
nunţat la principiul oportunităţii în urmărirea penală, 
fiind legiferat doar principiul legalităţii14. În noul Cod 
procesual penal lipseşte articolul (în CPP din 1961 
– art.511) care ar prevedea refuzul de a urmări penal 
pentru unele infracţiuni cu luarea altor măsuri de înrâ-
urire obştească. Considerăm că o normă juridică cu un 
astfel de conţinut trebuie reintrodusă. Este o practică a 
majorităţii ţărilor, care demonstrează eficienţa, este în 
binele interesului public, al statului, al celor implicaţi 
în conflict. În CPP din 2003 este recunoscut principiul 
oportunităţii în urmărirea penală, indicându-se mai 
multe temeiuri şi condiţii, când procurorul, în mod 

discreţionar, poate să înceteze urmărirea penală, fără 
a trimite dosarul în judecată. Dar în anumite cazuri 
urmărirea penală nici nu trebuia pornită, de aceea o 
prevedere nouă în acest sens ar fi bine-venită, desigur 
argumentată, iar realizarea ei supusă controlului, pen-
tru a se exclude abuzurile.

Urmărirea penală trebuie să fie bazată pe princi-
piile legalităţii, temeiniciei, oportunităţii şi echităţii. 
Normele penale şi procesual penale trebuie să cuprin-
dă reglementări care ar permite aplicarea acestor prin-
cipii, iar cei ce aplică aceste norme – să aibă împuter-
niciri în atare sens. Finalitatea urmăririi penale în toa-
te cazurile – decizia luată corect. În anumite cazuri, 
acest scop poate fi atins doar cu aplicarea „dreptului 
discreţionar”.
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SUMMArY
In the article – on the basis of published historical sources and research papers – legal regulation of 

court hearing of land cases in the Ukrainian and Belarusian provinces of the Grand Duchy of Lithuania 
in the 15th - first part of the 16th century is investigated. This problem has not been much investigated in 
legal literature. The author aspires to elucidate what kind of courts resolved land disputes as a circuit 
court, what kind of laws were passed in order to regulate the activity of these courts and how were these 
laws realized in practice. The author believes that up to the middle of the 16th century there were no per-
manent circuit courts for land disputes in the Grand Duchy of Lithuania. All the state courts heard land 
cases in their permanent quarters and moved in a locality to survey borders only if it was very necessary. 
The Government of the Grand Duchy of Lithuania stimulated the activity of arbitration and village courts 
and set them to resolve land disputes in locality. The first permanent circuit court (Sub – Chamber court) 
for boundary disputes was established in every county during the court reform in 1564-1566.

Введение
До судебной реформы 1564-1566 гг. в Великом 

княжестве литовском (далее – Вкл) земельные спо-
ры решались многими судами: государственными, 
вотчинными, церковными, сословными городскими 
(в привилегированных городах), крестьянскими об-
щинными (копными), третейскими. Их деятельность 
регламентировалась великокняжеским, вотчинным, 
каноническим, магдебургским городским и обыч-
ным правом. Многочисленные коллизии и пробелы 
в праве, несовершенство юридической техники того 
времени, приводящее к смешению понятий, и не-
полнота сохранившихся источников осложняют ра-
боту исследователя, взявшего на себя труд осветить 
деятельность судов в Вкл по разрешению земельных 
споров. Однако сложность вопроса лишь подчеркива-
ет необходимость и важность его изучения. к сожа-
лению, современные исследователи обходят его сво-
им вниманием. Специальных публикаций по данной 
теме в литве нет, за исключением краткой статьи на 
литовском языке, опубликованной автором в 46 номе-
ре журнала «Teisė»1.

Объектом нашего исследования является деятель-
ность государственных выездных, копных и третей-
ских судов по рассмотрению дел о земельной соб-
ственности в украинских и белорусских провинциях 
Вкл в xV – первой половине xVI века. Упомянутые 
суды решали земельные споры в местах их возник-
новения и были столь схожи, что и законодатель не 
всегда мог их различить. Целесообразно поэтому объ-
единить их под условным названием выездных и рас-

смотреть правовое регулирование их деятельности в 
рамках предлагаемой вниманию читателя статьи.

Ездоки – судьи или судебные следователи?1. 
Наиболее ранним (из числа сохранившихся) ак-

том, регламентировавшим рассмотрение земельных 
дел, является Судебник казимира 1468 г. «А також 
кому будеть до кого какое дело, будеть земное дело 
ино ездоки побрати; а будуть иныи которыи дела 
ино судьи побрати, а искати правом; а порубов и 
наездов не надобе никому же чинити», – гласит ст. 
20 Судебника2. Цель, которую преследовал законо-
датель, ясна – пресечь насилие и самосуд, принудить 
спорщиков подчиниться судебной власти. Но кем 
были ездоки, упоминаемые в Судебнике казимира – 
Первом литовском Статуте, и в ряде других актов, 
составленных на официальном (канцелярском) язы-
ке Вкл середины xIV – конца xVI века?

В праве Московского государства ездоки – это 
агенты недельщика (судебного пристава), которых 
последний нанимал для вызова в суд ответчиков и 
свидетелей из других городов (см., например, ст. 47 
Судебника 1550 г. и комментарии к ней)3. Но уже дав-
но установлено, что после распада киевской Руси 
развитие права в восточнославянских землях шло по 
нескольким всё более расходящимся направлениям. к 
середине xVI в. право Московского государства уже 
сильно отличалось от права, действовавшего в сла-
вянских областях Вкл. Поскольку язык Судебников 
1497 г. и 1550 г. также существенно отличался от со-
временного ему канцелярского языка Вкл, нельзя по-

ВыЕздныЕ  суды  по  зЕмЕльным  дЕлам  В 
украинских  и  бЕлорусских  проВинциях 

ВЕликого  княжЕстВа  литоВского  В  XV-пЕрВой 
полоВинЕ  XVI века

Евгений МаховЕнко,
доктор социальных наук, профессор  (Литовская Республика, Вильнюс)
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лагаться на терминологические совпадения и думать, 
что ездоки в Вкл и Московском государстве играли 
одинаковую процессуальную роль.

Собранные М.к.любавским данные свидетель-
ствуют, что в Вкл ездоки были судебными следова-
телями, посылаемыми великим князем, воеводами 
и другими судьями для сбора доказательств, опроса 
свидетелей, осмотра места происшествия, составле-
ния протокола с последующей передачей его судье. 
На основе этих материалов судья решал спор4.

Предположение о ездоках как о судебных следо-
вателях находит, на первый взгляд, подтверждение в 
ст. 22 Судебника казимира: «А коли бы два мели ся 
правовать, а возьмуть собе ездоки и судьи: ино учини-
ти им рок, а дати ведомо за 4 недели, штобы ся обо-
два зготовили к тому року перед тыи судьи; судьям 
же и ездоком там выехати на реченое местцо»5. При-
сутствие в одном судебном деле судей и ездоков не 
позволяет говорить о тождестве понятий «судья» и 
«ездок», скорее ездоки выступают здесь в качестве 
следователей. Однако уже цитированная ст. 20 Судеб-
ника казимира может быть истолкована и таким об-
разом, что рассмотрение земельных тяжб поручалось 
ездокам, а решение прочих споров – судьям. В та-
ком случае эта норма наделяла ездоков существенно 
бóльшими полномочиями, нежели те, которые могли 
иметь судебные следователи, возводя ездоков в ранг 
судей по земельным делам.

Известный знаток средневекового литовского 
права А.Янулайтис, комментируя ст. 20 Судебника 
1468 г., объединил оба предположения о юридиче-
ской природе ездоков: «С возникновением спора сле-
дует взять ездоков, которые, прибыв на место, всё из-
мерят, опросят свидетелей и, если им будет поручено, 
решат спор, а если нет, то [спор] будут решать судьи. 
Ездоков дает наместник государя. Во всех иных делах 
искать справедливости можно лишь в суде» (перевод 
наш – Е.М.)6.

Признание двойственной природы ездоков можно 
найти и в работах М.к.любавского. Последний спра-
ведливо заметил, что далеко не всегда было возмож-
ным решить земельный спор издалека, лишь на основе 
собранных ездоками, как судебными следователями, 
доказательств. Земельные споры часто осложнялись 
встречными исками и жалобами о насилии, разграб-
лении имений и т.п. Для рассмотрения таких дел на 
месте великий князь, воевода, староста или державца 
посылал должностных лиц, именуемых в документах 
ездоками, «судьями полюбовными», комиссарами, 
«судьями дворными» или просто судьями7. «Благода-
ря такому слиянию высшего суда с низшим, благодаря 
неопределенности компетенции судей, чинивших суд 
на месте, не всегда можно различить ездоков от судей, 
и в актах они иногда смешиваются. Судьи по настоя-

щему делу называются то ездоками, то судьями; не 
всегда различаются они и в Статуте 1529 года»8.

Однако М.к.любавский и А.Янулайтис не сделали 
следующего шага – не установили принадлежности 
этих судей к определенным звеньям судебной системы 
Вкл.  Все суды по земельным делам М.к.любавский 
именовал копными на том основании, что они «вели 
копу», т.е. опрашивали население для выяснения об-
стоятельств дела9. На наш взгляд, упомянутые долж-
ностные лица были судьями, по крайней мере, трех 
различных судов – великокняжеского, наместниче-
ского и третейского. Судя по сохранившимся источ-
никам, их компетенция и порядок назначения весьма 
схожи, что, однако, не дает нам права отождествлять 
ездоков, «судей полюбовных», комиссаров и «судей 
дворных».

Выездные судьи государственных судов2. 
комиссары были судьями великокняжеского суда, 

назначавшимися государем для решения конкретного 
спора, чаще всего на месте его возникновения. Их не 
следует отождествлять с должностными лицами, ис-
полнявшими поручения несудебного характера (реви-
зии, делимитация границ и др.), также именуемыми 
в источниках комиссарами. В великокняжеском суде 
не было постоянных судей – их функции осуществля-
ли придворные, должностные лица государственной 
или дворцовой администрации10. Поскольку комис-
сары назначались обычно из числа членов Панской 
Рады11, великокняжеский суд и его разновидность – 
комиссарский суд – не всегда можно отличить от суда 
Панской Рады, тем более, что великий князь входил 
в состав Рады и не слушал важных судебных дел без 
участия членов Рады. В литовском Статуте 1529 г. ко-
миссарами названы все члены Панской Рады (ПлС, 
VI, 5)12. Панская Рада, как судебный орган, работала 
сессиями, организовываемыми в Вильнюсе один раз 
(по Слуцкому списку ПлС – два раза) в год (ПлС, VI, 
4)13. Таким образом, постоянный суд Панской Рады и 
организуемый по мере надобности комиссарский суд 
состояли из одних и тех же лиц. конечно, для решения 
земельного спора на местах посылали лишь несколь-
ких комиссаров, тогда как на судебную сессию Пан-
ской Рады должны были съезжаться все её члены.

крупные феодалы и лица, имевшие так называе-
мые охранные грамоты, при земельных тяжбах об-
ращались прямо в великокняжеский суд. Не имевшие 
охранных грамот феодалы и другие подданные ве-
ликого князя (за исключением частновладельческих 
крестьян, судимых вотчинным судом) должны были 
довольствоваться судом воеводы, старосты или во-
лостного державцы, а в великокняжеский суд обра-
щались обычно в апелляционном порядке. Охранные 
грамоты и высокий общественный статус тяжущихся 



Nr. 9, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

24

не гарантировали им рассмотрения их дела самим го-
сударем. Последний мог передать дело комиссарам. 
Так, по поручению великого князя казимира комисса-
ры Ян Ходкевич (государев маршалка и витебский на-
местник), Ян кучукович (государев маршалка и лид-
ский наместник) и Мишко Вештортович (слонимский 
наместник) решали земельный спор пинской княгини 
Марии с князем Дубровицким (документ датирован 
29 мая 1473 г.)14. литовский Статут 1529 г. подтвердил 
судебные полномочия комиссаров, равно как и воз-
можность обжаловать их решения великому князю в 
апелляционном порядке (ПлС, VI, 5).

Наряду с членами Панской Рады комиссарами, 
случалось, назначались и другие должностные лица, 
придворные, крупные феодалы; поэтому нелегко от-
граничить суд комиссаров от другой разновидно-
сти великокняжеского суда – суда асессоров («судей 
дворных»). Организуемый по мере надобности для 
рассмотрения конкретного дела асессорский суд ре-
шал и земельные споры. По мнению И.И.лаппо, в его 
состав обязательно входили и члены Рады, и другие 
должностные лица. Именно такой смешанный состав 
отличал суд асессоров от суда Панской Рады и суда 
земского маршалки15. Однако И.И.лаппо оставил от-
крытым вопрос о разграничении асессорского и ко-
миссарского судов. Предположение, что комиссары 
были только выездными судьями, а асессоры слушали 
дела лишь в своей постоянной резиденции (велико-
княжеском дворце) не находит в исторических источ-
никах достаточного подтверждения. Такой же мало-
обоснованной следует считать версию о комиссарах и 
асессорах как судах первой и апелляционной инстан-
ций соответственно. Но стоит ли пытаться во что бы 
то ни стало разделить эти суды? Полагаем, что говоря 
о судебной системе Вкл xV – первой половины xVI 
века, разграничивать их  было бы неоправданным. 
комиссары и асессоры относились к одному звену 
судебной системы – великокняжескому суду. Они 
разделились лишь во второй половине xVI в., когда 
асессорский суд оказался в ведении канцлера Вкл, а 
комиссары стали действовать либо от лица великого 
князя, либо от лица Главного литовского трибунала16. 
Гораздо важнее разграничить вышестоящие и ниже-
стоящие звенья судебной системы, государственные и 
негосударственные (третейские и копные) суды, так-
же занимавшиеся решением земельных споров.

Наряду с комиссарами и асессорами земельные 
дела на местах решали судьи, посылавшиеся вое-
водами, старостами и державцами. Их, как и упо-
мянутых судей великокняжеского суда, с полным 
основанием можно называть выездными судьями по 
земельным делам (ездоками), с единственной ого-
воркой, что они относились к нижестоящему звену 
судебной системы – к наместническому суду.

До 1542 г. истец сам решал, в какой суд обратиться 
за защитой своих прав17. компетенция вышестоящих и 
нижестоящих судов не была разграничена достаточно 
чëтко. Некоторые земельные споры великокняжеский 
и наместнический суды решали совместно. Столкнув-
шись с трудностями, наместнический суд обращался в 
великокняжеский суд за указаниями. В свою очередь, 
государь передавал некоторые дела на рассмотрение 
наместническому суду. В славянских областях Вкл к 
решению земельных споров привлекались и органы 
местного самоуправления – областные сеймы. Так, в 
1491 г. луцкий староста князь Семен Юрьевич, креме-
нецкий наместник князь Андрей Михайлович и мест-
ные феодалы, собравшись на волынский областной 
сейм, решали земельный спор дворян Цеценевских с 
князем Александром Сангушковичем (дело было воз-
буждено в великокняжеском суде и передано госуда-
рем волынскому сейму)18. В 1533 г. полоцкий воевода 
Ян Глебович, слушая земельное дело князей Соко-
линских, столкнулся с трудностями и передал дело на 
рассмотрение полоцкому сейму19.

3. третейские суды
В Вкл многие земельные дела рассматривали тре-

тейские суды, весьма распространенные в изучаемую 
эпоху. В исторических источниках третейские су-
дьи именуются ездоками, «судьями полюбовными», 
«судьями прошеными» или просто судьями, а сам 
третейский суд обычно именуется «обчим судом». 
Третейских судей приглашали сами тяжущиеся. Го-
сударство санкционировало деятельность третейских 
судов и признавало их решения имеющими равную 
юридическую силу с решениями государственных 
судов. Не довольствуясь этим, тяжущиеся часто про-
сили государя или его наместника утвердить кандида-
туры третейских судей и тем самым санкционировать 
будущее судебное решение, придать ему авторитет 
в глазах общества и самих тяжущихся и, видимо, 
застраховаться от возможных жалоб и упреков сто-
роны, проигравшей дело. Для наблюдения за ходом 
судебного разбирательства часто приглашали вижа – 
должностное лицо, представителя судебной власти, 
одной из функций которого являлось официальное 
засвидетельствование определенных фактов, в дан-
ном случае – факта осуществления правосудия и за-
конности принятого решения.

Право Вкл не устанавливало числа третейских 
судей и не предъявляло к кандидатам каких-либо тре-
бований. Встречающееся в литературе утверждение о 
том, что стороны приглашали равное число судей и в 
дополнение к ним совместно выбирали председателя 
суда, вызывает сомнение, т.к. не подкреплено истори-
ческими источниками. Последние свидетельствуют, 
что число судей с обеих сторон могло быть неодинако-
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вым, а председателя и вовсе не было. Так, третейский 
суд, решавший в 1499 г. земельный спор смоленского 
православного епископа Иосифа с князьями Горски-
ми, состоял из семи судей: трое были представите-
лями князей, а четверо – епископа20. Обычно каждая 
сторона приглашала двух-трех судей из числа автори-
тетных и благожелательнo расположенных к ней лиц.

Назначенный третейским (равно как и государ-
ственным) судом срок рассмотрения земельного дела 
был окончательным («рок завитый») и обязательным 
для сторон. «А который бы из двух тых сутяжаев не 
выехал, тот без суда виноват; а который выехал, того 
отправити в том, чого будеть искати; нижь коли бы 
пригодила ся наша, а любо земская служба, а любо 
болесть, тым того не истратить»21, –  гласит ст. 22 Су-
дебника казимира. литовский Статут 1529 г. список 
уважительных причин неявки стороны на суд допол-
нил созывом всеобщего («вального») сейма и случаем 
эпидемии («мора») (ПлС, VIII, 3). Неявка третейских 
судей от одной из сторон не препятствовала рассмот-
рению дела, за исключением болезни судей, исполне-
ния ими военной или дипломатической службы, на-
хождения в плену. Спор должны были рассматривать 
прибывшие судьи, решение которых было обязатель-
ным для обеих сторон (ПлС, VIII, 7). Отложить рас-
смотрение дела по существу в связи с неявкой судей 
от одной из сторон можно было лишь в том случае, 
если государь или Панская Рада, санкционировавшие 
третейский суд, письменно оговаривали такую воз-
можность (ПлС, VIII, 20). Согласно литовскому Ста-
туту 1529 г., третейский суд должен был выслушать 
требования и ответы обеих сторон, ознакомиться с 
документами, осмотреть межевые знаки и призвать 
к присяге ту из сторон, чьи доказательства выгляде-
ли убедительнее (принесение присяги этой стороной 
и ее соприсяжниками означало выигрыш ею дела) 
(ПлС, VIII, 6 по Слуцкому списку).

Суть дела, ход разбирательства, доказательства 
и заявления сторон, действия судей и принятое ими 
решение кратко излагались в документе, именуемом 
«вырок» (судебное решение). Зачастую из него не-
ясно, как было вынесено решение – голосованием 
или с общего согласия судей. Известно немало слу-
чаев, когда третейские судьи из-за расхождения во 
взглядах оказывались не в состоянии решить спор и 
передавали дело на рассмотрение великокняжескому 
или наместническому суду. Полагаем, это означает, 
что в третейском суде не было голосования, ведь го-
лосование результативно даже при равенстве голо-
сов – принимается вариант решения, поддержанный 
председательствующим. Думается, решение третей-
ского суда принималось с общего согласия судей. В 
этом случае число судей не имело значения, т.к. все 
судьи от одной стороны действовали как одно лицо. 

Не придя к соглашению с судьями противной сто-
роны, дело передавали государственному суду. Так, 
крошинский католический священник Войтех жало-
вался Панской Раде на дворянина Алексея Овсяника 
по поводу того, что тот захватил землю священника 
и причинил ему немалый ущерб. Панская Рада ве-
лела сторонам организовать третейский суд. Судьи 
со стороны ответчика хотели присудить ему урожай, 
снятый истцом со спорного участка, чему воспроти-
вились судьи со стороны истца. Дело было возвра-
щено суду Панской Рады22.

Первоначальная редакция литовского Статута 
1529 г. не регламентировала передачи дела от тре-
тейского к государственному суду – вопрос решался 
индивидуально в каждом конкретном случае. Иногда 
великий князь заранее определял порядок такой пере-
дачи. Так, в грамоте от 20 марта 1531 г. по поводу зе-
мельного спора писаря дрогиченского земского суда 
Яна Секирки и жены тракайского воеводы государь 
велел сторонам пригласить третейскими судьями сво-
их приятелей. Если те не решат дела – передать его 
дрогиченскому земскому суду, а если и тот не решит, 
то ему, государю23.

Обобщенная судебная практика была использо-
вана в процессе исправления и дополнения Первого 
литовского Статута. Видимо, случалось, что третей-
ские судьи уклонялись от решения земельных спо-
ров и злоупотребляли правом передачи дела государ-
ственным судам, т.к. Слуцкий список, относящийся 
к пространной редакции литовского Статута 1529 г., 
содержит следующую норму: «Пак ли бы судъи спор 
мели о повод, а згодити ся не могли за спором своим, 
... тогды, выслухавшы жалоб и отпоров, и списати ма-
ють, и, не выпускаючы сторон з моцы своее от пра-
ва, ... мають послати до воеводы ... и науку взяти, хто 
будеть близшый ку доводу, а сами оттоле зъеждчати 
дотоль, поколь науку от воеводы возмуть, не мають, 
олиж мають, науку воземшы, наконец справедливость 
вчинити» (ПлС, VIII, 6 по Слуцкому списку)24.

Анализируя практику третейских судов, нель-
зя не заметить, что они нередко решали социально 
значимые и довольно запутанные дела о земельной 
собственности, осложненные встречными исками и 
жалобами о причинении ущерба. Обычно такие дела 
возбуждались в государственных судах, которые пере-
давали их на рассмотрение третейским судам. Почему 
же государство поощряло деятельность третейских 
судов и поручало им решать столь сложные земель-
ные споры? Думается, не только потому, что третей-
ский суд проводил заседания по месту нахождения 
спорного имущества, ведь дела на местах слушали 
и выездные судьи государственных судов. Полагаем, 
ответ кроется в особенностях тогдашнего апелляци-
онного судопроизводства.
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Апелляция в современном значении этого тер-
мина утвердилась в Вкл лишь во второй половине 
xVI в. В предшествовавшую эпоху апеллянт об-
жаловал не решение судьи, а самого судью, обвиняя 
его в предвзятости, недобросовестности25. Если недо-
вольная исходом дела сторона жаловалась великому 
князю, противной стороне, чтобы выиграть апелля-
ционное дело, достаточно было предъявить реше-
ние суда первой инстанции. Государь в этом случае 
не решал дела по существу, а предоставлял апеллянту 
возможность судиться с судьей о возмещении ущерба, 
причиненного ему судебным решением26. Хотя в пер-
вой половине xVI века суды постепенно отходили от 
этой практики в пользу настоящего апелляционного 
производства, естественным было бы предположить, 
что судьи государственных судов желали оградить себя 
от возможных подозрений и обвинений в предвзятости, 
поэтому потенциально опасные дела поручали решать 
третейским судьям, приглашенным самими сторонами. 
Финансовые интересы государства от этого не страда-
ли, т.к. судебные сборы все равно поступали в казну.

4. копные суды
В исторических источниках государственные и 

третейские суды часто именуются копными, что вы-
зывает путаницу, т.к. в Вкл «копа» – крестьянский 
сход, собрание мужчин, членов сельской общины. В 
Вкл сельская община осуществляла часть функций 
государства. Община несла коллективную ответ-
ственность за преступления, совершенные на ее тер-
ритории. Потерпевший созывал местных жителей, и 
они совместно искали преступника по горячим сле-
дам. Община, не отыскавшая преступника, была обя-
зана возместить причиненный преступником ущерб. 
Задержав преступника, копа, действуя как суд, оце-
нивала доказательства его вины и выносила приговор 
(ПлС, xIII, 5; ВлС, xIV, 6; ТлС, xIV, 9). Наряду с 
уголовными делами копные судьи слушали и неко-
торые гражданские дела, например – дела о потраве 
и земельные споры между крестьянами (ПлС, xII, 2 
по Слуцкому списку). копные судьи разбирали дела 
на месте правонарушения или нахождения спорного 
имущества и тем напоминали государственных выезд-
ных и третейских судей. Последних с копными судья-
ми роднит и порядок назначения – их подбирали сами 
стороны из членов общины, а остальные общинники 
наблюдали за ходом разбирательства или участвовали 
в нем в качестве свидетелей.

По мнению М.к.любавского, в практике государ-
ственных и третейских судов в процессе рассмот-
рения земельных споров созыв копы был обычным 
явлением27. Суды обязаны были выяснить границы 
участка, установить собственника, подсчитать ущерб, 
а для этого требовалось опросить свидетелей – мест-

ных жителей, которыми, естественно, были не только 
феодалы. Делалось это посредством созыва крестьян 
на копу. Созыв крестьянского схода при рассмотрении 
земельных дел предусмотрен 6 статьей VIII раздела 
литовского Статута первоначальной редакции, оза-
главленной «А хто маеть з державцою копу вести», 
а также 6 статьей VIII раздела по Слуцкому списку, 
начинающейся словами: «Тэж уставуем: коли судъи, 
от нас, господара, взятыи албо от панов рад наших, 
выехали на копу ...». Полагаем, можно согласиться с 
М.к.любавским в том, что в Вкл название копные 
применительно к государственным и третейским су-
дам прижилось из-за распространенного в их практи-
ке созыва крестьянских сходов и слияния двух стадий 
гражданского процесса – подготовки дела к судебному 
разбирательству (в ходе чего и созывалась копа) и рас-
смотрения дела в судебном заседании28. копные суды 
рассматривали лишь крестьянские дела, сословный 
характер этих судов не вызывает сомнений. Поэтому 
использование в литературе термина «копный суд» в 
отношении государственных и третейских судов ве-
дет не только к смешению этих судебных органов, но 
и к неправильному пониманию их сословной принад-
лежности.

Деятельность копных судов была подконтрольной 
местной администрации, представители которой на-
блюдали за ходом разбирательства, имея целью не 
допустить нарушения интересов государства и феода-
лов, и созывали судебные сборы (а не решали споры, 
как ошибочно полагал М.к.любавский)29. Их присут-
ствие было необходимо и потому, что копные суды не 
имели судебных книг, их решения вносились в книги 
наместнического суда (после судебной реформы 1564-
1566 гг. – в книги земского и замкового судов), за чем 
должны были следить представители администрации. 
В случае неисполнения решения копного суда, равно 
как и третейского, выигравшая дело сторона могла 
просить наместника прислать детского для принуди-
тельного исполнения решения. После реформы 1564-
1566 гг. в таких случаях следовало обращаться в зем-
ский суд, который присылал возного30.

5. учреждение в Вкл постоянного 
государственного выездного суда 

по земельным делам
Служилое дворянство Вкл, экономически и по-

литически окрепшее в предшествовавшую эпоху, в 
первой половине xVI в. стало выражать растущее 
недовольство политическим господством земельной 
аристократии и ее монопольным положением в судеб-
ной сфере. Служилые дворяне требовали проведения 
ряда реформ, в частности – разрешения им самим 
выбирать судей, общих для всех слоев дворянского 
сословия. Всеобщий сейм, состоявшийся в Бельске 
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в 1564  г., санкционировал судебную реформу, полу-
чившую правовое закрепление во Втором литовском 
Статуте. Важным элементом реформы стало учреж-
дение в каждом повете подкоморского суда.

Второй литовский Статут, принятый на сейме в 
Вильнюсе в 1565 г. и вступивший в силу 26 января 
1566 г., в своей первоначальной редакции не преду-
сматривал создания подкоморского суда, что вызвало 
большую обеспокоенность служилого дворянства. к 
этому моменту процесс формирования единого дво-
рянского сословия и всей сословной системы Вкл 
вступил в завершающую стадию. Дворянство юри-
дически отделилось от других социальных групп. 
Второй литовский Статут наделил всех его членов 
равными правами и обязанностями. как никогда ак-
туальным стал вопрос разграничения дворянских, 
крестьянских, церковных, городских земель и созда-
ния надежного механизма защиты дворянского земле-
владения. Действовавшая в то время система государ-
ственных, третейских и копных судов такой защиты 
обеспечить не могла. Требовались постоянный дво-
рянский выездной суд по земельным делам, четкое 
разграничение судебных инстанций и компетенций 
всех звеньев судебной системы.

Сейму, начавшему свою работу 28 апреля 1566 г. 
в Бресте, пришлось исправлять и дополнять Второй 
литовский Статут31. По требованию служилого дво-
рянства наряду с другими положениями в Статут 
была включена норма о подкоморском суде (ВлС, IV, 
70). В первой половине xVI в. подкоморские суды, 
созданные по примеру Польши, действовали лишь в 
Подляшском воеводстве Вкл32. Надо полагать, они 
были эффективным средством, коль скоро служилое 
дворянство, не дожидаясь постановления сейма и по-
правок Статута, стремилось распространить их дея-
тельность на всю территорию Вкл. В некоторые по-
веты подкомории были назначены еще до вступления 
в силу Второго литовского Статута. Так, в 1565 г. ве-
ликий князь назначил подляшского подвоеводу Ста-
нислава Нарбута подкоморием Слонимского повета33. 
Второй литовский Статут включил подкоморский суд 
в судебную систему Вкл на всей его территории, а 
Третий литовский Статут 1588 г. детально регламен-
тировал его деятельность.

Подкоморский суд отличался от других судов, 
рассматриваемых в нашей статье, прежде всего тем, 
что был постояннодействующим выездным судом. 
Вторая существенная черта подкоморского суда – его 
сословный характер. Подкоморий первоначально на-
значался государем из местных дворян, а с 1588 г. – 
утверждался государем из предлагаемых местным 
дворянством четырех кандидатов (ТлС, Ix, 1)34. Под-
коморский суд рассматривал лишь те дела, в которых 
хотя бы одна сторона принадлежала к дворянскому 

сословию. Третья особенность подкоморского суда – 
более узкая, по сравнению с другими выездными су-
дами, компетенция. Дела о земельной собственности 
относились к ведению земского суда, а подкоморий 
слушал лишь дела о границах земельных участков и 
действовал только как суд первой инстанции. Дела 
подкоморий получал из Главного литовского три-
бунала, земского либо замкового суда, редко – от 
самих тяжущихся. Назначенный подкоморием срок 
рассмотрения дела был окончательным. Подкомо-
рий лично исполнял выносимые им судебные реше-
ния (ТлС, Ix , 2).

До 1581 г. апелляционной инстанцией для решен-
ных подкоморием дел был великокняжеский суд, 
позднее – Главный литовский трибунал. Для рассмот-
рения жалоб на решения подкоморского суда Трибу-
нал назначал комиссара из местных дворян. комиссар 
(обычно – поветовый маршалка, каштелян или зам-
ковый староста) подбирал двух добропорядочных и 
разбирающихся в праве дворян, вместе с которыми 
слушал дела по месту нахождения спорного участка 
(ТлС, Ix , 7).

С учреждением подкоморского суда третейские и 
копные суды не прекратили своей деятельности по 
рассмотрению земельных дел. Значение третейских 
судов в этой области несколько снизилось, тогда как 
деятельность копных судов активизировалась. Надо 
полагать, государство и феодалы, поощряя деятель-
ность копных судов, тем самым освобождали свои 
суды от рассмотрения малозначительных крестьян-
ских дел. копы были необходимы и самим подкомо-
риям – с их помощью те устанавливали границы спор-
ных участков. Третий литовский Статут постановил 
возобновить деятельность копных судов там, где она 
уже угасла, а также организовать копные суды в тех 
местностях, где их до того не было вовсе. Подкомо-
риям было поручено установить границы судебного 
округа для каждого копного суда и назначить места, 
где должны собираться крестьяне для исполнения су-
дебных функций (ТлС, xIV, 9).

С учреждением Главного литовского трибунала, 
земского и подкоморского судов был создан гораздо 
более простой и более совершенный, чем в прежнюю 
эпоху, механизм решения земельных споров. Его 
основные элементы оставались неизменными, пока 
существовало Великое княжество литовское.
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SUMMArY
In this study the author tries to analyze the situation in Moldova’s educational system and comes up 

with some opinions and suggestions on the ways to overcome the current situation.
Education is one of priority directions of the social development of the society. We look at education 

in the context of the real situation of national economy and beyond. The educational system is a complex 
system to be treated as such, taking into account several factors: social, economic, financial, demographic, 
political, etc. But do not forget the way the actors involved in this ongoing process: children (students, 
teachers), parents and teachers. However, we must decide what we want to construct from the belief that 
the best investment is investment in human capital, so consider that when we provide financial resources 
from abroad must not become “prisoners of international organizations,” but to invest according to 
national priorities, in this case in education.

Moldova, precum și să vină cu unele opinii și 
sugestii privind căile de depășire a situației actuale. 

Educația este una din direcțiile prioritare ale dez-
voltării sociale a societății1. Noi privim sistemul 
educațional în contextul situației reale a economiei 
naționale și nu numai. Sistemul educațional este un 
sistem complex, care urmează a fi tratat ca atare, lu-
ându-se în calcul multiplii factori: sociali, economici, 
financiari, demografici, politici etc., însă nicidecum să 
nu uităm de actorii implicați în acest proces continuu: 
copiii (elevii, studenții), părinții și profesorii. Totodată, 
trebuie să ne decidem ce dorim să edificăm pornind de 
la convingerea că cea mai bună investiție este investiția 
în capitalul uman, de aceea considerăm că, atunci când 
ni se oferă resurse financiare din exterior, nu trebuie 
să devenim „prizonierii organizațiilor internaționale”2, 
ci să-i investim conform priorităților naționale, în ca-
zul dat în învățământ. O problemă care se conturează 
în prezent este legată de ineficiența unor instituții de 
învățământ preuniversitare din satele Moldovei, fap-
tul fiind numit optimizare3, dar optimizarea nu trebuie 
înțeleasă ca directivă de lichidare a școlilor4. Situația 
este de mare rezonanță, de aceea urmează a fi consultați 
părinții, copiii, profesorii, autoritățile publice locale de 
nivelul I și II, luând în calcul tendințele demografice 
și situația economico-financiară în teritoriu. În pofida 
tuturor greutăților de ordin financiar, considerăm opor-
tună existența unei școli primare în fiecare sat din Re-
publica Moldova. Copiii merg în clasa I la vârsta de 
6-7 anișori și sunt prea mici pentru a fi supuși zilnic 
unui stres legat de deplasarea cu un mijloc de transport 
(care, de altfel, este și un izvor de pericol sporit) într-o 
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altă localitate. La etapa primară, instruirea în clasele 
I-IV se efectuează de către un profesor, iar începând 
cu clasa a II-a, li se predă și o limbă străină. Obiectele: 
muzica, educația tehnologică, de asemenea la etapa pri-
mară, pot fi predate de către același învățător. Noi dese-
ori nu luăm în calcul un element esențial al infrastruc-
turii: drumurile locale, care se află într-o stare dezas-
truoasă sau, mai corect spus, care nici nu există. Iarna 
și pe timp de ploaie pe drumurile locale este imposibil 
să se deplaseze unitățile de transport. În occident, de 
exemplu în Germania, instruirea primară se efectuează 
obigatoriu în instituția de învățământ amplasată în car-
tier, localitate, cât mai aproape de casa elevului, unde el 
merge zilnic pe jos, iar începând cu clasa a V-a, treapta 
gimnazială, părinții împreună cu copilul pot alege ori-
ce instituție de învățământ de acest gen din teritoriul 
respectiv. Recunoaștem că baza educațională a copilu-
lui trebuie să fie una solidă, iar aceasta este pusă, de 
regulă, de către primul învățător, poate că ar fi timpul 
să existe rigorile respective și pentru cadrele didacti-
ce – învățători la clasele primare. Indiscutabil, vor fi 
necesare cheltuieli în acest sens, însă rezultatul va fi 
cel scontat, de aceea considerăm necesară existența 
școlilor primare sau, în cel mai rău caz, grădinițe-școli 
(școală-grădiniță) în fiecare localitate rurală a Republi-
cii Moldova. Astfel, localității rurale în afară de faptul 
că i se recunoaște dreptul de a avea cel puțin câteva 
instituții educaționale: grădiniță, școală primară, i se 
mai oferă șansa de a se dezvolta, unde părinții se mai 
pot gândi să-și planifice un copil, care va avea o instru-
ire primară adecvată în localitatea de baștină. Totodată, 
reconfirmând spusele lui Lucian Blaga: „Veşnicia s-a 
născut la sat”, se va asigura o continuitate a dezvoltării 
spirituale a satului.

n acest studiu, autorul încearcă să analizeze 
situația din sistemul educațional al Republicii 
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Considerăm că prin optimizarea excesivă, fără a 
prevedea urmările acestor procese, uneori nechibzui-
te, este posibil să distrugem satul, prin intenții nobile. 
Satul, în lipsa elementelor esențiale de infrastructură, 
nu are nici o șansă de dezvoltare. Statul, ca o primă 
etapă, urmează să-și asume responsabilitatea ca piatră 
de temelie în educația primară a copiilor la locul de 
baștină, inclusiv prin subvenționarea acestor cheltuieli 
din bugetul de stat. Totodată, în situația concretă crea-
tă, pentru treapta gimnazială (cl.V-Ix), vom porni de 
la realitatea crudă în care au ajuns copiii, unde pentru 
treapta gimnazială vom accepta starea de fapt a lucruri-
lor. Părinților și copiilor (începând din cl. I, sau chiar de 
la grădiniță) urmează să li se spună, că ei au mai multe 
oportunități, enumerând, cel puțin, două dintre ele: 

Să facă o facultate dacă vor reuși.•	
Să obțină o profesie de muncitor calificat.•	

Totodată, urmează să fie clarificate lucrurile și în 
privința modei ce viciază întreaga societate – a face 
liceul și a lua BAC-ul în mod obligatoriu. Trebuie să 
spunem că treapta liceală nu este obligatorie, iar pentru 
liceu vor putea aplica și ulterior susține BAC-ul numai 
elevii care au avut o reușită bună, cu o medie nu mai 
joasă de nota „8”. 

Astfel, și părinții, și copiii vor avea un tablou mai 
clar al situației și își vor elabora împreună metodele, 
tacticile, strategiile de reușită a copiilor de la începutul 
etapelor de școlarizare. Reguli simple, clare, stabile, 
cunoscute și respectate de către toți actorii participanți 
la procesul educațional, iar aceasta va confirma teza 
că fiecare poate decide ce dorește să devină în viață. 
Fiecare individ are vocația sa, de aceea este bine să 
existe și diferite opțiuni, care urmează a fi cunoscute 
de el până la absolvirea gimnaziului, liceului. Astăzi, 
munca fizică, ce în mare parte poate fi prestată de orice 
persoană, este mult mai bine remunerată decât munca 
intelectuală. Actualmente, în Republica Moldova s-a 
creat un paradox, când avem mai multe locuri de studii 
în instituțiile de învățământ superior decât în instituțiile 
de învățământ secundar profesional5. Japonia este un 
exemplu foarte bun și demn de urmat, când simplii 
muncitori au studii superioare și o pregătire adecvată 
acestor studii, însă în Republica Moldova cca 30% din 
contingentul de aspiranți la titlul de student, a căror 
pregătire preuniversitară lasă foarte mult de dorit, iau 
cu asalt uşile instituțiilor de învățământ superior, tre-
când pe lângă cele care li s-ar potrivi mai bine – școlile 
profesionale. 

Constatăm că o bună parte dintre abiturienți (cca 
30-40%), cu toate că au promovat examenele la BAC 
cu brio, în zădar au fost impuși de părinți ș.a. să facă 
un liceu ca ulterior să meargă la facultate, deoarece re-
zultatele multora dintre aceștia după BAC, iar uneori și 
după ciclul I (licență), lipsesc cu desăvârșire, deci cum a 

susținut BAC-ul, așa a luat și examenul de licență. Tot-
odată, când elevul a devenit titularul diplomei de BAC, 
calea spre o instituție de învățământ superior este des-
chisă și rămâne numai să achite taxa de studii (numită 
de către studenţi – primă de asigurare). Astfel, Guver-
nul Republicii Moldova, prin limitarea numărului de lo-
curi in instituțiile de învățământ6, a creat o situație când 
nodul gordian nu poate fi tăiat, deoarece, pe de o parte, 
exmatricularea studenților creează mari probleme pen-
tru profesori, iar pe de alta, lucrurile nu pot fi lăsate la 
voia întâmplării. Dacă dorim să avem o tânără generație 
instruită, cu diverse abilități, care să-și construiască vi-
itorul pe cunoștințe, și nu pe relații, atunci urmează ca 
Guvernul să stabilească clar prognoza medie a planului 
de înmatriculare în instituțiile de învățământ. În cazul 
unui buget auster, Guvernul urmează să prevadă numă-
rul de locuri aprobate și finanțate din bugetul de stat, 
iar pentru celelalte locuri, înmatricularea va fi efectuată 
de către instituțiile de învățământ în bază de contract, 
unde instituția trebuie să îndeplinească anumite cerințe 
(existența spațiului pentru desfășurarea procesului de 
studii conform tuturor normelor și cerințelor; cadre di-
dactice, bibliotecă, sală de lectură etc.), în funcție de 
care se vor stabili și numărul de locuri. Deci, atunci 
când există o bază materialo-tehnică necesară și sufici-
entă, cadre didactice cu titluri și grade științifice, carte 
suficientă (manuale, monografii etc.) pentru discipli-
nele programate etc., se va decide numărul de locuri 
pentru înmatriculare în mod transparent, conform unori 
criterii clare prestabilite de către autoritatea abilitată cu 
dreptul de a monitoriza întregul proces educațional la 
toate etapele de instruire (Ministerul Educației sau o 
altă autoritate autonomă).

Altă problemă care ne preocupă este legată de pro-
cesul de admitere. Cu regret, de câțiva ani în procesul 
de admitere în instituțiile de învățământ superior s-au 
instituit reglementări regretabile, atunci când titularii 
diplomei de studii medii de specialitate (colegiu), ai 
diplomei de studii superioare universitare, ai diplomei 
de licenţă iniţial nu erau admişi la studii (a doua facul-
tate), deoarece nu aveau BAC-ul, iar ulterior, la solici-
tarea noastră, fiind admişi totuşi, sunt obligaţi până la 
absolvire să susţină examenele de BAC, altminteri nu 
sunt admişi la examenul de licenţă.

În situaţia creată, considerăm oportună reglemen-
tarea expresă în Codul educaţiei a aspectului ce ţine de 
înmatricularea la ciclul I a deţinătorilor diplomei de 
studii medii de specialitate (colegiu), diplomei de studii 
superioare universitare, diplomei de licenţă sau a actu-
lui echivalent de studii eliberat până în anul 2005, in-
clusiv fără obligarea ulterioară a acestora de a susţine 
examenele de bacalaureat. Dacă BAC-ul este solicitat 
în afara țării, aplicanții respectivi nu au decât să se con-
formeze rigorilor statului-gazdă.
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Altă problemă ce ne dă bătaie de cap este legată 
de unele aspecte privind modul de ocupare a postu-
rilor didactice în instituţiile de învăţământ superior. 
Legislația este lacunară, iar unele carențe sunt obser-
vate, de regulă, la momentul aplicării prevederilor unui 
act normativ. În cadrul ședinței Senatului unei instituții 
de învățământ superior a fost abordată și chestiunea cu 
privire la modul de ocupare a posturilor didactice în 
instituţiile de învăţământ superior. 

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr.854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentu-
lui cu privire la modul de ocupare a posturilor didac-
tice în instituţiile de învăţământ superior7 (în continu-
are: Regulamentul din 2010) a fost abrogată Hotărârea 
Guvernului nr.1265 din 16.11.2004 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor di-
dactice în instituţiile de învăţământ superior universi-
tar (în continuare: Regulamentul din 2004). Totodată, 
menționăm faptul că prevederile pct.10 din Regula-
mentul cu privire la ocuparea posturilor didactice în 
instituţiile de învăţământ superior universitar8, aprobat 
prin HG nr.1265 din 16.11.2004, au fost expuse într-o 
redacție mai reușită și corectă decât aceleași prevederi 
statuate actualmente la pct. 10 lit.b) din Regulamentul 
cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice 
în instituţiile de învăţământ superior9, aprobat prin HG 
nr.854 din 21.09.2010.

 În temeiul dispozițiilor stipulate la pct.10 lit.b) din 
Regulamentul din 2010, la concursul pentru ocuparea 
postului de lector superior universitar pot participa can-
didaţii care „au o vechime de cel puţin 5 ani de activi-
tate didactică în domeniul ştiinţei ”...

Constatăm, cu regret, că s-a dorit modificarea unor 
prevederi preluate din Regulamentul din 200410 pentru 
îmbunătățirea cadrului normativ în vigoare, însă rezul-
tatul obținut îl considerăm nul.

Exemplificăm: 
Pct.10 lit.b) din Regulamentul din 2010 în versi-1. 

une oficială dispune:
„10. La concursul pentru ocuparea postului de lec-

tor superior universitar pot participa candidaţii care:
 b) au o vechime de cel puţin 5 ani de activitate di-

dactică în domeniul ştiinţei ...”, deci greșeala pornește 
de aici. Pentru a ne convinge, aducem traducerea în 
limba rusă, care este fidelă originalului:

„10. В конкурсе на замещение должности 
университетского старшего преподавателя могут 
участвовать кандидаты, которые:

 b) имеют стаж педагогической деятельности 
в области науки не менее 5 лет …”

2. Pct.10 din Regulamentul din 2004 (HG abro-
gată):

„10. La concursul pentru ocuparea postului de lec-
tor superior universitar pot participa candidaţii care:       

...au o vechime de cel puţin 5 ani de activitate didactică 
în domeniu ...”

Așadar, dacă analizăm atent dispozițiile, observăm 
eroarea. Constatăm că în situația creată, atât catedra, 
cât și Comisia de concurs și ulterior Consiliul facultății 
întâmpină mari dificultăți la interpretarea și aplicarea 
corectă a prevederilor pct.10 lit.b) din Regulamentul 
din 2010, deoarece este admisă o greșeală. În sintagma 
utilizată de către Guvern în Regulamentul din 2010, 
„au o vechime de cel puţin 5 ani de activitate didactică 
în domeniul ştiinţei” („имеют стаж педагогической 
деятельности в области науки”) se confundă două 
noțiuni distincte: activitate didactică și, respectiv, acti-
vitate în domeniul ştiinţei (activitate ştiinţifică). Consi-
derăm că norma juridică nouă nu numai că a agravat 
sensul celei din Regulamentul din 2004, dar a creat 
mari confuzii la promovarea cadrelor didactice, de-
oarece nimeni, dar absolut nimeni, nu are şi nu poate 
avea „o vechime de cel puţin 5 ani de activitate didac-
tică în domeniul ştiinţei”. O neghiobie mai mare nici 
că se poate întâlni. Actualmente, norma nu oferă posi-
bilitatea de a promova colegii în funcţiile solicitate, iar 
eu nu pot şi, nici nu doresc să aplic o prevedere lipsită 
de orice sens.

Ca urmare a studiului efectuat la acest comparti-
ment și constatând faptul că eroarea comisă îi aparține 
Guvernului Republicii Moldova, și nu Centrului de 
Informații Juridice sau editorului Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, am solicitat Guvernului Republi-
cii Moldova:

Amendarea prevederilor pct.10 lit.b) din Regula-
mentul cu privire la modul de ocupare a posturilor di-
dactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 
din 21.09.2010.

În acest sens, propunem: pct. 10 lit.b) din Regula-
mentul vizat, după cuvintele „5 ani de activitate di-
dactică” se completează cu sintagma „în învăţământul 
superior şi/sau” sau „în învăţământul superior sau” 
ori „în învăţământul superior sau de cel puţin 8 ani de 
activitate”.

Un interes aparte au trezit și discuțiile asupra pro-
iectului Codului învățământului, publicat în cotidianul 
„Moldova Suverană” din 9 octombrie 2008, nr.159-
160; 10 octombrie 2008, nr.161-162; şi 14 octombrie 
2008, nr. 163-164. Deja la 28 noiembrie 2008 proiec-
tul Codului învăţământului (proiectul nr. 3016 din 23 
octombrie 2008) a fost examinat şi aprobat în prima 
lectură de către Parlamentul Republicii Moldova, iar 
la 19 decembrie 2008 a fost adoptat în lectura a doua. 
Codul învățământului nu a fost promulgat de către 
Președintele Republicii Moldova, fiind transmis Parla-
mentului spre reexaminare la 13 aprilie 2009, iar la 21 
aprilie 2009 la Parlament a fost înregistrat sub nr.563. 
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În temeiul prevederilor art.93 alin.(2) din Constituție, 
Codul învățământului a fost remis spre reexamina-
re Parlamentului Republicii Moldova de legislatură a 
xVI-a de către Preşedintele Republicii Moldova. La 3 
decembrie 2009, proiectul nr.563 a fost supus reexami-
nării de către Parlamentul Republicii Moldova de legis-
latura a xVIII-a. Codul învățământului nr.293-xVI din 
19 decembrie 2008, fiind adoptat de către Parlamentul 
Republicii Moldova de legislatura a xVI-a și nefiind 
promulgat de către Președintele Republicii Moldova, 
nu a fost revotat de către Parlamentul de legislatura 
a xVIII-a. Astfel, în situația creată, când Parlamen-
tul nu și-a menținut votul, noi am rămas fără Codul 
învățământului, însă cu promisiunea că în curând va fi 
adoptat un nou cod – Codul educației.

Sistemul educaţional, cu toate elementele lui, este 
chemat să asigure formarea resurselor umane de înaltă 
calificare, care, în cele din urmă, să asigure dezvoltarea 
ţării. Legea învăţământului în vigoare din anul 1995 nu 
mai răspunde necesităţilor în ceea ce priveşte funda-
mentarea normativă a tuturor proceselor care se desfă-
şoară actualmente în sistemul de învăţământ. Multiplele 
modificări operate în lege pe parcurs au creat incoeren-
ţe, alteori şi coliziuni de norme cu alte acte legislative. 
Necesită a fi subliniată, în mod special, oportunitatea 
racordării legislaţiei în vigoare, care reglementează sis-
temul de învăţământ la sistemul comunitar şi la cele 
mai importante documente de politici, aprobate la nivel 
internaţional şi la nivel european. 

Totodată, ţinem să menţionăm şi faptul că legea în 
vigoare nu asigură transparenţa tuturor proceselor ce 
au loc în învăţământ, conţine şi norme care sunt consi-
derate, de organele respective, ca factori ce favorizează 
corupția. 

Educaţia pentru toţi prevede că şcoala are menirea 
să pregătească omul pentru viaţă activă, şi nu pentru a 
segrega copiii pentru academii şi universităţi. În acest 
Cod, am descoperit și dispoziții ce contrazic tendinţele 
europene și Procesul Bologna, al cărui membru este şi 
Republica Moldova, și care propun unificarea diplome-
lor la nivelul studiilor superioare: licențiat (bachelor), 
master şi doctor. Codul învăţământului propunea denu-
mirea diplomei la nivelul şase, ciclul întâi, diploma de 
licenţiat, care este echivalentă cu diploma de bacala-
ureat obținută în Occident și nicidecum cea eliberată 
elevilor din Republica Moldova după susținerea exa-
menelor la BAC. În acest sens, propunem: Elevilor 
care au absolvit clasa a xII-a și au susținut examenele 
să li se elibereze certificatul de absolvire a instituției 
de învățământ treapta liceală, iar diploma la absovirea 
ciclului I studii superioare va fi redenumită din licenţă 
în bachelor.

În temeiul art. 93 alin.(2) din Constituție, Preşedin-
tele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care 

are obiecţii asupra unei legi, să o trimită, în termen de 
cel mult două saptămâni, spre reexaminare Parlamen-
tului. În cazul în care Parlamentul îşi menţine hotărârea 
adoptată anterior, Preşedintele promulgă legea.

Conform prevederilor art.74 alin.(3) din Regula-
mentul Parlamentului11, Preşedintele Republicii Mol-
dova poate cere Parlamentului, doar o singură dată, 
reexaminarea legii pentru orice motive ce fac legea 
în ansamblu sau o parte a ei inacceptabilă. Obiecţiile 
Preşedintelui Republicii Moldova se supun examinării 
conform procedurii prevăzute de prezentul Regulament 
pentru examinarea amendamentelor, în baza raportului 
comisiei permanente responsabile de legea reexamina-
tă şi, după caz, cu avizul Direcţiei juridice a Secretaria-
tului Parlamentului.

 În temeiul art.74 alin.(4) din Regulamentul Parla-
mentului12, în cazul în care, după reexaminarea legii, 
Parlamentul menţine hotărârea adoptată anterior sau 
face modificări în lege în conformitate cu obiecţiile Pre-
şedintelui Republicii Moldova, Preşedintele este obligat 
să promulge legea în termen de cel mult două săptămâni 
de la data înregistrării legii în Aparatul Preşedintelui. 

 Conform prevederilor statuate de către legiuitor la 
art. 75 din Regulamentul Parlamentului13, în cazul în 
care, după reexaminarea legii, trimise de către Preşe-
dintele Republicii Moldova în condiţiile art.74 alin.(2), 
Parlamentul cu votul majorităţii arătat la art.87 nu-şi 
menţine hotărârea, legea se consideră respinsă, asupra 
ei fiind aplicabile prevederile art.72.

Conform prevederilor stipulate la art.72 alin.(1) din 
Lege14, proiectele de legi şi hotărâri se consideră res-
pinse, dacă la votarea în ansamblu nu s-a obţinut majo-
ritatea respectivă de voturi arătată în art.87 alin.(1). În 
temeiul prevederilor inserate la alin.(2) al aceluiași arti-
col, proiectele de legi şi hotărâri respinse de Parlament 
nu pot fi readuse, de regulă, în discuţia acestuia în de-
cursul aceleiaşi sesiuni. Constatăm că Președintele Re-
publicii Moldova a încălcat prevederile art.93 alin.(2) 
din Constituţie, deoarece nu a luat o decizie în interva-
lul de timp stabilit prin norma constituțională enunțată, 
iar Parlamentul Republicii Moldova a tergiversat ree-
xaminarea Codului învăţământului, astfel violând mai 
multe prevederi legale.

Totodată, considerăm că în cazul enunţat este vorba 
despre o lege şi nu despre un proiect de lege, după cum 
este stupulat la art.72 din Regulamentul Parlamentului, 
deoarece actul legislativ a fost deja adoptat de către le-
giuitor și Președintelui Republicii Moldova i-a fost tri-
mis spre promulgare Codul învățământului nr.293-xVI 
din 19 decembrie 2008. Astfel, conchidem că art. 72 
din Regulamentul Parlamentului urmează a fi modificat 
și completat sau expus într-o nouă redacție: 

„Articolul 72. 1. Legile trimise spre reexaminare şi 
proiectele de acte legislative respinse de Parlament.
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 (1) Legile trimise spre reexaminare, proiectele de 
legi şi hotărâri se consideră respinse, dacă la votarea în 
ansamblu nu s-a obţinut majoritatea respectivă de vo-
turi arătată în art.87 alin.(1). 

 (2) Legile trimise spre reexaminare, proiectele de 
legi şi hotărâri respinse de Parlament nu pot fi readu-
se, de regulă, în discuţia acestuia în decursul aceleiaşi 
sesiuni.” 

Sau, după art.72 se introduce un nou articol 72¹ cu 
următorul cuprins:

Articolul 72¹. Legile trimise spre reexaminare în 2. 
Parlament 

(1) Legile trimise spre reexaminare se consideră 
respinse dacă la votarea în ansamblu nu s-a obţinut 
majoritatea respectivă de voturi arătată în art.87 
alin.(1). 

 (2) Legile trimise spre reexaminare respinse de 
Parlament nu pot fi readuse în discuţia acestuia. Toto-
dată, în sesiunea următoare pot fi prezentate şi exami-
nate noi proiecte de legi care reglementează orice tip 
de relaţii sociale.” 

În temeiul art. 87 alin.(2) din Regulamentul Parla-
mentului15, procedura menţionată la alin.(1) este aplica-
bilă şi în cazul reexaminării legilor la care Preşedintele 
Republicii Moldova are obiecţii. 

Legiuitorul, în textul Legii nr. 780-xV din 
27.12.2001 privind actele legislative16 la art. 50, 51 și 
57, relevă instituția reexaminării privită din alt punct 
de vedere: Reexaminarea actelor legislative constă 
în analiza conţinutului lor pentru evaluarea eficienţei 
juridice la etapa respectivă de dezvoltare a relaţiilor 
sociale. Periodicitatea reexaminării actelor legislative 
este de cel puţin o dată la 2 ani. 

Totodată, remarcăm faptul că în anexa la Lege17 
legiuitorul relevă instituția juridică abordată de noi 
mai sus, deci în contextul trimiterii legii spre reexa-
minare Parlamentului de către Președintele Republi-
cii Moldova. Observăm că în anexă se menționează 
expres faptul că Parlamentul (persoana responsabi-
lă de a semna legea) trimite legea spre promulgare 
Președintelui Republicii Moldova (10. Trimiterea le-
gii spre promulgare: ). Pct.11 din anexă prevede: Pri-
mirea legii spre reexaminare de la Preşedintele Repu-
blicii Moldova. Comisia sesizată în fond pregătește 
raportul (12. Raportul comisiei sesizate în fond la so-
licitarea de reexaminare a legii, aprobat prin hotărârea 
comisiei nr. ____ din ________________________). 
Reexaminarea legii în Parlament și hotărârea adopta-
tă pe marginea reexaminării (13. Reexaminarea legii 
în Parlament şi hotărârea adoptată pe marginea ree-
xaminării:

 a) se menţine hotărârea adoptată anterior; 
 b) se acceptă propunerile şi obiecţiile Preşedintelui 

Republicii Moldova; 

 c) se respinge legea din cauza insuficienţei numă-
rului de voturi).

Reexaminarea urmează a fi efectuată în temeiul 
prevederilor normelor constituţionale18 şi legale19.

În ședința plenară a Parlamentului de legislatura a 
xVIII-a din 3 decembrie 2009, în ordinea de zi a fost 
inclus și proiectul nr.563 din 21 aprilie 2009 privind 
reexaminarea Codului învăţământului nr.293-xVI din 
19 decembrie 2008. 

Considerăm că legiuitorul indică greșit în ordinea 
de zi a ședinței Parlamentului includerea Proiectului de 
Lege nr.563, Codul învăţământului în loc de Reexami-
narea legii, Codul învăţământului nr. 293-XVI din 19 
decembrie 2008. 

Subsemnatul a participat la dezbaterile publice 
organizate prin publicarea în mass-media a proiectu-
lui Codul învăţământului, iar ulterior și a proiectului 
Codului educației, formulând unele propuneri privind 
îmbunătățirea proiectului dat.

Remarcăm faptul că într-o hotărâre și un aviz ale 
Curții Constituționale, se confirmă odată în plus mo-
dalitatea de interpretare extensivă a unor prevederi 
legale. Cert este faptul că se poate justifica orice ne-
ghiobie, dacă există vreun interes. De asemenea, este 
foarte grav faptul când unica autoritate de jurisdicție 
constituțională în Hotărârea nr.14 din 7 iulie 2011 și 
Adresa nr. JCC-03/13a din 7 iulie 2011 constată: „Pre-
vederile legale stipulează că aspiranţii la funcţia de 
judecător, procuror, notar, avocat parlamentar, avocat, 
secretar al consiliului local şi alte funcţii trebuie să 
deţină diplomă de licenţă în domeniu, însă nu conţin 
nici o referinţă la necesitatea absolvirii masteratului, 
care, conform rigorilor Procesului de la Bologna, este 
o treaptă obligatorie pentru ca să se poată considera 
că persoana posedă studii superioare complete”. Aici 
suntem în total dezacord cu opinia exprimată de către 
Înalta Curte în HCC nr.14 din 07.07.2011 și Adresă20. 
Masteratul este o treaptă obligatorie în anumite situa-
ţii/condiţii concrete (ex.: admiterea în profesie – lector 
universitar, cercetător ştiinţific; admiterea la docto-
rat) şi, masteratul este de profesionalizare şi cerceta-
re. Diploma de licenţă în domeniu confirmă faptul că 
persoana posedă studii superioare complete şi poate 
fi încadrată în câmpul muncii fără restricţii. Din cele 
constatate de Curte, rezultă că se va considera că per-
soana posedă studii superioare complete numai după 
absolvirea ciclului I (licenţă) şi ciclului II (master/
masterat). Astfel, apare o întrebare la ce bun diviza-
rea studiilor superioare pe cicluri, dacă Curtea relevă 
că se consideră că persoana posedă studii superioare 
complete numai după absolvirea masteratului? Există 
ciclul I (licenţă/Bachelor), ciclul II (master/masterat) 
şi ciclul III (doctorat), iar aceste prevederi pot fi de-
duse atât din rigorile Procesului de la Bologna, cât 
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şi din prevederile aceleiaşi legi citate de către Înalta 
Curte. În opinia noastră, Curtea Constituţională gre-
şit interpretează prevederile art.26 alin. (4) din Legea 
învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 în hotărâ-
rea şi avizul citat. În temeiul art.27 alin. (6) din Legea 
învățământului, diploma de licenţă atestă că titularul 
acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe generale 
pentru continuarea studiilor în ciclul II, precum şi o 
pregătire profesională iniţială care îi permite angajarea 
în câmpul muncii. Conform art.46 alin.(3) din Legea 
citată, studenţii la ciclul licenţă, studenţii la ciclul mas-
terat şi studenţii la ciclul doctorat sunt reprezentaţi în 
senatul universitar, consiliul facultăţii, consiliul de ad-
ministraţie al instituţiei de învăţământ în proporţie de 
nu mai puţin de 1/5, dar nu mai mult de 1/4 din numărul 
membrilor acestora.

Observăm faptul că legislația este incoerentă, conține 
norme juridice care sunt ambigue și nu pot fi corobora-
te și corelate cu alte norme sau clauze. Studenții de la 
ciclul doctorat se numesc doctoranzi. Conform logicii 
expuse de Curte și după consultarea mai atentă a pre-
vederilor legii citate, putem să conchidem că studiile 
superioare se consideră complete atunci când titularul 
obține diploma de doctor în științe. Halal de astfel de 
concluzii.

Așadar, considerăm oportune eforturile conjuga-
te de a racorda prevederile legislației atât la cerințele 
Procesului Bologna, dar și să ținem cont de tradiția 
școlii naționale și obiceiul locului, să procedăm cum-
pătat, transparent și ferm la luarea deciziilor privind 
viitorul tinerei generații. Totodată, asupra viitorului 
țării, prin implicarea activă în procesul decisional, să-
și spună păsul și copiii (elevii, studenții), părinții, pe-
dagogii, autoritățile publice locale de nivelul I și II, 
reprezentanții sectorului real al economiei naționale 
(business), precum și autoritățile publice centrale.

Măsurile luate de către autorități trebuie să fie trans-
parente, coerente și radicale pentru a schimba în bine 
mersul lucrurilor în sistemul educațional. Aceste acțiuni 
pot fi întreprinse numai de către oameni competenți în 
domeniu, onești și de o cumsecădenie aparte, specifică 
unui educator/invățător/profesor. Pentru a reuși refor-
marea fundamentală a sistemului educațional, avem ne-
voie de persoane cu coloană vertebrală și cu o voință de 
fier, apte în caz de necesitate, de jertfe pentru a schimba 
din rădăcină mersul lucrurilor în bine.
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SUMMArY
Regardless of the fact that the legislator normalized, in the 2nd and 3rd part of the 189th article 

of the Penal Code of Moldova, the content of physical violence as an aggravating circumstance in the 
case of blackmail, the terms “dangerous to life and health violence” and “riskless to life and health vio-
lence”, still remain legal, but not medical concepts. To identify the specific content of these phrases, we 
could not omit causal interpretations, given by official subjects. However, through the overall analysis 
of these interpretations, we notice the absence of a unanimous idea regarding the sense of these no-
tions. More than this, through the examples of law cases, that make an integral part of this study, we were 
convinced that  in the practice area, the interpretations are far from uniform. Therefore, in order not to 
admit for the future any framing errors, we focused our scientific approach on the idea to determine the 
exact content of concepts of “dangerous to life and health violence” and “riskless to life and health 
violence”.

caracter violental, legiuitorul, evaluând perico-
lul social al faptelor, a dislocat acţiunile adiacente – 
aplicarea violenţei nepericuloase şi periculoase pentru 
viaţă sau sănătate, printre variantele agravante de la 
alin.(2) şi (3) art.189 CP RM.

Spre deosebire de violenţa psihică, ca acţiune adi-
acentă în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj de la 
varianta-tip, de această dată, legiuitorul a concretizat 
caracterul violenței fizice – nepericuloasă şi pericu-
loasă pentru viaţă sau sănătate. În context, noţiuni-
le „violenţă nepericuloasă pentru viaţă şi sănătate” 
şi „violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate” nu 
sunt de natură medicală, ci de natură juridică. Pentru 
a identifica conţinutul acestora, mai întâi de toate, 
vom apela la interpretarea judiciară oficială în ma-
terie.

În pct.11 al Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.16 din 
7.11.2005 „Cu privire la practica judiciară în proce-
sele penale despre şantaj”1, la modalitatea acţiunii 
adiacente de la lit.c) alin.(2) art.189 CP RM, se refe-
ră următoarea explicaţie: „Aplicarea violenţei nepe-
riculoase pentru viaţă şi sănătate constituie cauzarea 
intenţionată a vătămărilor corporale de grad mediu, 
uşoare, aplicarea intenţionată a loviturilor sau săvârşi-
rea altor acţiuni violente care au produs dureri fizice, 

şi în aceste situaţii nu este necesară calificarea fapte-
lor şi în baza art.152, 153 CP”. 

Mai întâi de toate, trebuie să remarcăm că ultima 
propoziţie din această explicaţie nu mai este în pas cu 
legislaţia în vigoare; or, vătămarea intenţionată uşoară 
a integrităţii corporale, sau a sănătăţii, a fost dezincri-
minată prin Legea privind modificarea şi completarea 
unor acte legislative nr. 292-xVI din 21.12.20072 şi 
trecută în sfera contravenţionalului (art.78 Cod con-
travenţional al Republicii Moldov3). În al doilea rând, 
consemnăm că, din interpretarea de mai sus, rezultă 
că în ipoteza de la lit.c) alin.(2) art.189 CP RM, se 
aduce atingere nu numai integrităţii corporale, dar şi 
sănătăţii persoanei. Totodată, interpretările Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, cu 
referire la semnificaţia juridică a sintagmei „violenţă 
nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei”, se 
dovedesc a fi neunitare. Aceasta deoarece, în celelalte 
Hotărâri explicative ale sale, precum Hotărârea Plenu-
lui CSJ a RM „Cu privire la practica judiciară în pro-
cesele penale despre sustragerea bunurilor” nr.23 din 
28.06.20044, violenţa nepericuloasă pentru viaţa şi să-
nătatea persoanei presupune „cauzarea unei vătămări 
uşoare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum 
şi aplicarea intenţionată a loviturilor sau altor acţiuni 
violente care au cauzat numai dureri fizice (pct.5), 
iar în Hotărârea Plenului CSJ „Cu privire la practica 

ESTIMAREA  CORECTITUDINII  INTERPRETăRII  jUDICIARE 
A  șANTAjULUI  SăVâRŞIT  CU  APLICAREA  VIOLENŢEI 

NEPERICULOASE  ŞI  PERICULOASE  PENTRU  VIAŢă  SAU 
SăNăTATE 

Sergiu CrIJAnoVSCHI,
doctorand (USM)

Recenzent: Gheorghe UlIAnoVSCHI, doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

a o continuitate logică a agravării răspunderii 
penale, în situaţiile în care şantajul imprimă un 
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aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe 
umane şi traficul de copii”, nr.37 din 22.11.20045, vio-
lenţa nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei 
constă în „cauzarea intenţionată a leziunilor corpora-
le, care nu au drept urmare dereglarea de scurtă durată 
a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă a 
capacităţii de muncă, fie aplicarea intenţionată a lo-
viturilor sau săvârşirea altor acte de violenţă care au 
cauzat o durere fizică, dacă acestea nu au creat un pe-
ricol pentru viaţa sau sănătatea victimei” (pct.5.1). 

Aşadar, suntem în prezenţa unei poziţionări judi-
ciare oficiale triple a conţinutului noţiunii „violenţă 
nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei”. De 
aici, apare ca firească întrebarea: Care dintre cele trei 
interpretări corespunde conţinutului exact al violenţei 
nepericuloase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihi-
că a persoanei? 

Pentru a răspunde la această întrebare, mai întâi 
de toate, consemnăm că conţinutul violenţei nepe-
riculose pentru viaţă sau sănătate trebuie coraportat 
părţii a V-a din Regulamentul Ministerului Sănătăţii 
din 20036 – „Leziuni corporale fără cauzarea preju-
diciului sănătăţii”; or, prin aceasta, indirect se face 
referire la noţiunea „violenţă nepericuloasă pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei”. Potrivit pct.74 din Re-
gulament, din leziunile corporale ce nu cauzează pre-
judiciu sănătăţii (subl. ne aparţine – n.a.) fac parte 
leziunile ce nu generează o dereglare a sănătăţii sau 
o incapacitate temporară de muncă. Luăm în vizor 
această prevedere, pornind de la interpretarea lite-
rară a sintagmei. De vreme ce legiuitorul statuează 
asupra lipsei pericolului pentru sănătate, e şi firesc 
să nu se aducă atingere acestui atribut al persoanei. 
De aceea, nu putem agrea opinia acelor autori care 
susţin că vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii intră sub incidenţa noţiunii 
„violenţă nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea vic-
timei”7. Cu atât mai mult, nu putem accepta interpre-
tarea cauzală ce o conţine pct.11 al Hotărârii Plenului 
CSJ a RM nr.16/2005, care, pe lângă vătămarea in-
tenţionată uşoară, mai include în categoria violenţei 
nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei şi 
vătămarea intenţionată medie a integrităţii corpora-
le sau a sănătăţii. În concluzie, înţelesul adevărat al 
acţiunii adiacente de la lit.c) alin.(2) art.189 CP RM 
este cel pe care Plenul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova ni-l oferă în pct.5.1 al Hotărârii 
nr.37/2004. Deci, vom fi în prezenţa circumstanţei 
agravante analizate, atunci când făptuitorul a cauzat 
intenţionat leziuni corporale, care nu a avut drept ur-
mare nici dereglarea sănătăţii, nici pierderea capaci-
tăţii de muncă, ori aplicarea intenţionată a loviturilor 

sau săvârşirea altor acţiuni violente care au cauzat o 
durere fizică, dacă acestea nu au creat pericol pentru 
viaţa şi sănătatea victimei. La ultima categorie putem 
atribui, de exemplu, îmbrâncirea persoanei, răsucirea 
mâinilor acesteia, inclusiv alte acţiuni violente, care 
au lipsit victima de libertatea de deplasare şi de acţi-
une, dacă acestea nu au prezentat pericol pentru viaţa 
sau sănătatea victimei8.

Totuşi, în practica judiciară, la aprecierea juridico-
penală a acţiunilor făptuitorului care aplică violenţa, 
de cele mai dese ori se iau în consideraţie explica-
ţiile date în pct.11 al Hotărârii Plenului CSJ a RM 
nr.16/2005. Ne-o demonstrează următorul exemplu: 
M.Av., a fost recunoscut vinovat în comiterea şantaju-
lui săvârşit de două sau mai multe persoane, cu apli-
carea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănăta-
te (lit.b), c) alin.(2) art.189 CP RM), pentru faptul că, 
la 31.05.2000, ora 13:00, acţionând de comun acord 
şi prin înţelegere prealabilă cu B.S., a cerut de la D.A. 
de a transmite în posesia unei alte persoane – M.Ad., 
500 dolari SUA, aplicând în privinţa lui D.A. acte de 
violenţă ..., pricinuindu-i leziuni corporale uşoare 
cu dereglarea sănătăţii până la 21 zile, sub formă de 
edem în ţesuturi moi ale capului şi feţei, hemotoame 
în regiunea cutiei toracice şi regiunii lombare9 (subl. 
ne aparține – n.a.). 

Din exemplul de mai sus, se poate observa că făp-
tuitorul a aplicat violenţă periculoasă pentru sănătate, 
motiv pentru care acţiunile făptuitorului trebuiau în-
cadrate în conformitate cu prevederile de la lit.c) alin.
(3) art.189 CP RM. 

Într-un alt exemplu, C.D. a fost recunoscut vino-
vat de către instanţa de fond în comiterea infracţiunii 
prevăzute la art.189 alin.(2) lit.b), d) CP RM, pentru 
faptul că, la 16 decembrie 2007, aproximativ la ora 
20:00-21:00, aflându-se în s.P., r-nul Anenii Noi, în 
urma înţelegerii prealabile cu alte trei persoane, s-au 
deplasat la domiciliul lui B.I., prin înşelăciune, l-au 
urcat pe ultimul într-un automobil şi l-au dus acasă la 
C.D. Ducându-l în beci, i-au aplicat lovituri cu mâini-
le şi picioarele pe diferite părţi ale corpului, iar C.D. 
îi cauza lovituri cu o bâtă de lemn, sub pretextul că 
i-a violat soţia. Apoi i-au cerut lui B.I., ca pedeapsă, 
să le achite 5000 euro. După ce l-au bătut, provocân-
du-i fractură închisă a ulnei pe stânga fără deplasarea 
fragmentelor, traumă craniocerebrală acută însoţită 
de comoţie cerebrală, plagă contuzată în regiunea pa-
rientală, multiple echimoze pe faţă şi pe corp care în 
ansamblu se atribuie la categoria vătămărilor corpo-
rale medii (subl. ne aparține – n.a.) şi au primit acor-
dul lui B.I. că le va achita suma de 3000 euro, l-au dus 
acasă şi au primit ilegal de la B.I. suma de 400 euro şi 
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1500 lei. După cele întâmplate, C.D. cerea de la B.I. 
să-i transmită suma rămasă de 2500 euro10. 

După cum observăm, instanţa de fond, în genere, 
nu a reţinut vreun semn calificativ în legătură cu apli-
carea violenţei, deşi, corect ar fi trebuit să reţină la 
calificare circumstanţa agravantă de la art.189 alin.(3) 
lit.c) CP RM, aşa cum a susţinut în învinuire acuzato-
rul de stat. Totuşi, ca efect al judecării cauzei penale 
în ordine de apel, de repetate ori, a fost admis apelul 
procurorului, iar acţiunile făptuitorului au fost înca-
drate printre altele şi în conformitate cu circumstanţa 
agravantă de la lit.c) alin.(3) art.189 CP RM – „Şantaj 
însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănăta-
te”11, prin aceasta recunoscându-se că vătămarea me-
die a integrităţii corporale sau a sănătăţii corespunde 
calificativului – violenţă periculoasă pentru viaţă sau 
sănătate.

Astfel privite lucrurile, în scopul neadmiterii pe 
viitor a unor încadrări eronate, precum şi în speranţa 
uniformizării practicii judiciare în materie de şantaj 
însoţit de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau să-
nătate, propunem următorul conţinut al pct.11 al Ho-
tărârii Plenului nr.16/2005: „În sensul prevederii de la 
art.189 alin.(2) lit.c) CP RM, aplicarea violenţei nepe-
riculoase pentru viaţă sau sănătate constituie cauza-
rea intenţionată a leziunilor corporale, care nu a avut 
drept urmare nici dereglarea sănătăţii, nici pierderea 
capacităţii de muncă, ori aplicarea intenţionată a lo-
viturilor sau săvârşirea altor acţiuni violente care au 
cauzat o durere fizică, dacă acestea nu au creat pericol 
pentru viaţa şi sănătatea victimei”.

După soluţionarea problemei privind determina-
rea conţinutului violenţei nepericuloase pentru viaţă 
sau sănătate, ne vom orienta demersul nostru ştiinţific 
asupra identificării esenţei şantajului însoţit de violen-
ţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate. Astfel, potri-
vit pct.13 al Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.16/2005, 
„violenţa periculoasă pentru viaţă sau sănătate, pre-
supune aplicarea intenţionată a violenţei care s-a sol-
dat cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii”. În contrast, conform modelului interpreta-
tiv judiciar oficial atribuit sustragerilor, dar inclusiv 
şi art.189 alin.(3) lit.c) CP RM, violenţa periculoasă 
pentru viaţă sau sănătate comportă o cu totul altă sem-
nificaţie. În concret, pct.6 al Hotărârii Plenului CSJ 
„Cu privire la practica judiciară în procesele penale 
despre sustragerea bunurilor” nr.23 din 28.06.2004 
prevede: „Drept violenţă periculoasă pentru viaţă sau 
sănătate urmează a fi considerată vătămarea uşoară 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, urmată de o 
dereglare de scurtă durată a sănătăţii, sau vătămarea 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a 

fost urmată de dereglarea de lungă durată a sănătăţii, 
precum şi alte acţiuni care, deşi nu au pricinuit vătă-
mările menţionate, au creat la momentul aplicării lor 
un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei”.

Deci, suntem în prezenţa a două interpretări judici-
are oficiale care absolut diferit caracterizează unul şi 
acelaşi semantism. Care dintre ele exprimă înţelesul 
adevărat al acestuia?

Supra, am susţinut şi demonstrat că înţelesul ade-
vărat al noţiunii „violenţă nepericuloasă pentru viaţă 
sau sănătate” nu poate implica vătămarea intenţionată 
uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii; or, în această conjunctură, se creează un peri-
col pentru sănătatea victimei. Astfel privite lucrurile, 
vătămarea intenţionată uşoară sau medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii corespund violenţei pericu-
loase pentru viaţă sau sănatate, deci ele se atribuie 
acţiunii adiacente de la lit.c) alin.(3) art.189 CP RM. 
Totuşi, Plenul Curţii Supreme de Justiţie în Hotărârea 
nr.23/2004, în pct.6, a îngustat nejustificat indicatorii 
care cad sub incidenţa vătămării uşoare sau medii a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii. Aceasta deoare-
ce, potrivit dispoziţiei art.152 CP RM, indicatorii vă-
tămării medii nu se reduc doar la dereglarea de lungă 
durată a sănătăţii, ci şi la pierderea considerabilă şi 
stabilă a mai puţin de o treime din capacitatea de mun-
că. Totodată, cei doi indicatori alternativi trebuie să 
corespundă trăsăturilor: lipsa pericolului pentru viaţă; 
lipsa urmărilor prejudiciabile caracteristice pentru vă-
tămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii. De asemenea, vătămarea uşoară a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, potrivit alin.(3) art.78 
Cod contravenţional, nu se caracterizează doar prin 
dereglarea de scurtă durată a sănătăţii, dar şi prin pier-
dere neînsemnată, dar stabilă a capacităţii de muncă.

Pe lângă vătămarea uşoară şi medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, potrivit Hotărârii Plenului 
CSJ a RM nr.23/2004, va exista violenţă periculoa-
să pentru viaţă sau sănătate, şi în ipoteza în care deşi 
nu au fost pricinuite vătămări, acţiunile făptuitorului 
au creat la momentul aplicării lor un pericol real pen-
tru viaţa sau sănătatea victimei. Cu titlu enumerativ, 
asemenea modalităţi faptice sunt enunţate în pct.7 al 
aceluiaşi act judiciar interpretativ: sugrumarea victi-
mei cu mâinile sau cu ajutorul unei frânghii, ţinerea 
îndelungată a capului victimei sub apă, îmbrăcarea pe 
capul victimei a unei pungi de polietelenă, aruncarea 
victimei de la înălţime ori dintr-un mijloc de transport 
aflat în mişcare etc., modalităţi pe care le apreciem ca 
fiind convingătoare; or, datorită modului de operare, 
aceste manifestări violentale prezintă un pericol real 
pentru viaţa sau sănătatea victimei.
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În alt context, vom încerca să răspundem la între-
barea: Oare vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii poate constitui violenţă peri-
culoasă pentru viaţă sau sănătate în cazul infracţiunii 
de şantaj?

Pentru a răspunde la această întrebare, vom apela 
la procedeul comparării sancţiunilor corespunzătoare 
prevăzute de legiuitor pentru infracţiunea de vătămare 
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii şi infracţiunea de şantaj însoţit de violenţă pe-
riculoasă pentru viaţă sau sănătate, procedeu pe care 
ni-l sugerează autorul rus T.V. Argunova: „conţinutul 
faptic al violenţei poate fi stabilit doar din analiza 
sancţiunilor”12.

Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii, faptă incriminată de art.151 alin.
(1) CP RM – se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 
ani, iar şantajul însoţit de violenţă periculoasă pentru 
viaţă sau sănătate se pedepseşte cu închisoare de la 6 
la 10 ani. Amintim că o asemenea remaniere legisla-
tivă asupra limitelor de pedeapsă se datorează Legii 
Republicii Moldova pentru modificarea şi comple-
tarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277-
xVI din 18.12.200813. Până la aceste amendamente, 
pedeapsa de la alin.(3) art.189 CP RM (închisoare de 
la 7 la 15 ani) depăşea considerabil pe cea de la alin.
(1) art.151 CP RM (închisoare de la 5 la 10 ani). De 
aceea, până la 24 mai 2009, data intrării în vigoare a 
Legii nr.277-xVI din 18.12.2008, fără tăgadă putem 
afirma că vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii intra sub incidenţa prevederii de la lit.c) 
alin.(3) art.189 CP RM. De lege lata însă, deşi limitele 
de pedeapsă maximă pentru ambele componenţe sunt 
identice, vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii nu poate intra sub incidenţa 
prevederii de la lit.c) alin.(3) art.189 CP RM, deoa-
rece şantajul se prezintă ca o infracţiune complexă: 
pe lângă violenţă, avem şi cererea patrimonială, care 
odată asociate prezintă un grad de prejudiciabilitate 
mai mare ca vătămarea intenţionată gravă a integrită-
ţii corporale sau a sănătăţii. 

Această denotaţie este confirmată şi de interpre-
tările cauzale ale Federaţiei Ruse. Avem în vedere 
nu tocmai interpretările judiciare referitoare la com-
ponenţa de infracţiune prevăzută la art.163 CP FR14; 
or, printre semnele calificative ale art.163 CP FR, nu 
se află o variantă agravantă asemănătoare celei cer-
cetate de noi în acest perimetru. În schimb, această 
circumstanţă agravantă se regăseşte la lit.в) alin.(3) 
art.229 CP FR – „Sustragerea sau extorcarea substan-
ţelor narcotice sau psihotrope săvârşită cu aplicarea 
violenţei, periculoase pentru viaţă sau sănătate (subl. 

ne aparţine – n.a.) sau cu ameninţarea aplicării unei 
asemenea violenţe”. Luăm în vizor acest semn cali-
ficativ şi, implicit, interpretările cazuistice la acesta, 
având în vedere că norma de la art.229 CP FR este 
una specială (după obiectul material al infracţiunii) 
în raport cu art.163 CP FR. Astfel, potrivit pct.26 al 
Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federației 
Ruse nr.14 din 15.06.2006 „Despre practica judiciară 
în cauzele privind infracţiunile legate de substanţele 
narcotice, psihotrope, cu efecte puternice şi substan-
ţele otrăvitoare”15, „violenţa, periculoasă pentru viaţă 
sau sănătate” (lit.в) alin.(3) art.229 CP FR) nu include 
cauzarea vătămării grave a sănătăţii, iar cele comise 
trebuie calificate prin concurs de infracţiuni. 

Pornind de la raţiunile reliefate mai sus, conside-
răm că în ipoteza în care şantajul va fi însoţit de vătă-
marea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, atunci acţiunile făptuitorului vor alcătui un 
concurs de infracţiuni, anume: art.151 şi art.189 CP 
RM (cu excepţia lit.c) alin.(3) art.189 CP RM). Aceas-
tă excepţie se impune pe fundalul neadmiterii încălcă-
rii principiului non bis in idem (alin.(2) art.7 CP RM); 
or, aceeaşi violenţă va fi sancţionată de două ori.

Într-un final, considerăm că pct.13 al Hotărârii 
Plenului nr.16/2005 trebuie reformulat după cum ur-
mează: „Violenţa periculoasă pentru viaţă sau sănata-
te presupune violenţa care a cauzat vătămare uşoară 
sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ori 
care, deşi nu a cauzat asemenea urmări, constituie la 
momentul aplicării sale, datorită metodei de operare, 
un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei”.

În alt context, consemnăm că violența fizică ne-
periculoasă sau periculoasă pentru viață sau sănătate, 
ca acţiuni adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de 
şantaj, pot fi aplicate înainte, în timpul sau chiar ime-
diat după înaintarea cerinţelor cu caracter patrimonial. 
Putem constata că violenţa fizică, ca de altfel şi vio-
lenţa psihică, poate avea un caracter prelungit. Aceas-
ta în contextul în care făptuitorul, neavând un rezul-
tat din prima, îşi întăreşte cerinţele sale, exercitând o 
presiune în plus asupra voinţei victimei prin aplicarea 
nemijlocită a violenţei, paralizând astfel posibilităţile 
ei de acţiune, el acţionând în aceeaşi intenţie infracţi-
onală, urmărind acelaşi scop. În aceste condiţii, fapta 
lui constituie o infracţiune prelungită, motiv din care 
este exclus un concurs de infracţiuni. 

După orientarea făptuitorului, violenţa nepericu-
loasă sau periculoasă pentru viaţă sau sănătate poa-
te fi aplicată în vederea înfrângerii voinţei victimei, 
pentru ca cea din urmă să îndeplinească una dintre 
cerinţele patrimoniale, ori violenţa nepericuloasă sau 
periculoasă pentru viaţă sau sănătate este aplicată din 
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motive de răzbunare pentru neîndeplinirea cererii pa-
trimoniale. 

După unii autori, indiferent de orientarea făptuito-
rului la aplicarea violenţei, acţiunile urmează a fi cali-
ficate doar în conformitate cu aliniatul articolului ce 
prevede răspunderea pentru şantaj. Drept argument, 
se invocă caracterul prelungit al faptei prejudiciabile 
de şantaj, susţinându-se că: „Începutul este înainta-
rea cererii, iar sfârşitul – realizarea ei”16. Dezvoltând 
ideea respectivă, Iu.Larii consideră că aplicarea vi-
olenţei din răzbunare este o prelungire nemijlocită 
a şantajului, care reprezintă în sine realizarea reală 
a acelei posibilităţi ce o conţine conţinutul amenin-
ţării17.

Nu putem împărtăşi acest punct de vedere. Aceas-
ta deoarece argumentele invocate de autori se pre-
zintă ca fiind defectuoase. Astfel, ideea că sfârşitul 
şantajului este legat de realizarea cererii patrimonia-
le vine în contradicţie cu momentul de consumare a 
şantajului – înaintarea cererii însoţită de una dintre 
acţiunile adiacente. Dacă s-a executat sau nu cerinţa 
patrimonială, nu are relevanţă. Eventual, executarea 
cererii de a fi transmise bunurile implică o agravare 
a răspunderii penale, dat fiind prevederea de la lit.e) 
alin.(3) art.189 CP RM. De asemenea, aplicarea vi-
olenţei din răzbunare nu poate constitui o prelungire 
nemijlocită a şantajului, deoarece făptuitorul acţio-
nează nu în continuarea intenţiei sale iniţiale. Dacă 
făptuitorul acţionează în continuarea intenţiei sale 
iniţiale, atunci el nu are un motiv de răzbunare, dar 
un interes material. Interesul material al făptuitorului 
se epuizează odată cu nereuşita lui de a-şi atinge sco-
pul de cupiditate, de aceea apare o intenţie suprave-
nită – de a se răzbuna pentru neîndeplinirea cererilor 
patrimoniale. Din aceste raţionamente, luăm în vizor 
opiniile acelor autori18, potrivit cărora, dacă violenţa 
n-a fost urmată de efectul scontat, atunci realizarea 
ei ulterioară în scop de răzbunare pentru neîndepli-
nirea cererii patrimoniale (subl. ne aparţine – n.a.) 
necesită o calificare juridică aparte, fiindcă aceste 
acţiuni n-au fost îndreptate asupra acaparării averii.
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A

SUMMArY
In this article it is concluded that art.13 of the Romanian Law on trade marks and trade of 30.05.1879 

is a prototype of the provision stipulated at lett.a) par.1 art.83 of the Romanian Law No.84 on trade marks 
and geographical indications, assuming the hypothesis of the usage without right of a trade mark for mis-
leading the public about the quality of products or services covered by the mark. It is argued the opinion 
that the aim of art.41 of the Romanian Law No.28 on trade marks, trade and service from 27.12.1967 
was to replace the regulative framework of the industrial property penal defense, represented at that time 
only by art .5551 of the Penal Code dating 13.03.1936. And of course, it is revealed that art.78 and 79 of 
the Romanian Law No.62 on inventions and innovations from 30.10.1974 are acts of criminal offenses 
similar to those incriminated in art.299 and 300 in the Penal Code of Romania from 1968. This regula-
tive dualism affected negatively the application quality of the penal liability for acts against industrial 
property, the invented ones.

domeniul proprietăţii industriale de-a lungul is-
toriei, care nu au aceeaşi vechime, permite punerea în 
lumină a trăsăturilor sale care s-au permanentizat până 
în zilele noastre. Istoria reglementărilor privind infrac-
ţiunile în domeniul proprietăţii industriale este strâns 
legată de istoria proprietăţii industriale şi, implicit, de 
cea a dezvoltării proprietăţii intelectuale în întregime.

Din cauza poziţionării geografice în zona de întâlni-
re a intereselor marilor puteri ale vremurilor, spaţiul în 
care s-a format ulterior statul român a fost supus la în-
cercări care i-au încetinit dezvoltarea în raport cu ves-
tul Europei. Datorită acestui fapt, apariţia reglementării 
proprietăţii industriale a avut loc relativ târziu, în sec. 
xIx. Este adevărat că preocupări privind reglementa-
rea drepturilor de proprietate industrială au existat şi 
până în 1879. În acest sens, poate fi amintit Proiectul 
de lege asupra brevetelor de invenţie, emis în februa-
rie 1860 de către C.Steriade, în calitate de ministru al 
finanţelor şi cel propus de către generalul I.E. Florescu, 
în septembrie 1865, având acelaşi obiect1.

Lipsa unor reglementări în materie de proprietate in-
dustrială explică de ce, în Codul penal român din 18652 
(care s-a aplicat în anii 1865-1878 şi în judeţele Ismail, 
Bolgrad şi Cahul ale Basarabiei şi în anii 1919-1936 şi 
pe teritoriul întregii Basarabii), în capitolul consacrat 
crimelor şi delictelor contra proprietăţilor erau incrimi-

nate numai faptele de contrafacere a operelor proprietă-
ţii literare şi artistice, precum şi fapte similare acestora. 
Însă nu era incriminată nici o faptă îndreptată împotriva 
proprietăţii industriale.

Abia la 15.04.1879, apare un act fundamental în 
reglementarea drepturilor de proprietate industrială în 
România, şi anume Legea privind mărcile de fabrică şi 
comerţ3, careia i se adaugă, la 30.05.1879, Regulamen-
tul asupra mărcilor de fabrici şi comerţ4. Totuşi, este 
necesar de precizat că aceste acte normative nu au fost 
adoptate pentru a răspunde nevoilor industriei româ-
neşti, rudimentare la acea vreme, ci pentru îndeplinirea 
unei obligaţii asumate prin Convenţia comercială în-
cheiată cu Austro-Ungaria în 1875, prin care România 
se obliga să asigure industriaşilor şi comercianţilor aus-
tro-ungari o protecţie eficace a mărcilor lor.

Mai important este că Legea privind mărcile de fa-
brică şi comerţ din 30.05.1879 cuprindea şi o normă 
penală (art.13), în care se stabilea răspunderea pentru 
infracţiunea de înşelăciune săvârşită în dauna consu-
matorilor prin folosirea frauduloasă a unei mărci con-
trafăcute sau imitate. Se poate susţine că această normă 
penală a reprezentat un prototip al dispoziţiei de la lit.a) 
alin.(1) art.83 al Legii României nr.84 privind mărcile 
şi indicaţiile geografice, în ipoteza de folosire fără drept 
a unei mărci, în scopul indu cerii în eroare a publicului 
asupra calităţii produselor sau serviciilor la care se re-
feră marca.

RăSPUNDEREA  PENTRU  FAPTELE  INFRACŢIONALE  ÎN 
DOMENIUL  PROPRIETăŢII  INDUSTRIALE  ÎN 
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naliza genezei şi evoluţiei proprietăţii industri-
ale şi a reglementărilor privind infracţiunile în 
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În anul 1880, s-a pus problema adoptării şi a unei 
legislaţii consacrate brevetelor de invenţie, un proiect 
corespunzător fiind prezentat Parlamentului României, 
proiect care însă nu a fost adoptat. 

În opinia lui Şt.Iancu, neadoptarea proiectului re-
spectiv trebuie înţeleasă şi prin aceea că practica dez-
voltării industriei şi comerţului român din acea perioa-
dă nu era influenţată de acea rigiditate etică ce trebuie 
să caracterizeze relaţiile economice, ci, urmându-se 
practica moştenită din timpul dominaţiei otomane, s-au 
apreciat mult timp ca simple procedee ingenioase de 
imitare, acolo unde, conform dreptului de protejare a 
proprietăţii industriale, era vorba de cvasidelicte sau 
chiar delicte5.

După lungi eforturi, Legea asupra brevetelor de 
invenţie a fost adoptată la 17.01.19066. În opinia lui 
V.Lazăr, deşi cuprindea principii moderne, actul legis-
lativ în cauză avea unele limite: statul nu garanta ori-
ginalitatea, valoarea, realitatea şi nici chiar exactitatea 
descrierilor din brevet; orice răspundere, de orice na-
tură, privea exclusiv pe posesorul brevetului7. Iată de 
ce, în 1921, a apărut un anteproiect de Lege privind 
brevetele de invenţie, care urmărea modificarea şi îm-
bunătăţirea reglementă rilor legii aflate în vigoare.

Trebuie de menţionat că Legea asupra brevetelor 
de invenţie din 17.01.1906 a fost adoptată ca urmare a 
presiunii capitalului străin, pentru a preîntâmpina fabri-
carea prin imitare în România a produselor importate şi 
protejate prin brevet. Imperiozitatea protecţiei penale a 
proprietăţii industriale, reprezentate de invenţii, rezultă 
şi din aceea că în cap. VIII al Legii se prevăd pedepse 
relativ mari pentru acele timpuri, pentru contrafaceri, 
precum şi modalităţi de urmărire şi sancţionare a con-
trafacerii8.

Ulterior, în anul 1923, în Buletinul Oficial al Oficiu-
lui Proprietății Industriale al României este publicat un 
proiect de Lege asupra desenelor și modelelor industri-
ale, structurat pe cinci capitole: Capitolul I. Dispoziţii 
generale, taxe, durata, decăderea şi nulitatea; Capitolul 
II. Formalităţi de depuneri şi înregistrare; Capitolul III. 
Registrul desenelor şi modelelor industriale; Capitolul 
IV. Contrafaceri, urmărirea şi pedepsirea lor; Capitolul 
V. Dispoziţii diverse şi finale. Acest proiect de lege a 
fost elaborat de Oficiul Proprietății Industriale al Ro-
mâniei sub influenţa legislaţiilor adoptate deja în ţări-
le dezvoltate industrial şi cu respectarea prevederilor 
Convenției de la Paris pentru protecţia proprietăţii in-
dustriale, încheiate la Paris la 20.03.1883, ratificate de 
România în 1920, revizuite la Bruxelles la 14.12.1900, 
la Washington la 02.06.1911, la Haga la 06.11.1925, 
la Londra la 02.06.1934, la Lisabona la 31.10.1958, la 
Stockholm la 14.07.1967 şi modificate la 02.10.19799.

Numai situaţia nefavorabilă din România din acea 

perioadă nu a permis adoptarea acestui important pro-
iect de lege.

În perioada următoare, România a cunoscut o dez-
voltare economică fără precedent, cu precădere în anii 
antebelici.

Trebuie de menţionat că, în Codul penal „Carol al 
II-lea” din 13.03.193610, nu a existat un text incrimi-
nator cu privire la faptele prin care se aducea atingere 
proprietăţii industriale. Astfel, în practică, continua să 
fie aplicată doar prevederea de la art.13 al Legii privind 
mărcile de fabrică şi comerţ din 30.05.1879.

Un reper important în reglementarea proprietăţii in-
dustriale în România este cel reprezentat de perioada 
septembrie 1940-august 1944, când mareşalul Ion An-
tonescu a emis o serie de Decrete-lege privind acorda-
rea de brevete de invenţie11.

În anul 1944, după instaurarea unui sistem econo-
mic şi politic centralizat, România a devenit o piaţă 
economică necompetitivă, iar regimul protecţiei creaţi-
ei tehnice a fost puternic influenţat de condiţiile politice 
ale perioadei. Aceasta a dus la diminuarea importanţei 
proprietăţii industriale. Cu toate acestea, România a 
manifestat o implicare activă în sistemul internaţional 
al proprietăţii intelectuale şi, în anul 1970, a devenit 
membră a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelec-
tuale (OMPI)12 şi a Tratatului de Cooperare în dome-
niul brevetelor (PCT) din anul 197913.

Abia în 1953, Codul penal din 13.03.1936 a fost 
completat cu art.5551, prin care a fost stabilită răspun-
derea pentru infracţiunea de nerespectare a dreptului de 
autor asupra operelor literare, ştiinţifice sau artistice ori 
a oricăror altor creaţii de acest gen ori tehnico-ştiinţi-
fice, prin folosirea, fără drept, a obiectului unei inven-
ţii. Putem observa că această normă este construită pe 
baza art.339-342 ale Codului penal român din 1865 şi 
art.13 al Legii privind mărcile de fabrică şi comerţ din 
30.05.1879. În acest mod, sub auspiciul aceleiaşi dis-
poziţii de incriminare, s-a asigurat protecţia penală atât 
a proprietăţii industriale, cât şi a proprietăţii intelectua-
le de altă factură.

Decretul Consiliului de Stat nr.884 din 30.09.1967 
privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările14 a creat 
un nou cadru normativ pentru reglementarea activită-
ţii creative prin care s-a extins, dar numai pentru în-
treprinderile de stat, sfera de protecţie juridică asupra 
invenţiilor din categoriile speciale care nu erau breve-
tabile în alte state, prin instituirea acordării de brevete 
pentru aceste categorii (produse chimice, produse me-
dicamentoase, dezinfectante, produse alimentare, noi 
soiuri de plante şi noi rase de animale).

Ceea ce este mai important, la alin.(2) art.62 al nu-
mitului decret, se prevedea că dispoziţia art.5551 din 
Codul penal din 13.03.1936 se aplică în caz de fabrica-
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re, folosire sau punere în circulaţie, fără drept, a obiec-
tului unei invenţii. Astfel, a fost extinsă sfera de apli-
care a art.5551 din Codul penal din 13.03.1936 asupra 
ipotezelor presupunând nu doar folosirea fără drept a 
obiectului unei invenţii, dar şi fabricarea sau punerea în 
circulaţie fără drept a obiectului unei invenţii.

La 27.12.1967, a fost adoptată Legea României 
nr.28 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de servi-
ciu15. În expunerea de motive la această lege, s-a arătat: 
„Protecţia mărcilor de fabrică şi de comerţ a fost re-
glementată prin Legea asupra mărcilor de fabrică şi de 
comerţ şi Regulamentul pentru aplicarea acestei legi, 
ambele din 1879. Legislaţia mărcilor din anul 1879 
nu mai corespundea condiţiilor social-economice din 
Republica Socialistă România, iar principiile care stau 
la baza acestei legislaţii au fost părăsite de legislaţiile 
moderne, de exemplu din Franţa, Republica Federală a 
Germaniei, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, 
SUA şi URSS. Legislaţia din 1879 privind mărcile de 
fabrică şi de comerţ nu cuprindea dispoziţii adecvate 
actelor internaţionale la care România a aderat ulterior, 
necorespunzând integral Convenţiei de la Paris pentru 
protecția proprietăţii industriale şi nici Aranjamentului 
de la Madrid privind înregistrarea internaţională a măr-
cilor de fabrică sau de comerţ, cu revizuirile lor ulteri-
oare”.

Conform art.41 al Legii României nr.28 privind măr-
cile de fabrică, de comerţ şi de serviciu din 27.12.1967, 
nerespectarea dispoziţiilor privind mărcile de fabrică, 
de comerţ şi de serviciu atrăgea răspunderea discipli-
nară, administrativă, civilă sau penală, potrivit legii. 
Contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei 
mărci de fabrică, de comerţ sau de serviciu, pentru a 
induce în eroare asupra calităţii produselor, lucrărilor 
sau serviciilor, ori pentru a obţine anumite avantaje, 
se pedepsea cu închisoare de la o lună la un an sau cu 
amendă de la 300 la 1000 lei.

Scopul acestei norme penale era de a suplini cadrul 
reglementar al apărării penale a proprietăţii industriale, 
reprezentat la acea vreme numai de art.5551 al Codului 
penal din 13.03.1936.

Totuşi, este necesar de remarcat că a fost de scurtă 
durată aplicarea atât a prevederilor alin.(2) art.62 al De-
cretului Consiliului de Stat nr.884 din 30.09.1967 pri-
vind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările, cât şi a pre-
vederilor art.41 al Legii României nr.28 privind mărcile 
de fabrică, de comerţ şi de serviciu din 27.12.1967. Or, 
la 01.01.1969, a intrat în vigoare Codul penal român 
din 1968.

Astfel, în cadrul titlului VIII „Infracţiuni la regimul 
stabilit pentru anumite activităţi economice” al părţii 
speciale a Codului penal român din 1968, ocrotirea pe-
nală a proprietăţii industriale, reprezentate prin inven-

ţii, a fost asigurată prin adoptarea art.299 şi 300. La 
art.299 al Codului penal român din 1968, a fost incri-
minată fapta de contrafacere sau folosire, fără drept, a 
obiectului unei invenţii, faptă pedepsită cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În acelaşi timp, la 
art.300 al Codului penal român din 1968, a fost incri-
minată fapta de punere în circulaţie a produselor reali-
zate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a 
obiectului unei invenţii, faptă pedepsită cu închisoare 
de la 3 luni la 3 ani.

Ulterior, la 30.10.1974, a fost adoptată Legea Ro-
mâniei nr.62 privind invenţiile şi inovaţiile16. În opinia 
lui Şt. Iancu, elaborarea acestui act legislativ s-a făcut 
pornindu-se de la faptul că inventatorii ar fi speculanţi, 
afacerişti care urmăresc să se îmbogăţească din recom-
pensele cuvenite pentru invenţiile lor şi, în consecinţă, 
invenţiile trebuie să aparţină statului care să deţină mo-
nopolul exploatării lor. Deşi cadrul legislativ permitea 
ca autorul să obţină brevet de invenţie în nume perso-
nal, dreptul de a valorifica invenţiile aparţinea statului 
şi, în felul acesta, inventatorul nu-şi putea realiza în 
fapt dreptul de exploatare a creaţiei sale, acordat prin 
conferirea brevetului de invenţie17.

Pe acest fundal, trebuie de consemnat că, în art.78 
şi 79 din Legea României nr.62 privind invenţiile şi 
inovaţiile din 30.10.1974, erau incriminate ca infracţi-
uni fapte asemănătoare cu cele incriminate la art.299 şi 
300 ale Codului penal român din 1968. Acest dualism 
reglementar a influenţat negativ calitatea aplicării răs-
punderii penale pentru manifestările îndreptate împo-
triva proprietăţii industriale, reprezentate prin invenţii.

După anul 1990, când în România s-au promovat şi 
s-au dezvoltat mecanismele economiei de piaţă, propri-
etatea industrială a redevenit o componentă importantă 
a dezvoltării economice ca urmare a prevederilor con-
stituţionale cu privire la protecţia proprietăţii private. 
Cadrul legislativ de reglementare a protecţiei dreptu-
rilor de proprietate industrială a fost complet înnoit 
după anul 1991, înlăturând actele juridico-economice 
din perioada 1967-1990 în care problemele de protecţie 
a drepturilor de proprietate industrială erau încorsetate 
pentru a servi numai intereselor statului. Proprietatea 
industrială a recăpătat o atenţie şi o importanţă deosebi-
tă, drepturile de proprietate industrială făcând obiectul 
de reglementare a unor legi noi, armonizate cu legisla-
ţia internaţională.

Ne referim la legile speciale române conţinând dis-
poziţii penale care privesc domeniul proprietăţii indus-
triale:

Legea nr.64 a României din 11.10.1991 pri vind 	
brevetele de invenţie;

Legea nr.129 a României din 29.12.1992 privind 	
protecţia desenelor şi mo de lelor industriale;
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Legea nr.16 a României din 06.03.1995 privind 	
protecţia topografiilor cir cui telor integrate;

Legea nr.84 a României din 15.04.1998 privind 	
mărcile şi indicaţiile geogra fice;

Legea nr.255 a României din 31.12.1998 privind 	
pro tecţia noilor soiuri de plante.

Cât priveşte preistoria incriminării faptelor infracţi-
onale în domeniul proprietăţii industriale în conformi-
tate cu Codul penal în vigoare al Republicii Moldova, 
menţionăm că Proiectul Codului penal al Republicii 
Moldova (în continuare – Proiectul)18 con ţinea două 
norme de acest gen: art.186 „Încălcarea dreptului de-
ţinătorului titlului de protecţie privind obiectele pro-
prietăţii industriale”; art.188 „Încălcarea drepturilor de 
inventator”.

Conform art.186 al Proiectului, se prevedea răs-
punderea pentru producerea, importul, exportul, 
stocarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor 
mărfuri purtând menţiuni false privind brevetele de 
invenţie, originea şi caracteristicile mărfurilor, pre-
cum şi numele producătorului sau vânzătorului, cu 
scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi vânzători 
sau pe beneficiari.

În așa mod, această normă proiectată a reprodus cu 
fidelitate denumirea şi conţinutul art.1412 CP RM din 
1961. Lipseşte în art.186 al Proiectului numai nota care 
o conţinea art.1412 CP RM din 1961: „Nu se conside-
ră menţiune falsă asupra originii mărfurilor denumirea 
unui produs, al cărui nume a devenit generic şi indică în 
comerţ numai natura lui, cu excepţia cazului când atare 
denumire este însoţită de o menţiune care ar putea face 
să se creadă că are acea origine”.

În acelaşi timp, în art.188 al Proiectului, se prevedea 
răspunderea pentru utilizarea ilicită a invenţiei, mostrei 
sau emblemei industriale, divulgarea fără consimţă-
mântul autorului invenţiei a esenţei ei până la publica-
rea oficială a datelor despre ea, însuşirea dreptului de 
autor sau constrângerea persoanei în calitate de coautor, 
dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari.

Circumstanţele agravante ale acestei infracţiuni se 
stabileau la alin.(2) art.188 al Proiectului:

a) în mod repetat;
b) în urma înţelegerii prealabile de un grup de per-

soane.
De această dată, a fost reprodusă, cu anumite de-

rogări, dispoziţia de la art.141 „Încălcarea dreptului 
de inventator” al CP RM din 1961: „Însuşirea calită-
ţii de autor asupra unei invenţii, constrângerea la coa-
utorat, precum şi divulgarea esenţei invenţiei, până la 
depunerea cererii de brevet, fără consimţământul in-
ventatorului”.

În comparaţie cu art.141 CP RM din 1961, elemen-
tele de noutate din art.188 al Proiectului le constituie:

1) stabilirea răspunderii pentru utilizarea ilicită a in-
venţiei, mostrei sau emblemei industriale;

2) obligativitatea cauzării de daune în proporţii 
mari;

3) stabilirea răspunderii agravante în cazul în care 
infracţiunea este comisă în mod repetat sau în urma în-
ţelegerii prealabile de un grup de persoane.

Sub aspect terminologic, remarcăm anumite defici-
enţe de care suferă dispoziţia de la art.188 al Proiec-
tului: „mostra sau emblema industrială”, deşi corect 
este „modelul sau desenul industrial”; „constrângerea 
persoanei în calitate de coautor”, deşi corect este „con-
strângerea la coautorat”.

Şi-au găsit oare aplicabilitate prevederile art.186 şi 
188 ale Proiectului? Într-o anumită măsură, şi-au găsit. 
Astfel, prevederile art.186 al Proiectului pot fi regăsi-
te într-o versiune aproximativă în alin.(3) art.1852 CP 
RM. La rândul său, prevederile art.188 al Proiectului 
pot fi regăsite într-o versiune fragmentară în alin.(1), 
(3) şi (4) art.1852 CP RM.

În acelaşi timp, nu putem trece cu vederea dispozi-
ţia de la art.103 din Codul contravenţional al Republicii 
Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova 
la 24.10.200819: însuşirea calităţii de autor, constrân-
gerea la coautorat, divulgarea esenţei invenţiei, topo-
grafiei circuitului integrat sau desenului/modelului in-
dustrial până la depunerea cererii, fără consimţământul 
autorului. Aşadar, şi în această normă contravenţională, 
pot fi regăsite prevederile art.188 al Proiectului.

În context, este cazul de menţionat că şi alte norme 
ale Codului contravenţional sunt consacrate protecţiei 
proprietăţii industriale: art.97 „Folosirea ilicită a mărcii 
sau a denumirii de origine a produsului”; art.98 „Utili-
zarea, la marcarea produselor, a unor indicaţii false ori 
înşelătoare”; art.99 „Încălcarea dreptului exclusiv al ti-
tularului brevetului de invenţie sau al titularului mode-
lului de utilitate”; art.100 „Încălcarea dreptului exclu-
siv al titularului de drept asupra desenului sau mode-
lului industrial”; art.101 „Încălcarea dreptului exclusiv 
al titularului brevetului pentru soi de plantă”; art.102 
„Încălcarea dreptului exclusiv al titularului topografiei 
circuitului integrat”.

Dacă ar fi să facem o comparaţie cu modul de abor-
dare a protecţiei juridice a proprietăţii industriale în 
România, este necesar să relevăm că, în condiţiile le-
gislaţiei române, nu este cunoscută răspunderea con-
travenţională.

În alt context, referindu-ne la structura dispoziţi-
ei art.1852 CP RM, putem consemna următoarele: în 
art.1852 CP RM, sub aceeaşi denumire marginală de 
încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate 
industrială, se reunesc şase variante-tip de infracţiuni şi 
o variantă agravantă de infracţiune.
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Conform alin.(1) art.1852 CP RM, prima variantă-
tip a încălcării dreptului asupra obiectelor de proprie-
tate industrială constă în: răspândirea informaţiilor pri-
vind invenţia, modelul de utilitate, desenul sau modelul 
industrial, soiul de plantă, topografia circuitului inte-
grat fără consimţământul autorului (creatorului) sau al 
succesorului său în drepturi, până la publicarea oficială 
a datelor din cererea de înregistrare, de către o persoană 
căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au 
devenit cunoscute în alt mod, precum şi însuşirea frau-
duloasă de către un terţ a calităţii de autor al invenţiei, 
al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului 
industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului 
integrat sau constrângerea la coautorat.

În conformitate cu alin.(2) art.1852 CP RM, cea de-a 
doua variantă-tip a încălcării dreptului asupra obiecte-
lor de proprietate industrială constă în: folosirea ilicită 
a mărcii sau a denumirii de origine a produsului prote-
jate, folosirea unor semne identice ori similare care pot 
fi confundate cu mărcile sau cu denumirile de origine 
ale produsului înregistrate sau a căror înregistrare este 
solicitată în numele unor alte persoane pentru marca-
rea de produse ori servicii identice cu cele pentru care 
marca (denumirea de origine) a fost înregistrată, fabri-
carea, folosirea, importul, exportul, transportarea, ofe-
rirea spre vânzare, vânzarea, orice alt mod de punere 
în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri 
a produselor marcate cu astfel de semne, precum şi în-
demnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au 
cauzat daune în proporţii mari.

Potrivit alin.(3) art.1852 CP RM, cea de-a treia vari-
antă-tip a încălcării dreptului asupra obiectelor de pro-
prietate industrială constă în: fabricarea, importul, ex-
portul, transportarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, 
alt mod de punere în circulaţie economică sau stocarea 
în aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, 
ceea ce constituie invenţii sau modele de utilitate ori 
include obiectul invenţiei sau al modelului de utilita-
te protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, 
este necesară autorizare din partea titularului, efectuate 
fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor 
la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în 
proporţii mari.

Conform alin.(4) art.1852 CP RM, cea de-a patra 
variantă-tip a încălcării dreptului asupra obiectelor de 
proprietate industrială constă în: fabricarea, importul, 
exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt mod de 
punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste 
scopuri a produsului obţinut prin aplicarea desenului 
sau modelului industrial protejate, dacă acest produs, 
integral sau într-o măsură substanţială, este o copie a 
desenului sau a modelului industrial protejate, pentru 
care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autori-

zare din partea titularului, efectuate fără această autori-
zare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea aces-
tor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari.

În conformitate cu alin.(5) art.1852 CP RM, cea de-a 
cincea variantă-tip a încălcării dreptului asupra obiec-
telor de proprietate industrială constă în: producerea, 
reproducerea, condiţionarea în scop de înmulţire, oferi-
rea spre vânzare, vânzarea sau alte forme de comercia-
lizare, importul, exportul sau stocarea în aceste scopuri 
a materialului soiului de plantă pentru care, în confor-
mitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea 
titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi  
îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care 
au cauzat daune în proporţii mari.

Conform alin.(6) art.1852 CP RM, cea de-a şasea 
variantă-tip a încălcării dreptului asupra obiectelor 
de proprietate industrială se exprimă în: reproducerea 
topografiei circuitului integrat sau a unei părţi a aces- 
teia, importul, exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea 
sau distribuirea în orice alt mod în scopuri comerciale 
a topografiei circuitului integrat pentru care, în confor-
mitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea 
titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi  
îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care 
au cauzat daune în proporţii mari. 

În corespundere cu alin.(7) art.1852 CP RM, vari-
anta agravantă a încălcării dreptului asupra obiectelor 
de proprietate industrială, ataşabilă tuturor celor şase 
variante-tip menţionate mai sus, presupune comiterea 
încălcării dreptului asupra obiectelor de proprietate in-
dustrială:

- de două sau mai multe persoane (lit.b));
- de un grup criminal organizat sau de o organizaţie 

criminală (lit.c));
- prin constrângere fizică sau psihică (lit.d));
- în proporţii deosebit de mari (lit.e)).
Cât priveşte art.1853 CP RM, acesta prevede răspun-

derea pentru declaraţiile intenţionat false în documen-
tele de înregistrare ce ţin de protecţia proprietăţii inte-
lectuale, adică pentru operarea intenţionată cu înscrieri 
false în documentele ce ţin de protecţia proprietăţii 
intelectuale, precum şi pentru falsificarea documente-
lor necesare eliberării titlului de protecţie, perfectarea 
intenţionată a documentelor falsificate sau prezentarea 
intenţionată de documente cu date care subminează au-
toritatea solicitantului de protecţie a obiectului de pro-
prietate intelectuală.

Acest articol nu are un prototip nici în Proiectul Co-
dului penal al Republicii Moldova, nici în Codul penal 
al Republicii Moldova din 1961.

Probabil, şi din cauza lipsei unor origini în legislaţia 
anterioară, este îndoielnică calitatea tehnico-juridică şi, 
în consecinţă, aplicabilitatea practică a art.1853 CP RM. 
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Or, metoda istorică a ştiinţei dreptului penal constă în 
cercetarea condiţiilor care determină nu numai evolu-
ţia şi dispariţia normelor şi instituţiilor dreptului penal, 
dar şi apariţia acestora. Doar revenirea la adevă ra tele 
valori, cristalizate pe par cursul secole lor, constituie o 
garanţie reală a faptului că procesul de perfecţionare a 
prevenirii şi combaterii infracţiunilor în domeniul pro-
prietăţii industriale va derula în corespundere cu stan-
dardele internaţionale avansate în materie.

Ca rezultat al analizei juridico-istorice a reglemen-
tărilor privind infracţiunile în domeniul proprietăţii in-
dustriale din legislaţia penală română şi Codul penal în 
vigoare al Republicii Moldova, pot fi formulate urmă-
toarele concluzii:

1) art.13 al Legii României privind mărcile de fa-
brică şi comerţ din 30.05.1879 reprezintă un prototip al 
dispoziţiei de la lit.a) alin.(1) art.83 al Legii României 
nr.84 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în ipo-
teza de folosire fără drept a unei mărci în scopul indu-
cerii în eroare a publicului asupra calităţii produselor 
sau serviciilor la care se referă marca;

2) în anul 1944, după instaurarea unui sistem eco-
nomic şi politic centralizat, România a devenit o piaţă 
economică necompetitivă, iar regimul protecţiei creaţi-
ei tehnice a fost puternic influenţat de condiţiile politice 
ale perioadei. Aceasta a dus la diminuarea importanţei 
proprietăţii industriale;

3) art.5551 al Codului penal din 13.03.1936, articol 
adoptat în 1953, este construit pe baza art.339-342 ale 
Codului penal român din 1865 şi art.13 al Legii privind 
mărcile de fabrică şi comerţ din 30.05.1879. În acest 
mod, sub auspiciul aceleiaşi dispoziţii de incriminare, 
s-a asigurat protecţia penală atât a proprietăţii industri-
ale, cât şi a proprietăţii intelectuale de altă factură;

4) prin intermediul alin.(2) art.62 al Decretului 
Consiliului de Stat al României nr.884 din 30.09.1967 
privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările, a fost ex-
tinsă sfera de aplicare a art.5551 din Codul penal din 
13.03.1936 asupra ipotezelor presupunând nu doar fo-
losirea fără drept a obiectului unei invenţii, dar şi fabri-
carea sau punerea în circulaţie fără drept a obiectului 
unei invenţii;

5) scopul art.41 al Legii României nr.28 privind măr-
cile de fabrică, de comerţ şi de serviciu din 27.12.1967 
a constat în a suplini cadrul reglementar al apărării pe-
nale a proprietăţii industriale, reprezentat la acea vreme 
numai de art.5551 al Codului penal din 13.03.1936;

6) în art.78 şi 79 din Legea României nr.62 privind 
invenţiile şi inovaţiile din 30.10.1974, erau incriminate 
ca infracţiuni fapte asemănătoare cu cele incriminate la 
art.299 şi 300 ale Codului penal român din 1968. Acest 
dualism reglementar a influenţat negativ calitatea apli-
cării răspunderii penale pentru manifestările îndreptate 

împotriva proprietăţii industriale, reprezentate prin in-
venţii;

7) prevederile art.186 al Proiectului Codului penal 
al Republicii Moldova pot fi regăsite într-o versiune 
aproximativă în alin.(3) art.1852 CP RM. La rândul său, 
prevederile art.188 al Proiectului pot fi regăsite într-o 
versiune fragmentară în alin.(1), (3) şi (4) art.1852 CP 
RM;

8) în comparaţie cu art.141 CP RM din 1961, ele-
mentele de noutate din art.188 al Proiectului Codului 
penal al Republicii Moldova le constituie: stabilirea 
răspunderii pentru utilizarea ilicită a invenţiei, mos-
trei sau emblemei industriale; obligativitatea cauzării 
de daune în proporţii mari; stabilirea răspunderii agra-
vante în cazul în care infracţiunea este comisă în mod 
repetat sau în urma înţelegerii prealabile de un grup de 
persoane;

9) art.1853 CP RM nu are un prototip nici în Proiec-
tul Codului penal al Republicii Moldova, nici în Codul 
penal al Republicii Moldova din 1961.
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on the general juridical object of the offense of trespassing: in the Romanian Penal Code from 1968, the 
offence in question is part of the offences against person’s freedom; in the Romanian penal code of 2009, 
the offence of trespassing is considered part of the group of offences that involves the place of abode and 
private life. In the context of the Penal Code of Republic of Moldova, the general juridical object of the 
offence provided by art.179 PC RM has a different content: the social relations on the achievement of 
political rights, labor and other constitutional rights of the citizens.

fracţiuni. În contextul legii penale române, remarcăm 
o reconsiderare a concepţiei privind obiectul juridic 
generic al infracţiunii de violare de domiciliu: în Co-
dul penal român din 1968, infracţiunea în cauză face 
parte din grupul infracţiunilor contra libertăţii persoa-
nei; în Codul penal român din 2009, infracţiunea de 
violare de domiciliu este considerată făcând parte din 
grupul de infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi 
vieţii private.

Vorbind despre libertatea persoanei, ca valoare 
socială fundamentală ocrotită de legea penală, putem 
menţiona că aceasta oferă posibilitate persoanei să-şi 
desfăşoare viaţa într-un loc liber ales, în afara oricărui 
amestec nedorit al altora. Dacă fiecărei persoane i se 
respectă posibilitatea de a se deplasa şi acţiona con-
form voinţei proprii, de a-şi alege munca pe care vrea 
să o desfăşoare, tot astfel, pentru întregirea libertăţii 
per soanei, trebuie să i se asigure şi posibilitatea de a-şi 
desfăşura viaţa personală acolo unde îşi are domiciliul, 
fără imixtiuni abuzive din exterior.

Tocmai în acest făgaş, se exprimă V.Roşca. Mai în-
tâi, oarecum derutant, acesta afirmă că obiectul juridic 
generic al infracţiunii, prevăzute la art.192 CP Rom. 
din 1968, îl constituie relaţiile, a căror existenţă şi con-
venabilă desfăşurare este direct legată de securitatea 
persoanei fizice şi a manifestărilor acesteia1. Totuşi, ul-
terior, autorul precizează că obiectul juridic special al 
infracţiunii în cauză îl formează fasciculul de relaţii so-
ciale, a căror securitate este condiţionată de asigurarea 
libertăţii persoanei de a avea un domiciliu, unde să poa-
tă trăi la adăpost de intervenţiile abuzive ale altora2.

Astfel, devine clar că, prin „securitatea persoanei 
fizice şi a manifestărilor acesteia”, V. Roşca are în ve-
dere libertatea persoanei, şi nu altceva.

Departe de a fi o categorie abstractă, libertatea per-
soanei are un conţinut istoric concret, determinat de 
natura şi trăsăturile esenţiale ale contextului ei econo-
mic, social şi politic. Vorbind despre libertatea persoa-
nei şi garanţiile ei juridico-penale, trebuie să abordăm 
nu sensul filozofic al naturii de libertate, ci pe cel juri-
dic al libertăţii ca valoare socială promovată, dezvolta-
tă şi ocrotită de normele penale. Personalitatea umană 
se afirmă ca expresie sintetică a unor determinări mul-
tiple şi complexe, în sensul că, pe lângă determinarea 
biologică şi psihologică, esenţială este determinarea 
socială. Oamenii nu există ca individualităţi izolate, 
singulare, ci ca indivizi aflaţi într-o continuă conlucra-
re unii cu alţii pentru transformarea mediului social şi 
al lor înşişi. De aceea în om, ca personalitate, se oglin-
deşte un întreg ansamblu de trăsături şi capacităţi psi-
hofiziologice, culturale şi ştiinţifice, de calităţi morale 
şi estetice, de aptitudini etc. Aşadar, omul este purtăto-
rul personalităţii, iar aceasta se relevă ca o însuşire pe 
care tinde s-o dobândească într-o modalitate cât mai 
deplin posibilă. Societatea, la rândul său, îşi are garan-
tată dezvoltarea sa rapidă numai prin manifestarea şi 
valorificarea deplină a aptitudinilor şi înclinaţiilor fie-
căruia dintre membrii săi. Societatea constituie pentru 
fiecare membru al său mediul de dezvoltare, în sensul 
că fiecare cetăţean are un statut al său, în care înmă-
nunchează ansamblul drepturilor şi îndatoririlor pe 
care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare. 
Numai astfel integrată în ansamblul relaţiilor sociale, 
personalitatea poate constitui o unitate armonioasă în-
tre calităţile proprii individului respectiv şi recunoaş-
terea acestora. Această legătură strânsă de interese în-
tre societate şi individ asigură echilibrul vieţii sociale 
şi progresul social şi individual care, din punctul de 
vedere al individului, se află în statutul său, adică în 
starea sa de libertate.

ObIECTUL  jURIDIC  AL  INFRACŢIUNII  DE  VIOLARE 
DE  DOMICILIU

radu ŞTEFĂnUȚ, 
doctorand (USM)

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

ste cunoscut că obiectul juridic generic al 
infracţiunii este comun unui grup întreg de in-
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Cât priveşte reconsiderarea concepţiei privind 
obiectul juridic generic al infracţiunii de violare de do-
miciliu în legea penală română, aceasta are un caracter 
firesc. Să nu uităm că, spre deosebire de Codul penal 
român din 1968, Codul penal român din 2009, în capi-
tolul dedicat infracţiunilor ce aduc atingere domiciliu-
lui şi vieţii private, conţine art.209 „Violarea sediului 
profesional”. În această ordine de idei, este util să re-
producem punctul de vedere al lui G.Antoniu cu pri-
vire la infracţiunea de violare a sediului profesional: 
„Ocrotirea priveşte nu numai sediul partidelor politice, 
dar şi sediile oricăror asociaţii, fundaţii, înfiinţate con-
form legii, autorităţile având obligaţia de a veghea ca 
aceste entităţi să-şi poată desfăşura activitatea permisă 
de Constituţie. Se poate vorbi, în cazul acestor asoci-
aţii, de o libertate a persoanei juridice de a dispune de 
sediul respectiv? Asociaţiile pot pretinde autorităţilor 
să le ocrotească sediile nu în baza unei libertăţi a per-
soanei juridice de a dispune de sediu şi de a interzice 
pătrunderea ilegală a altei persoane fizice sau juridice 
în acest sediu, ci în temeiul obligaţiei pe care o are 
autoritatea de a asigura acestor asociaţii exercitarea 
drepturilor acordate de Constituţie”3.

Din aceste considerente, în cazul infracţiunilor 
specificate în capitolul Ix „Infracţiuni ce aduc atin-
gere domiciliului şi vieţii private” al părţii speciale a 
Codului penal român din 2009, nu se mai poate vorbi 
despre libertatea persoanei ca despre o valoare socială 
fundamentală, care suferă atingere în urma comiterii 
vreuneia dintre infracţiunile ce aduc atingere domici-
liului şi vieţii private. Legiuitorul consideră că, în con-
textul Codului penal român din 2009, din grupul in-
fracţiunilor contra libertăţii persoanei, trebuie să facă 
parte doar: lipsirea de libertate în mod ilegal (art.205); 
ameninţarea (art.206); şantajul (art.207); hărţuirea 
(art.208).

În altă ordine de idei, în conjunctura Codului penal 
al Republicii Moldova, obiectul juridic generic al in-
fracţiunii, prevăzute la art.179 CP RM, are un alt con-
ţinut: relaţiile sociale cu privire la realizarea drepturi-
lor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale 
ale cetăţenilor.

Despre importanţa apărării prin mijloace juridice 
(inclusiv prin mijloace penale) a unor astfel de rela-
ţii sociale, aflăm din Hotărârea Parlamentului Repu-
blicii Moldova cu privire la aprobarea Planului naţi-
onal de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 
2011-2014, nr.90 din 12.05.20114. Conform acestui 
act normativ, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului sunt prerogative conferite de dreptul naţional 
şi recunoscute de dreptul internaţional fiecărui individ 
în raporturile sale cu comunitatea şi cu statul, ce dau 
expresie unor valori sociale fundamentale şi care au 

drept scop satisfacerea unor nevoi umane esenţiale şi a 
unor aspiraţii legitime în contextul economico-social, 
politic, cultural şi istoric al societăţii. Pentru edificarea 
unei veritabile societăţi bazate pe principii democra-
tice, unde demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii sale constituie 
valori supreme, statul, în calitate de promotor al aces-
tor valori, are legitimitatea şi obligaţia de a întreprinde 
măsuri constructive destinate consolidării protecţiei 
drepturilor omului pentru prosperarea întregii socie-
tăţi. Promovarea şi asigurarea respectării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă o 
prioritate a statului, fiind apreciate ca instrumente in-
dispensabile ce permit fiecărei persoane să-şi dezvolte 
şi să-şi folosească cât mai eficient calităţile fizice, inte-
lectuale, morale, socioafective şi spirituale. Ameliora-
rea situaţiei în domeniul drepturilor omului constituie 
un deziderat şi o obligaţie continuă, ce implică între-
prinderea unor măsuri de ordin legislativ şi organiza-
torico-practic.

Prin prisma acestor prevederi, se poate consemna 
că normele din cap. V „Infracţiuni contra drepturilor 
politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale ale 
cetăţenilor” din partea specială a Codului penal al Re-
publicii Moldova nu epuizează instrumentarul aplica-
bil în vederea apărării drepturilor constituţionale ale 
cetăţenilor. Totuşi, anume normele cap. V din partea 
specială a Codului penal al Republicii Moldova sunt 
cele a căror destinaţie exclusivă este să apere ordinea 
de drept împotriva grupului de infracţiuni la care se 
raportează violarea de domiciliu.

Importanţa apărării într-un cadru aparte a drepturi-
lor constituţionale ale cetăţenilor, inclusiv a dreptului 
la inviolabilitatea domiciliului, rezultă din actele de 
vocaţie internaţională consacrate protecţiei drepturilor 
omului. În acest plan, în Hotărârea Parlamentului Re-
publicii Moldova cu privire la aprobarea Planului naţi-
onal de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 
2011-2014, nr.90 din 12.05.2011, se arată: „Protecţia 
drepturilor omului, prin instrumente juridice de trans-
punere a acestor drepturi în prevederi legale, a devenit 
un imperativ şi pentru Republica Moldova care, după 
declararea suveranităţii şi independenţei sale, a ratifi-
cat numeroase documente cu vocaţie universală în do-
meniul drepturilor omului, deschizând calea spre un 
sistem de protecţie internaţională a drepturilor omului. 
Sunt relevante următoarele documente internaţionale 
care consacră drepturile omului: Declaraţia universa-
lă a drepturilor omului; Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamen-
tale; Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 
şi politice; Pactul internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale; Convenţia privind eli-
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minarea tuturor formelor de discriminare rasială; Con-
venţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente 
crude, inumane sau degradante; Convenţia cu privire 
la drepturile copilului etc. Pornind de la faptul că in-
strumentele juridice internaţionale prescriu standarde 
minime de protecţie a drepturilor omului, aceasta nu 
împiedică statul să reglementeze mai larg unele drep-
turi sau libertăţi”.

Într-adevăr, dacă e să ne referim, de exemplu, la 
dreptul la inviolabilitatea domiciliului, acesta îşi gă-
seşte reflectare în actele de vocaţie internaţională con-
sacrate protecţiei drepturilor omului, enumerate mai 
sus. Astfel, conform art.12 din Declaraţia universală a 
drepturilor omului5, „nimeni nu va fi supus la imixtiuni 
arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domi-
ciliul sau în corespondenţa sa, nici la atingeri aduse 
onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul 
la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni 
sau atingeri”. Potrivit art.8 al Convenţiei europene 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fun-
damentale6, „orice persoană are dreptul la respectarea 
vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi 
a corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei 
autorităţi publice în executarea acestui drept decât în 
măsura în care acest amestec este prevăzut de lege 
şi dacă constituie o măsură care, într-o societate de-
mocratică, este necesară pentru securitatea naţională, 
siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apă-
rarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea 
sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi li-
bertăţilor altora”. În conformitate cu art.17 al Pactului 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice7, 
„nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitra-
re sau ilegale în viaţa particulară, în familia, domici-
liul sau corespondența sa, nici la atingeri ilegale aduse 
onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are drept la 
protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau 
atingeri”. În conformitate cu art.7 al Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene8, „orice persoană 
are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a 
domiciliului şi a secretului comunicaţiilor”. De aseme-
nea, în corespundere cu art.16 al Convenţiei cu privire 
la drepturile copilului9, „nici un copil nu va fi supus 
unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa sa privată, 
în familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţa sa, 
precum şi nici unui fel de atac ilegal la onoarea şi re-
putaţia sa. Copilul are dreptul la protecţia garantată de 
lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atacuri”.

Din examinarea acestor prevederi, se desprinde că 
dreptului la inviolabilitatea domiciliului îi revine, pe 
bună dreptate, semnificaţia care decurge din definiţia 
noţiunii „drepturile omului”, formulată de L.Lenkin: 
„Drepturile omului sunt acele libertăţi, imunităţi şi be-

neficii stabilite în conformitate cu valorile contempo-
rane, pe care orice fiinţă umană este îndreptăţită să le 
pretindă de la societatea în care trăieşte”10. În strânsă 
legătură cu dimensiunea axiologică, definiţia dată pre-
vede posibilitatea deţinătorilor drepturilor omului de 
a pretinde ca ele să fie respectate, căreia îi corespunde 
fie o obligaţie de abstenţiune din partea statului şi a 
autorităţilor publice, fie obligaţia de a lua anumite mă-
suri, în limita resurselor disponibile, pentru ca drep-
turile respective să fie valorificate. În ambele situaţii, 
este vorba de o obligaţie legală. De asemenea, definiţia 
precizează că aceste pretenţii sunt adresate societăţii. 
Ea are în vedere faptul că orice violare a drepturilor 
omului, de către diferite grupuri sau indivizi, trebuie 
respinsă de către stat.

Importanţa apărării penale de către stat a relaţiilor 
sociale cu privire la realizarea drepturilor constituţio-
nale ale cetăţenilor, pentru definirea statutului de cetă-
ţean liber şi demn al unei societăţi democratice şi ci-
vilizate este consacrată în dispoziţia de la alin.(2) art.2 
CP RM. Conform acesteia, legea penală apără împotri-
va infracţiunilor ordinea de drept, incluzând drepturile 
şi libertăţile persoanei. În acest mod, se sugerează că 
legea penală reflectă, prin normele cap. V din partea 
specială a Codului penal al Republicii Moldova, totali-
tatea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, a căror 
violare reclamă intervenţia energică a legii penale. Or, 
în concordanţă cu exigenţele zilei de azi, normele cap. 
V din partea specială a Codului penal al Republicii 
Moldova au validat un nou sistem de valori. Însă pro-
movarea acestui nou sistem de valori va fi cu putinţă 
numai în cazul în care ele vor fi apărate împotriva ori-
căror acte de conduită ce le-ar putea aduce atingere.

În altă ordine de idei, sub aspectul ierarhizării va-
lorilor sociale care fac obiectul infracţiunii, obiectului 
juridic generic al infracţiunii îi urmează obiectul ju-
ridic special al infracţiunii. Acesta din urmă este pro-
priu unei infracţiuni determinate. Desigur, în contextul 
studiului de faţă, interesul îl suscită obiectul juridic 
special al infracţiunii de violare de domiciliu.

În legătură cu conţinutul obiectului juridic special 
al infracţiunii prevăzute la art.192 CP Rom. din 1968, 
în doctrina penală română au fost exprimate următoa-
rele opinii: „fasciculul de relaţii sociale referitoare la 
unul din aspectele libertăţii persoanei, şi anume, la ace-
la privind dreptul individului de a avea un domiciliu în 
care, fără nici o ingerinţă, să-şi desfăşoare viaţa sa par-
ticulară”11; „relaţiile sociale privind apărarea libertăţii 
persoanei, sub aspectul libertăţii vieţii domestice”12; 
„relaţiile sociale referitoare la inviolabilitatea domici-
liului, adică la dreptul persoanei de a-şi desfăşura viaţa 
privată, într-un loc ales în mod liber, fără vreun ames-
tec abuziv şi nedorit din partea altora”13.
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Observăm că toate aceste puncte de vedere con-
verg către o concluzie: obiectul juridic special al in-
fracţiunii, specificate la art.192 CP Rom. din 1968, îl 
formează relaţiile sociale cu privire la libertatea per-
soanei, sub aspectul libertăţii vieţii domestice care se 
desfăşoară într-un spaţiu domiciliar. Fiecărei persoane 
îi este recunoscut dreptul de a avea un domiciliu, de a 
trai fără teama unei imixtiuni din partea persoanelor 
străine. Această libertate, deşi aparţine individului, in-
teresează societatea.

O altă concluzie este că libertatea vieţii domesti-
ce, reprezentând obiectul juridic special al infracţiunii 
prevăzute la art.192 CP Rom. din 1968, îşi are deri-
vaţia descendentă din libertatea persoanei, reprezen-
tând obiectul juridic generic al acestei infracţiuni. De 
aici, rezultă că, pentru a-şi putea exercita dreptul la 
inviolabilitatea domiciliului, titularul acestuia trebuie 
să se bucure de libertate. În acest plan, să ne amin-
tim de afirmaţia aparţinând lui A.Borodac, relevantă în 
contextul analizat: „Nu constituie domiciliu în sensul 
dispoziţiei de la art.179 CP RM locul în care o persoa-
nă locuieşte împotriva voinţei sale (încăperea în care 
este ţinut un deţinut, camerele ocupate de militari în 
cazarme etc.)”14. În acelaşi făgaş, îşi exprimă punctul 
de vedere Ia.M. Ploșkina. Aceasta susţine că nu este 
domiciliu încăperea în care locuieşte o persoană care 
execută pedeapsa privativă de libertate; viaţa ei privată 
este într-atât de restrânsă de lege, încât, practic, îi lip-
seşte inviolabilitatea vieţii private15.

În context, trebuie de menţionat că camerele inter-
natelor sau căminelor pentru elevi sau studenţi sunt 
considerate domiciliu în sensul legii penale datorită 
faptului că persoanele respective sunt cazate acolo 
pe baza consimţământului lor şi au dreptul la locuire 
netulburată, putând să permită ori să interzică acce-
sul altor persoane. În schimb, nu poate fi considerat 
domiciliu locul unde o persoană este cazată împotriva 
voinţei sale şi în care accesul altora nu depinde de con-
simţământul celor deja cazaţi. 

Dacă persoana nu şi-a ales liber locul în care se 
află, nu se poate vorbi despre libertatea vieţii domesti-
ce. Or, libertatea este cea care-i oferă persoanei posi-
bilitatea de a-şi desfăşura viaţa în afara oricărei imixti-
uni nedorite a altora. Este incontestabil că esenţa vieţii 
domestice se identifică cu un sector personal, în care 
nimeni nu poate pătrunde fără acordul celui în cauză. 
Suntem în prezenţa unei sfere de autodeterminare, pe 
de o parte, şi de excludere, pe de altă parte. Viaţa do-
mestică, indispensabilă în vederea exercitării dreptului 
la inviolabilitatea domiciliului, se poate desfăşura nu-
mai dacă titularul acestui drept deţine controlul deplin 
asupra propriilor decizii şi acţiuni. Aşadar, pentru în-
tregirea libertăţii per soanei, trebuie să i se asigure po-

sibilitatea de a-şi desfăşura viaţa personală acolo unde 
îşi are domiciliul, fără un amestec abuziv din exterior. 
În cazul în care persoanei nu-i este asigurată această 
posibilitate, ea nu poate fi considerată liberă în sensul 
deplin al acestui cuvânt.

Aşa cum am menţionat mai sus, infracţiunea, pre-
văzută la art.179 CP RM, aparţine nu de grupul in-
fracţiunilor contra libertăţii persoanei, dar de grupul 
infracţiunilor contra drepturilor politice, de muncă şi 
altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor. Rezultă că 
obiectul juridic special al acestei infracţiuni derivă nu 
din relaţiile sociale cu privire la libertatea persoanei, 
dar din relaţiile sociale cu privire la realizarea dreptu-
rilor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale 
ale cetăţenilor.

În teoria dreptului penal al Republicii Moldova, au 
fost exprimate următoarele puncte de vedere privitoare 
la conţinutul obiectului juridic special al infracţiunii 
prevăzute la art.179 CP RM: „relaţiile sociale cu pri-
vire la inviolabilitatea domiciliului”16; „relaţiile socia-
le privitoare la realizarea, în conformitate cu art.29 al 
Constituţiei, a dreptului la inviolabilitatea domiciliu-
lui”17. În consonanţă cu aceste opinii, este următoarea 
poziţie: „Incriminând violarea de domiciliu, legiui-
torul a asigurat realizarea dreptului persoanei de a-şi 
desfăşura viaţa personală la dorinţa sa, fără amestecul 
abuziv al reprezentanţilor organelor de stat sau al altor 
persoane”18.

Ce înseamnă „realizarea dreptului la inviolabilita-
tea domiciliului”? Se are în vedere aplicarea normelor 
de drept, care reglementează inviolabilitatea domici-
liului, în contextul unor raporturi juridice în desfăşura-
re. Realizarea dreptului la inviolabilitatea domiciliului 
implică respectarea respectivului drept în corelaţie cu 
exercitarea acestuia. Încălcarea interdicţiei legale de a 
încălca dreptul la inviolabilitatea domiciliului reclamă 
restabilirea acestui drept ca urmare a apelării la institu-
ţiile abilitate ale statului, inclusiv în vederea interven-
ţiei legii penale. 

Examinarea opiniilor doctrinarilor moldoveni, re-
produse mai sus, demonstrează că ele nu diferă decât 
în nuanţe de punctele de vedere exprimate în doctrina 
penală română, vizavi de conţinutul obiectului juridic 
special al infracţiunii prevăzute la art.192 CP Rom. 
din 1968. Această afinitate de concepţii este firească: 
noţiunile „libertatea vieţii domestice” şi „inviolabilita-
tea domiciliului” sunt noţiuni echipolente, îmbrăcând 
doar forme diferite.

Pentru a ne convinge de aceasta, consemnăm că, 
potrivit alin.(1) art.29 al Constituţiei Republicii Mol-
dova, „domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni 
nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul sau în re-
şedinţa unei persoane fără consimţământul acesteia”. 
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În mod similar, se exprimă legiuitorul român: „Do-
miciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poa-
te pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa 
unei persoane fără învoirea acesteia” (alin.(1) art.27 al 
Constituţiei României). 

De asemenea, conform art.25 al Constituţiei Fede-
raţiei Ruse din 12.12.199319, „domiciliul este inviola-
bil. Nimeni nu este în drept să pătrundă în domiciliu 
împotriva voinţei persoanelor care locuiesc în acesta, 
decât în cazurile stabilite de legea federală sau în te-
meiul unei hotărâri judecătoreşti”.

Referindu-se la dispoziţia art.25 al Constituţiei 
Federaţiei Ruse, P.Iu. Tiurin menţionează: „Prin «in-
violabilitatea domiciliului», trebuie de înţeles starea 
specifică a unui loc personal, individual şi inaccesibil 
pentru persoanele străine, care este destinat să asigure, 
să protejeze şi să garanteze traiul confortabil, desfăşu-
rarea unor procese vitale necesare, integritatea şi in-
violabilitatea informaţiei cu privire la latura privată a 
vieţii persoanei, secretele personale şi familiale legate 
de respectivul loc, precum şi împiedicarea culegerii şi 
divulgării pe diverse căi a acestor informaţii secrete 
de către persoanele fizice sau juridice ori autorităţile 
statului. La rândul său, dreptul constituţional la invio-
labilitatea domiciliului reprezintă facultatea socială a 
persoanei, consacrată în Constituţia Federaţiei Ruse şi 
în actele normative internaţionale în materie, vizând 
traiul confortabil şi în siguranţă al persoanei, presupu-
nând exprimarea voinţei libere a persoanei de a decide 
în privinţa permiterii accesului altor persoane în pro-
priul domiciliu”20.

O viziune asemănătoare exprimă E.Iu. Аvșeev. 
Acesta consideră că dreptul constituţional la invio-
labilitatea domiciliului este o parte a unui drept mai 
amplu, dreptul la inviolabilitatea vieţii private, fiind 
asigurat printr-un sistem de norme de drept ce stabi-
lesc: 1) interdicţia, adresată persoanelor particulare şi 
persoanelor cu funcţie de răspundere de a săvârşi acţi-
uni sau inacţiuni care presupun încălcarea dreptului la 
inviolabilitatea domiciliului; 2) obligaţile şi drepturile 
statului şi autorităţilor acestuia, legate de prevenirea 
şi contracararea ilegalităţilor având drept scop viola-
rea domiciliului; 3) răspunderea pentru neîndeplinirea 
sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii; 
4) dreptul persoanelor de a-şi proteja inviolabilitatea 
domiciliului prin mijloace juridice, inclusiv pe calea 
adresării în instanţa de judecată; 5) condiţiile restrân-
gerii legitime a dreptului la inviolabilitatea domiciliu-
lui. Ca valoare socială apărată de legea penală, inviola-
bilitatea domiciliului presupune măsura libertăţii per-
soanei de a se comporta aşa cum îşi doreşte în propriul 
domiciliu, luându-se în consideraţie cele cinci aspecte 
punctate mai sus”21.

După V.N. Șelestiukov, inviolabilitatea domici-
liului poate fi privită de pe partea formală (exterioa-
ră), ca drept personal nepatrimonial ocrotit de stat, 
sau de pe partea conţinutală (interioară), ca posibi-
litate a persoanei de a-şi realiza necesităţile în inti-
mitate. Iată de ce, împotriva infracţiunii de violare 
de domiciliu, este apărată posibilitatea persoanei de 
realizare a propriilor necesităţi, fără a fi deranjată de 
persoane străine”22.

La rândul său, A. Florea opinează: „Dreptul la in-
timitate reprezintă dreptul de a trăi, atât cât doreşti, la 
adăpost de priviri indiscrete. Domeniul său de aplica-
bilitate include şi protecţia domeniului personal intern, 
respectiv dreptul la respectarea inviolabilităţii domici-
liului. Sub acest aspect, acordarea unei protecţii speci-
ale acestui drept se impune în mod natural, întrucât o 
bună ocrotire a vieţii private necesită, în primul rând, 
asigurarea intimităţii locurilor în care aceasta se desfă-
şoară. Astfel, domiciliul reprezintă spaţiul de libertate 
în care o persoană îşi desfăşoară cea mai mare parte a 
vieţii sale private şi familiale, şi a cărui ocrotire este 
indispensabilă într-o societate democratică”23.

Ca rezultat al analizei tuturor acestor aserţiuni, se 
poate constata că conţinutul oricărui drept, în general, 
şi al dreptului la inviolabilitatea domiciliului, în spe-
cial, devine relevabil doar în prezenţa unei libertăţi a 
persoanei. Libertatea decurge din necesitatea persoanei 
de a se comporta după cum îi dictează propria voinţă. 
În vederea deciderii libere a permiterii accesului altor 
persoane în propriul domiciliu, persoana trebuie să-şi 
poată manifesta poziţia volitivă. În afară de aceasta, 
realizarea dreptului la inviolabilitatea domiciliului 
presupune că persoana trebuie să conştientizeze că-şi 
exercită acest drept.

De obicei, examinarea problemei libertăţii persoa-
nei este redusă la formularea răspunsului la întrebarea: 
dispune oare persoana de libertatea de voinţă? Totuşi, 
privită doar sub acest aspect, noţiunea de libertate a 
persoanei nu are plenitudinea necesară pentru a fi pri-
vită în raport cu imixtiunea statului în viaţa persoa-
nei. În aceste condiţii, are dreptate L.Iu. Kazanțev24, 
când susţine că principiul inviolabilităţii persoanei 
şi a sferelor activităţii vitale a persoanei are, printre 
componentele sale, atât principiul libertăţii individu-
ale, cât şi principiul inviolabilităţii vieţii private. Cele 
două componente se află în strânsă legătură: libertatea 
individuală presupune inadmisibilitatea operării unor 
arestări sau reţineri ilegale, dar şi libertatea circulaţiei, 
a alegerii locului de aflare şi de domiciliere; la rândul 
său, inviolabilitatea vieţii private cuprinde dreptul asu-
pra secretului vieţii private, precum şi: dreptul la invi-
olabilitatea arhivei personale; interdicţia de culegere, 
păstrare, folosire şi răspândire a informaţiei cu privire 
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la viaţa privată a persoanei, în lipsa consimţământului 
acesteia; inviolabilitatea domiciliului.

Deloc întâmplător, atunci când se referă la obiectul 
infracţiunii specificate la §123 „Violarea de domiciliu” 
al Codului penal al Germaniei, А.E. Jalinski consem-
nează: „Dreptul la inviolabilitatea domiciliului constă 
în ansamblul facultăţilor juridice ale titularului de a 
dispune liber de spaţiul său protejat, realizând astfel o 
parte a libertăţii individuale”25. Apropiat de acest punct 
de vedere este cel exprimat de O.Loghin şi T.Toader: 
„Libertatea individuală presupune şi posibilitatea per-
soanei de a-şi desfăşura viaţa într-un loc liber ales, la 
adăpost de amestecul abuziv şi nedorit din partea alto-
ra. Dacă fiecărui om îi este asigurată posibilitatea de 
a se deplasa şi acţiona în conformitate cu dorinţa sa, 
de a-şi alege în mod liber munca pe care înţelege să o 
presteze, atunci, pentru a-şi întregi libertatea, trebuie 
să i se asigure, în acelaşi timp, şi posibilitatea de a-şi 
desfăşura viaţa personală acolo unde îşi are domiciliul, 
bineînţeles, cu condiţia respectării ordinii de drept, a 
cărei încălcare nu este nimănui îngăduită. În ocrotirea 
acestui aspect al libertăţii individuale, societatea este 
interesată în aceeaşi măsură în care este interesată în 
ocrotirea celorlalte drepturi şi interese ale persoanei, 
deoarece relaţiile sociale ar fi grav tulburate, dacă s-ar 
permite oricui să se amestece în viaţa personală a al-
tuia, rupându-i acestuia din urmă posibilitatea de a şi-o 
desfăşura în locul pe care l-a ales şi aşa cum o doreş-
te”26.

Ideea, care transpare din aceste viziuni, este că in-
violabilitatea domiciliului reprezintă o componentă 
a inviolabilităţii vieţii private în accepţiune largă, iar 
aceasta din urmă este o expresie a libertăţii persoanei. 
Dar în ce măsură noţiunea de inviolabilitate a domici-
liului se integrează noţiunii supraordinate de inviola-
bilitate a vieţii private în accepţiune largă? La aceas-
tă întrebare ne ajută să răspundem D.Z. Polivanova: 
„Dreptul la inviolabilitatea vieţii private în accepţiune 
largă este un drept de sine stătător, prezentând dife-
renţe specifice faţă de alte drepturi ale persoanei. Dis-
tincţia dată ne permite să o facem noţiunea de spaţiu 
personal, desemnând spaţiul care separă un individ de 
alt individ, în care este oprit accesul altora şi care con-
stituie sfera de inviolabilitate a vieţii private”27.

Precizăm că inviolabilitatea domiciliului, ca ex-
presie a libertăţii persoanei, nu trebuie confundată cu 
libertatea domiciliului. Sunt concepte interconectate, 
dar totuşi diferite. Or, în principiu, libertatea domici-
liului presupune că schimbarea domiciliului este întot-
deauna posibilă, fiind vorba de o regulă imuabilă, de 
natură să completeze libertatea circulaţiei persoanei.

În acest sens, să nu uităm de soluţia care transpare 
din Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Mol-

dova privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor 
pct.10 alin.(2) din Regulamentul cu privire la modul 
de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sis-
temului naţional de paşapoarte, nr.16 din 19.05.199728. 
În conformitate cu acest act, „Curtea Constituţiona-
lă nu contestă necesitatea înregistrării şi evidenţei po-
pulaţiei în stat. În acelaşi timp, Curtea Constituţională 
menţionează că formele şi metodele acestora nu trebuie 
să vină în contradicţie cu alin.(2) art.27 din Constitu-
ţie, care stabileşte: „Oricărui cetăţean al Republicii 
Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domici-
liul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de 
a emigra şi de a reveni în ţară”. De aceea, includerea în 
textul Regulamentului a unor dispoziţii ce conţin obli-
gativitatea obţinerii vizei de reşedinţă (sau a vizei de 
domiciliu) este în contradicţie cu principiul enun-
ţat în Legea privind actele de identitate din sistemul na-
ţional de paşapoarte şi este neconstituţională în baza 
alin.(2) art.27 din Constituţie. ... Curtea Constituţio-
nală hotărăşte: recunoaşte neconstituţionalitatea pct.10 
din Regulamentul cu privire la modul de perfectare şi 
eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional 
de paşapoarte, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu 
privire la măsurile suplimentare de realizare a Siste-
mului naţional de paşapoarte, nr.376 din 06.06.1995, 
precum şi toate dispoziţiile care conţin locuţiunea 
„viză de domiciliu” şi „viză de reşedinţă”.

După această digresiune necesară, să revenim la 
examinarea tezei conform căreia inviolabilitatea do-
miciliului reprezintă o componentă a inviolabilităţii 
vieţii private în accepţiune largă, iar aceasta din urmă 
este o expresie a libertăţii persoanei.

Teritorialitatea constituie baza organizării sociale 
stabile. Omul atribuie sensuri spaţiilor fizice, ca ata-
re spaţiul uman fiind prin excelenţă social. Spaţiul nu 
există în sine; el nu are realitate decât prin cel ce-l fo-
loseşte şi face din el obiect de cunoaştere. De aceea, 
spaţiul poate fi privit ca o decupare a ceea ce ne în-
conjoară în zone delimitate în mod subiectiv prin ca-
litatea relaţiilor stabilite cu el. Un spaţiu corespunde, 
în general, unui loc precis delimitat; adesea, el este 
amenajat pentru o activitate definită şi pentru a primi o 
persoană sau un grup. El are o configuraţie particulară 
după funcţiile pe care le îndeplineşte şi impune un stil 
de ocupare a spaţiului pentru cei ce-l folosesc. În plus, 
ideea de spaţiu desemnează în mod obişnuit personali-
zarea locului cu ajutorul unor marcatori şi a unor ele-
mente care indică cine îl ocupă la un moment dat.

Aşadar, spaţiul reprezintă un loc socializat în mă-
sura în care caracteristicile, ce-i sunt atribuite, se com-
bină într-un singur sistem. Din acest punct de vedere, 
putem distinge trei tipuri de spaţii: 1) spaţiul primar, 
care este ocupat în mod constant de aceeaşi persoană. 
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Ocupantul este întotdeauna cunoscut şi controlează 
spaţiul. Exemplul cel mai utilizat de spaţiu primar este 
domiciliul. Un astfel de spaţiu asigură intimitatea. El 
poate fi personalizat şi orice intruziune este resimţită 
ca o violare; 2) spaţiul secundar, care nu este la fel de 
central pentru viaţa indivizilor ca şi spaţiile primare. 
De obicei, nu este foarte clar cui aparţine. Adesea, un 
număr relativ mare de persoane au acces la un spaţiu 
secundar. Un exemplu de spaţiu secundar îl constituie 
locul unui student într-o aulă; 3) spaţiul public, care 
este deschis publicului şi nici un individ nu consideră 
că are drepturi asupra acestor teritorii atunci când nu 
le ocupă. Cabina telefonică sau scaunul din troleibuz 
constituie exemple de spaţii publice.

Distincţia dintre tipurile de spaţii este importantă, 
pentru că ne ajută să înţelegem sentimentele cu care 
indivizii se raportează la spaţiu şi să prezicem cum va 
reacţiona un individ când un anume spaţiu este inva-
dat. Oamenii sunt extrem de ataşaţi faţă de spaţiile pri-
mare. Mulţi indivizi derivă o parte din identitatea lor 
din aceste spaţii. Teritorialitatea serveşte la reglarea in-
timităţii. Individul se poate retrage în spaţiul primar şi 
poate rămâne singur. În felul acesta el „închide” lumea 
exterioară pentru el şi reglează interacţiunile cu ea.

Marcatorii sunt obiecte care indică apartenenţa 
spaţiului unui anumit individ. Oamenii înalţă ziduri 
sau garduri pentru a delimita spaţiile care le aparţin în 
exclusivitate. În general, marcatorii utilizaţi pentru a 
defini şi a proteja spaţiul sunt vizibili şi recunoscuţi de 
toată lumea. Astfel, conceptul de teritorialitate presu-
pune comportamente centrate pe un teritoriu fix. Exis-
tă însă şi un alt tip de comportament teritorial, legat de 
un spaţiu mobil.

E.T. Hall29 a propus noţiunea de „spaţiu personal” 
pentru spaţiul din imediata apropire a persoanei. Potri-
vit acestui autor, spaţiul personal ia forma unei sfere, 
iar individul nutreşte sentimente de proprietate pentru 
această sferă mobilă în care se include. În orice cultură 
există norme privind distanţa pe care indivizii trebuie 
să o păstreze între ei atunci când interacţionează. Mă-
rimea acestor distanţe de interacţiune este determinată 
de cultură şi de natura interacţiunii. Individul uman 
este o fiinţă înconjurată de câmpuri care se contractă şi 
se dilată, iar fluctuaţia acestor câmpuri oferă informaţii 
preţioase despre persoană şi despre interacţiune.

De către E.T. Hall au fost identificate patru tipuri de 
distanţă ce caracterizează interacţiunile indivizilor din 
societăţile vestice: 1) distanţa intimă – caracterizează 
interacţiunile dintre îndrăgostiţi, soţi, mamă şi copil, 
etc. Ea presupune contactul fizic sau interacţiuni de fe-
lul comunicării în şoaptă; 2) distanţa personală – apare 
în interacţiunile dintre prieteni, soţ şi soţie, etc. Distan-
ţa personală înseamnă în general o lungime de braţ şi 

constituie distanţa obişnuită în interacţiunile cotidiene 
dintre prieteni şi cunoştinţe care discută chestiuni de 
interes personal dar nu se angajează în contacte fizice; 
3) distanţa socială – aceasta este utilizată atât în inter-
acţiunile cu cei pe care-i cunoaştem superficial, cât şi 
în interacţiunile formale, de exemplu, atunci când ne 
adresăm unui funcţionar sau unui vânzător; 4) distan-
ţa publică – caracterizează interacţiunile deosebit de 
formale. Ea presupune o distanţă fizică de 3-8 metri. 
Este distanţa pe care o păstrăm faţă de personajele 
foarte importante, înzestrate cu putere sau devenite 
celebre30.

În mod cert, nimeni nu îşi doreşte să-i fie invadat 
spaţiul personal. Cu toate acestea, întrucât oamenii 
sunt crescuţi şi educaţi diferit, au experienţe personale 
diferite şi o atitudine diferită faţă de drepturile altor 
persoane, nu este exclusă pătrunderea în spaţiul perso-
nal al celor din jur. Astfel, spaţiul personal este necesar 
pentru fiecare dintre noi. Această zonă, în care ne sim-
ţim confortabil, sigur şi de încredere, este un teritoriu 
în care nu are dreptul să intre nimeni fără o invitaţie. 
Or, spaţiul personal este necesar pentru păstrarea in-
dividualităţii, fiind perceput ca o parte a sinelui. Prin 
urmare, oamenii reacţionează instinctiv la invazia în 
spaţiul personal, ca agresiune împotriva ego-ului, de la 
care trebuie să fie protejate. Prin urmare, este important 
să se evite „invazia” din spaţiul personal al altora.

Ideea este că orice individ are tendinţa de a-şi re-
vendica un spaţiu al său, spaţiul din jurul său, pe care-l 
consideră o prelungire a propriului său trup. Încălcarea 
acestui spaţiu lezează profund individul, creând dis-
confort, stânjeneală şi chiar stări conflictuale. Fiecare 
individ tinde să menţină o distanţă între el şi celelalte 
persoane. Îşi creează un „spaţiu-tampon” de o anu-
mită mărime, formă sau grad de permeabilitate, care 
are importante funcţii psihosociale: de protecţie, in-
timitate, siguranţă, odihnă, reverie. În limbaj curent, 
se spune: „îl ţine la distanţă” sau „prieten apropiat”, 
ilustrând faptul că relaţiile interumane se pot exprima 
spaţial. Pentru persoanele străine sau neagreate păs-
trăm un spaţiu mai mare în jurul nostru, pentru per-
soanele apropiate sau iubite reducem acest spaţiu până 
la anulare. Fiecare tip de relaţie presupune o distanţă 
caracteristică între indivizi. De exemplu, în privinţa 
spaţiului domiciliar, accesul persoanelor străine este 
extrem de selectiv, în funcţie de tipul de relaţii pe care 
acestea le au cu titularul dreptului asupra acelui spaţiu. 
Unele persoane sunt primite doar în vestibul, altele în 
bucătărie, altele în sufragerie sau altele în dormitor.

Ca să ajungem la o concluzie: inviolabilitatea do-
miciliului este libertatea de a beneficia de un spaţiu 
personal marcat de limitele unui imobil aferent. Deci, 
este nu altceva decât libertatea de a beneficia de un 



53

Nr. 9, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

spaţiu imobil, caracterizat prin teritorialitate, care este, 
în acelaşi timp, un spaţiu primar. Un astfel de spaţiu 
asigură intimitatea. El poate fi personalizat şi orice in-
truziune este resimţită de către deţinătorul acelui spa-
ţiu ca o violare adusă acestuia.

După ce am caracterizat conţinutul noţiunii de in-
violabilitate a domiciliului, ca expresie a valorii soci-
ale specifice lezate ca rezultat al săvârşirii infracţiunii 
prevăzute la art.179 CP RM, este cazul să menţionăm 
că infracţiunea dată poate adopta forma unei infracţi-
uni complexe. Aceasta înseamnă că, în astfel de cazuri, 
obiectul juridic principal ia locul obiectului juridic 
special. Dar care este conţinutul obiectului juridic se-
cundar al infracţiunii specificate la art.179 CP RM?

Despre conţinutul acestuia ne vorbeşte V.Stati: „În 
cazul variantei agravate de la alin.(2) art.179 CP RM, 
în mod adiacent, sunt lezate relaţiile sociale referitoare 
la integritatea corporală, sănătatea sau libertatea psihi-
că a persoanei”31. Mai concret, sunt lezate relaţiile so-
ciale referitoare la integritatea corporală sau sănătatea 
persoanei în acel caz când infracţiunea de violare de 
domiciliu presupune aplicarea violenţei. Dacă se apli-
că violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea 
persoanei, în plan secundar, se aduce atingere relaţiilor 
sociale cu privire la integritatea corporală a persoanei. 
Dacă se aplică violenţa periculoasă pentru viaţa sau 
sănătatea persoanei, în plan secundar, se aduce atin-
gere relaţiilor sociale cu privire la sănătatea persoanei. 
În fine, în ipoteza în care se ameninţă cu aplicarea vi-
olenţei, în plan secundar, se aduce atingere relaţiilor 
sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei.

În contextul analizat, are dreptate I.V. Polikarpova, 
când menţionează: „Cauzarea vătămării sănătăţii con-
stituie fapta ce condiţionează dereglarea fie a integrită-
ţii anatomice a organelor sau ţesuturilor, fie a funcţiilor 
lor fiziologice, ori afecţiuni sau stări patologice care 
apar datorită unor factori exogeni”32. Din analiza aces-
tei aserţiuni, rezultă că noţiunea de sănătate nu poate 
fi privită doar sub aspectul său psihic, ea înglobând cu 
necesitate şi aspectul corporal (fizic, somatic).

După S.Brînzа33, sferele celor două noţiuni – „să-
nătatea persoanei” şi „integritatea corporală a persoa-
nei” – nu se intersectează. Aceste noţiuni sunt com-
plementare. Aşa cum există complementaritate între 
noţiunile „sănătatea persoanei” şi „viaţa persoanei”. 
Noţiuni care de asemenea nu se intersectează. Din 
formularea de la alin.(3) art.78 al Codului contraven-
ţional, se desprinde că, în ipoteza faptelor specifica-
te la alin.(1) şi (2) art.78 al Codului contravenţional, 
nu se poate produce o dereglare a sănătăţii nici măcar 
de scurtă durată. Însă sub pragul noţiunii „dereglare 
de scurtă durată a sănătăţii” nu mai există o noţiune 
care să desemneze un alt gen de vătămare a sănătăţii. 

În context, este necesar să specificăm că, în partea V 
„Leziuni corporale fără cauzarea prejudiciului sănătă-
ţii” din Regulamentul Ministerului Sănătăţii nr.99 din 
27.06.2003 de apreciere medico-legală a gravităţii vă-
tămării corporale34, se menţionează că, din şirul leziu-
nilor corporale ce nu cauzează prejudiciu sănătăţii, fac 
parte leziunile ce nu generează o dereglare a sănătăţii 
sau o incapacitate temporară de muncă.

Cât priveşte noţiunea „libertatea psihică a persoa-
nei”, se are în vedere putinţa ce-i este lăsată fiecărei 
persoane de a hotărî (de a dispune) în toate actele sale, 
în cadrul ordinii juridice, după cum va crede de cuviin-
ţă, deci după cum îi vor dicta conştiinţa, sentimentele 
şi interesele sale35.

Considerăm că se poate identifica un obiect juridic 
secundar şi în situaţia modalităţii agravante consem-
nate la lit.a) alin.(3) art.179 CP RM, atunci când in-
fracţiunea de violare de domiciliu presupune folosirea 
situaţiei de serviciu. Este vorba de relaţiile sociale cu 
privire la buna desfăşurare – de către persoanele cu 
funcţie de răspundere sau persoanele care gestionează 
organizaţiile comerciale, obşteşti sau alte organizaţii 
nestatale – a activităţii de serviciu în sectorul public 
sau în cel privat, care presupune îndeplinirea obliga-
ţiilor de serviciu în mod corect, fără abuzuri, cu res-
pectarea intereselor publice, precum şi a drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi a 
celor juridice.

Nu doar în contextul infracţiunii prevăzute la 
art.179 CP RM poate fi atestată prezenţa unui obiect 
juridic secundar. Astfel, referindu-se la violarea de 
domiciliu săvârşită de către o persoană înarmată, ipo-
teză specificată la alin.(2) art.192 CP Rom. din 1968, 
T.Toader afirmă că obiectul juridic secundar al infrac-
ţiunii în cauză constă în relaţiile sociale referitoare la 
regimul armelor şi muniţiilor36.

În ce ne priveşte, considerăm că nu întotdeauna 
violarea de domiciliu, săvârşită de către o persoană 
înarmată, presupune atingerea adusă în plan secundar 
relaţiilor sociale referitoare la regimul armelor şi mu-
niţiilor. Dacă făptuitorul poartă arma legal, fără a în-
călca dispoziţiile Legii României nr.17 din 02.04.1996 
privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor37, nu 
avem nici un temei să afirmăm că fapta lui ar fi adus 
atingere relaţiilor sociale referitoare la regimul arme-
lor şi muniţiilor.

În final, se impun următoarele concluzii privind 
analiza obiectului juridic al infracţiunii de violare de 
domiciliu:

nu poate fi pusă la îndoială aplicabilitatea – în 1) 
raport cu art.179 CP RM – a art.8 din Convenţia euro-
peană pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului în situaţia pătrunderii fără drept, în 
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orice mod, în sediul sau locul unde o persoană juridică 
îşi desfăşoară activitatea profesională, ori a refuzului 
de a le părăsi la cererea persoanei îndreptăţite, în mă-
sura în care în astfel de locuri o persoană fizică îşi des-
făşoară activităţile domestice;

nu este oportună remanierea apartenenţei ge-2) 
nerice a infracţiunii de violare de domiciliu în legea 
penală a Republicii Moldova. Nu există condiţii pentru 
a reprofila această apartenenţă, astfel încât infracţiunea 
dată să devină o infracţiune contra libertăţii persoanei 
sau o infracţiune contra ordinii publice;

inviolabilitatea domiciliului este libertatea de 3) 
a beneficia de un spaţiu personal marcat de limitele 
unui imobil aferent. Deci, este nu altceva decât liber-
tatea de a beneficia de un spaţiu imobil, caracterizat 
prin teritorialitate, care este, în acelaşi timp, un spaţiu 
primar. Un astfel de spaţiu asigură intimitatea. El poate 
fi personalizat şi orice intruziune este resimţită de către 
deţinătorul acelui spaţiu ca o violare adusă acestuia.
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SUMMArY
This publication emphasizes the legal form of social security service rendering. In the social insur-

ance system all benefits are contributory and are called social insurance service rendering. Social in-
surance service rendering represents payments of money or goods to insured individuals, according to 
the law, and correlated to social insurance contributions. Social insurance renderings are all benefits 
granted to uninsured individuals, without incomes, people who are in need of social services and social 
renderings (money or goods).

a acoperi întreaga gamă de nevoi de bază şi pen-
tru toate segmentele sociale de vârstă sau ocupaţionale. 
Ansamblul beneficiilor sociale formează sistemul de 
protecţie socială a cetăţenilor, alcătuit din beneficiile 
universale (acordate tuturor cetăţenilor ca ,,bunuri de 
merit, fără ca să se afle într-o situaţie de risc: educaţia 
gratuită şi obligatorie este un bun exemplu) şi sistemul 
de securitate socială (destinat să răspundă unor nevoi 
speciale ale unor cetăţeni aflaţi în situaţie de risc, de 
vulnerabilitate)1.  Cerinţa principală pentru un sistem 
de securitate socială este ca el să se constituie, prin 
cele două componente ale sale (sistemul de asigurări 
sociale şi sistemul de asistenţă socială) într-o reţea de 
siguranţă, care să protejeze cetăţenii în faţa oricărui 
risc social, precum un sistem de plase de protecţie a 
unui acrobat.

O altă clasificare a beneficiilor sociale, diferită de 
cea anterioară (bazată pe existenţa sau nu a riscului 
ca temei de acordare a beneficiului), se face în funcţie 
de natura beneficiului: beneficii în bani şi beneficii în 
natură (în bunuri sau servicii). 

 Dar una şi mai importantă este clasificarea în func-
ţie de natura dreptului de a beneficia:

 a) beneficiile contributorii sunt acordate doar pe 
baza unei contribuţii anterioare a beneficiarului la un 
fond anumit (pensiile, ajutorul de şomaj, asigurările 
pentru accidente de muncă şi asigurările de sănătate);

 b) beneficiile necontributorii sunt acordate fără 
plata unei contribuţii prealabile şi se acordă de la bu-
getul de stat, pe baza dreptului de cetăţean, tuturor 
cetăţenilor, fiind: beneficii universaliste – dreptul de 
a beneficia este universal, îl au toţi cetăţenii (educaţie 
gratuită, indemnizaţii pentru copii, serviciile medicale 

de urgenţă, care sunt gratuite şi care sunt considerate 
bunuri de merit, în sensul că fiecare cetăţean le me-
rită); asistenţă socială – beneficiul se acordă tuturor 
indivizilor aflaţi în situaţii de risc pentru care nu au 
resurse proprii (din asigurări sau nu) 2.

 Din cele relatate mai sus, deducem următoarele: 
în sistemul de asigurări sociale, beneficiile sunt contri-
butorii şi  se denumesc  prestaţii de asigurări sociale 
– toate elementele plătibile către asigurat din fondul de 
asigurări sociale3,  iar în sistemul de asistenţă socială 
beneficiile sunt necontributorii şi  se denumesc servicii 
sociale4  și   prestaţii  sociale, care  se acordă    benefi-
ciarilor  de asistenţă social5.  

   În sistemul public de asigurări sociale,  prestaţiile 
de asigurări sociale reprezintă drepturile în bani sau 
în natură ce se cuvin persoanelor asigurate, în condiţi-
ile legii, corelative contribuţiilor de asigurări sociale6. 
Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de 
pensii, indemnizații, ajutoare și  sub alte forme  prevă-
zute de lege7. 

 În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale   
reprezintă  venit de înlocuire pentru pierderea totală 
sau parţială a veniturilor, ca urmare a vârstei, invalidi-
tăţii, accidentelor, bolilor, maternităţii, pierderii locului 
de muncă sau decesului, denumite riscuri asigurate8.  
Asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau de 
mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi 
risc asigurat, cu excepţia prestaţiilor pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă9.   

  Cadrul legislativ, ce reglementează  prestaţiile   de 
asigurări sociale îl constituie: Legea   privind sistemul 
public  de asigurări  sociale nr.489-xIV din  8.07.199910; 
Legea   privind indemnizaţiile pentru incapacitate tem-
porară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 
289-xV din 22.07.200411;   Legea asigurării  pentru 
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rice sistem de politici sociale este alcătuit din di-
verse beneficii şi servicii sociale. Ele au rolul de 
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accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-xIV 
din 24.12.199912;     Legea privind pensiile de asigurări 
sociale nr. 156-xIV din 14.10.199813; Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, elaborată în fiecare an; Le-
gea nr. 102-xV din 13.03.2003  privind ocuparea for-
ţei de muncă şi  protecţia socială a persoanelor aflate  
în căutarea unui loc de muncă14 etc.

Prestaţiile  de asigurări sociale se acordă persoane-
lor asigurate prin sistemul public de asigurări sociale  
și   sunt diverse: pensii pentru limită de vârstă;  pen-
sii de invaliditate;  pensii de urmaş, indemnizaţie de 
maternitate; indemnizaţie unică la naşterea copilului; 
indemnizaţie pentru îngrijirea copilului până la vârsta 
de 3 ani;  indemnizaţie pentru incapacitate temporară 
de muncă,  cauzată de boli obişnuite sau de accidente 
în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente 
de muncă; indemnizație de invaliditate; indemniza-
ţie pentru îngrijirea copilului bolnav; prestaţii pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de 
muncă;  ajutor de şomaj;  ajutor de deces. 

Prestaţiile de asistenţă socială sunt toate  benefici-
ile  sub formă de servicii sociale şi  prestaţii  sociale, 
acordate beneficiarilor   de asistenţă socială, care, din 
cauza unor factori de natură economică, fizică, psi-
hologică sau socială, nu au posibilitate prin propriile 
capacităţi şi competenţe să prevină şi să depăşească 
situaţiile de dificultate.

Serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri 
şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor 
sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire 
a unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a 
marginalizării şi excluziunii sociale. Serviciile socia-
le includ serviciile sociale primare, specializate şi cu 
specializare înaltă. Serviciile sociale se prestează cu 
prioritate în mediul familial, comunitate şi, ca ultimă 
soluţie, în instituţiile rezidenţiale. Calitatea serviciilor 
sociale se asigură prin respectarea standardelor de ca-
litate aprobate de Guvern  şi se acordă gratuit sau cu 
plată parţială sau integral15.     

Prestaţiile sociale se acordă sub formă de: compen-
saţii, alocaţii, indemnizaţii, de ajutor social, material şi 
de altă natură16.  

Compensaţiile, alocaţiile, indemnizaţiile, ajutorul  
social si material  sunt prestaţii de  asistență socială  în 
bani şi le definim ca  prestaţii  directe.  Pentru  specifi-
carea  acestor prestaţii băneşti,  s-au  cercetat    activi-
tăţile  practice  de asistenţă socială  din cadrul  autori-
tăţilor publice  de specialitate  în baza  analizei   actelor   
normative, ce  reglementează  aceste  activităţi.  Astfel,  
a fost sintetizată  o  totalitate  de  prestaţii   de asisten-
ţă socială în bani, acordate persoanelor neasigurate17:  
indemnizaţie unică  la naşterea copilului; indemniza-

ţii lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 
1,5 ani; alocaţii  sociale de stat; alocaţii lunare  de stat 
invalizilor de război, participanţilor la războiul  al doi-
lea mondial  şi familiilor acestora; alocaţii nominative 
pentru merite deosebite faţă de stat; compensaţii nomi-
native lunare  pentru plata serviciilor comunale; com-
pensaţii cetăţenilor care au suferit în urma catastrofei 
de la Cernobâl; compensaţii băneşti în locul biletelor 
de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război; 
compensaţii anuale pentru cheltuielile   la  deservirea  
cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale  aparatului 
locomotor; compensaţii nominative  pentru călătoria 
în transportul urban,   ajutorul  de deces persoanelor 
neasigurate; ajutoare  materiale. 

După cum observăm, legislaţia Republicii Moldo-
va nu denumeşte nici  într-un fel prestaţiile sociale de 
altă natură.   În acest  scop, au fost cercetate activităţile 
practice  de asistenţă  socială în conformitate cu legis-
laţia în vigoare pentru a evidenţia  prestaţiile sociale 
de altă  natură, care au fost   definite  ca  prestaţii  
indirecte18.

Diversitatea  prestaţiilor  de altă  natură  constă în  
acordarea: prânzurilor  calde, biletelor  pentru trata-
mentul  balneosanatorial,  ajutoarelor  umanitare, abo-
namentelor  sociale  la  călătoria în  transportul urban, 
tichetelor  de călătorie în cadrul statelor-membre ale 
CSI  pentru veterani şi invalizi de război, articolelor  
de proteze şi ortopedice. Anumite scutiri  la plata im-
pozitelor,  scutirile personale, scutiri la plata telefo-
nului, instalarea telefonului fără rând le considerăm, 
de asemenea,  ca prestaţii  sociale de altă  natură  şi  
reprezintă un ajutor social  din partea statului  în mod 
indirect19.  

Perioada de tranziţie  în Republica Moldova  a ge-
nerat apariţia unor noi fenomene care au plasat persoa-
nele dezavantajate social în situaţii de riscuri  socia-
le  diferite,   fapt ce a condiţionat necesitatea  iniţierii 
unor noi forme de protecţie, inclusiv a unor noi servicii 
sociale comunitare: servicii rezidenţiale tradiţionale, 
servicii oferite de cantinele de ajutor social, servicii  
prestate  de  serviciul social  la domiciliu,  serviciul de 
asistenţă socială comunitară. Aceste servicii sunt con-
siderate ca  actualul ,,pachet  de bază de stat” al servi-
ciilor sociale  comunitare  în Republica  Moldova20.

Atât Strategia de reformă a sistemului de asistenţă 
socială21,   cât şi un şir de convenţii şi declaraţii care 
au fost ratificate de către Republica  Moldova,  prevăd 
dezvoltarea formelor alternative instituţionalizării, şi 
anume, a unor servicii sociale comunitare, ce ar micşo-
ra numărul persoanelor îngrijite în instituţii, acestea fi-
ind considerate mai eficiente şi mai puţin costisitoare.

Organizaţiile neguvernamentale apar ca furnizoare 
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de servicii sociale. Astfel de organizaţii au fost de-a 
lungul timpului sursa de ameliorare a nevoilor sociale 
pentru cei aflaţi în dificultate. Astăzi, ONG-urile din 
domeniul serviciilor sociale tind să devină un partener 
al statului în asigurarea protecţiei sociale a populaţiei. 
În acest proces, ONG-urile mai au de făcut multe pro-
vocări legate de finanţarea serviciilor sociale, relaţia cu 
alţi actori sociali, standardele privind serviciile sociale 
şi reglementarea activităţii organizaţiilor nonprofit din 
domeniul serviciilor sociale22.     

  Un rol important în sistemul de securitate socială 
îl au prestaţiile băneşti de asigurări şi asistenţă socia-
lă, care sunt  considerate venituri neimpozabile. 

 În funcţie de termenul de acordare, remarcăm: 
prestaţii băneşti unice (temporare), sistematice (per-
manente) sau lunare şi anuale. 

În calitate de prestaţie bănească unică apare, de 
exemplu, indemnizaţia unică la naşterea copilului pen-
tru persoanele asigurate şi neasigurate, o compensaţie 
unică şi  un ajutor material unic invalizilor, participanţi 
la lichidarea avariei de la Cernobâl  pentru prejudiciul 
adus sănătăţii, un ajutor material unic copiilor, care au 
pierdut întreţinătorul  în timpul  avariei de la Cernobâl. 
Aceste  prestaţii băneşti unice se acordă persoanelor 
sau familiilor lipsite de venituri sau cu venituri  mici.  
Cuantumurile lor sunt strict reglementate de lege  şi 
diferă de la caz la caz, în mare parte depinzând de pro-
blema cu care se confruntă beneficiarul şi de mijloace-
le disponibile pentru acest scop. Acestea sunt ajutoare 
cu caracter spontan şi se acordă de la  bugetul asigu-
rărilor sociale de stat,  de la bugetul de stat   sau  din 
fondurile de susţinere socială  a populaţiei.    

În calitate de prestaţii sistematice (permanente)  lu-
nare  sunt: pensiile,  alocaţiile  sociale de stat; alocaţi-
ile  lunare  de stat invalizilor de război, participanţilor 
la războiul  al doilea mondial  şi familiilor acestora; 
alocaţiile  nominative pentru merite deosebite faţă de 
stat; compensaţiile nominative lunare  pentru plata ser-
viciilor comunale; compensaţie lunară pentru pierde-
rea întreţinătorului-participant  la lichidarea urmărilor 
catastrofei de la Cernobâl; compensaţii nominative  
pentru călătoria în transportul urban. Prestaţiile siste-
matice sunt acordate, de obicei, conform principiului 
categorial şi au scopul de a sprijini categoriile social 
afectate de sărăcie sau care necesită o  securitate soci-
ală, sursele pentru plata acestora fiind planificate  din 
bugetul asigurărilor sociale de stat,  bugetul de stat şi 
bugetele locale.

  În calitate de prestaţii anuale sunt: compensaţia  
anuală  pentru cheltuielile   la  deservirea  cu transport 
a persoanelor cu dizabilităţi ale  aparatului locomo-
tor;  compensaţia anuală pentru  biletul de tratament 

nefolosit  persoanelor care au avut  de suferit în tim-
pul  avariei de la Cernobâl;  compensaţia  o dată la doi 
ani  invalizilor de război  în locul  biletului  de trata-
ment nefolosit; ajutorul material acordat persoanelor 
în nevoie.  Aceste  prestaţii  anuale se  finanţează din 
bugetul de stat prin intermediul bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale  de nivelul al doilea sau  prin 
intermediul Casei  Naţionale de Asigurări   Sociale, 
din fondurile de susţinere socială a populaţiei. 

   Din cele relatate,  concluzionăm că  în dreptul 
securităţii  sociale distingem:    prestaţii băneşti  de 
asigurări sociale,  prestaţii băneşti de asistenţă soci-
ală, prestaţii sociale  de altă natură şi servicii sociale.  
Prestaţiile băneşti de asigurări sociale  sunt  beneficii 
contributorii, iar prestaţiile băneşti de asistenţă socia-
lă, prestaţiile  sociale de altă natură, serviciile sociale  
sunt  beneficii necontributorii. 

     
Note:

1  Preda M. Politica socială românească între sărăcie şi 
colaborare. Iaşi: Polirom, 2002, p.78.    

2  Ibidem,  p.80.
3 A se vedea: Legea privind sistemul public de asigurari 

sociale nr. 489- xIV din 8.07.1999, art.1. În: Monitorul Ofi-
cial   al Republici Moldova, nr.1-4/2 din 06.01.2000.

4 Legea asistenţei sociale nr.547 din xV din 25.12.2003, 
art.9. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

   nr.42-44/249 din 12.03.2004.
5 Ibidem, art.7. 
6 Legea privind sistemul public de asigurari sociale nr. 

489-xIV din 8.07.1999, art. 7, alin. (1).    
7 Ibidem, art.7, alin.(2). 
8 Ibidem, art.7, alin.(3).
9 Ibidem, art.7, alin.(4).
10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-4/2 din 

06.01.2000.
11 Ibidem, nr.168-170 din 10.09.2004.
12 Ibidem, nr.31-33/192 din 23.03.2000.
13 Ibidem, nr.111-113 din 17.12.1998.  
14 Ibidem, nr.70-72/312 din 15.04.2003.
15 Legea asistenţei sociale nr.547 din xV din 25.12.2003, 

art.10.   
16 Ibidem,   art.11.
17 Proca L. Asistenţa  socială – instituţie distinctă  a drep-

tului protecţiei sociale (aspect instituţional administrativ)             
Chişinău, 2007, p.68. 

18  Ibidem,   p.94.
19  Ibidem. 
20 Romandaş N., Proca L., Odinokaia I.   Dreptul  protec-

ţiei sociale. Chişinău 2011, p.339-352.
21 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.416-

xIV din 28.05.1999 pentru aprobarea Strategiei de reformă 
a sistemului de asistenţă socială. În: Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr.78-79 din 22.07.1999. 

22 Ţîganescu O.  Organizaţiile nonguvernamentale – fur-
nizori de servicii sociale: Sursă iniţială sau soluţie? În:   Re-
vista de asistenţă socială, 2004, nr.1, p.40. 
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A

rÉSUMÉ
Des litiges entre l’administration et les particuliers se sont rencontrés sans doute dans toute société 

organisée; tout détenteur d’un pouvoir est porté à en abuser, et à faire naître de oppositions, des litiges. La 
notion d’„excès de pouvoir” n’est modern qu’en sa formulation. En ne l’envisageant que sous ce premier 
aspect, on pourrait soutenir que le contentieux administratif a existé depuis la plus haute antiquité.

Ces observations faites, personne ne niera que l’organisation du contentieux administratif que nous 
allons étudier soir essentiellement moderne: elle est intimement liée au concept de l’„Etat de droit”, au 
„principe de légalité”, finalement, au concept même de „libertés publiques”; elle se révèle marquée par 
les idées politiques formulées au XVIIIe siècle, illustrées par la Révolution française. 

Le contentieux administratif est l’ensemble des litiges attraits devant les juridictions administratives, 
et par extension, les règles qui s’appliquent au traitement de ces litiges.

destrămat puterea absolută a regilor, s-a pus şi pro-
blema responsabilităţii statului în faţa particularilor. 
Semnificaţia deosebită a acesteia a determinat valo-
rificarea ei ca fiind drept unul din principiile Revolu-
ţiei Franceze de la 1789. Cu toate acestea, însă prin-
cipiul dat nu şi-a găsit o exprimare practică imediată. 
Abia în a doua jumătate a sec. al xIx-lea a fost pusă 
în aplicare teoria răspunderii statului pentru daune1. 
Este cazul contenciosului administrativ, instituţie ce 
a cunoscut de-a lungul timpului o dezvoltare diferită 
atât de la stat la stat, cât şi în cadrul unuia şi aceluiaşi 
stat. 

Etimologic, termenul de „contencios” provine din 
latină, de la verbul contendere, care înseamnă luptă, 
confruntare.

În doctrină, termenul de „contencios” a fost utilizat 
în principal pentru a face distincţia dintre căile de atac 
împotriva actelor administrative şi recursurile adminis-
trative. Un recurs dobândea caracterul de „contencios”, 
atunci când instituţiile care soluţionau litigiile dintre 
administraţie şi cetăţeni aveau competenţa de a anula 
actele ilegale.

În sens organic, contenciosul desemna instituţiile 
care soluţionau litigiile dintre administraţie şi cetăţeni.

În sens material, contenciosul se defineşte prin ca-
litatea unor subiecți de drept, precum şi prin regulile 
speciale de judecată2.

În evoluţia instituţiei contenciosului administrativ au 
existat, din punct de vedere formal, trei sisteme mari3:

sistemul potrivit căruia a judeca administraţia era – 

totuna cu a administra (s-a menţinut până la revoluţia 
burgheză din Franţa);

sistemul jurisdicţiei speciale, care se bazează pe – 
separaţia netă dintre activitatea administrativă şi acti-
vitatea de jurisdicţie (de competenţa tribunalelor admi-
nistrative);

sistemul controlului judecătoresc de drept comun, – 
specific dreptului anglo-saxon (potrivit acestui sistem, 
instanţele de drept comun soluţionau litigiile de natură 
administrativă în baza normelor de drept civil).

În perioada interbelică, definiţia contenciosului ad-
ministrativ pleca de la sfera normelor juridice aplicabi-
le unui litigiu administrativ, indiferent de instituţia care 
soluţiona litigiul. În acest sens, avem definiţia dată de 
profesorul C.Rarincescu: „Totalitatea litigiilor născute 
între particulari şi Administraţiunile publice şi în care 
sunt puse în cauză reguli, principii şi situaţiuni juridice 
aparţinând dreptului public”.

Mai recent, dl profesor A.Iorgovan afirma: „Vom 
înţelege prin contencios administrativ numai litigiile 
de competenţa instanţelor judecătoreşti, dintre un or-
gan al administraţiei publice, respectiv un funcţionar 
public sau, după caz, o structură autorizată să presteze 
un serviciu public, pe de o parte, şi alt subiect de drept, 
pe de altă parte”.

Dacă e să ne referim la esenţa instituţiei juridice in-
vestigate, notăm că, potrivit cercetătorului A.Baurciulu4, 
noţiunea de „contencios administrativ” exprimă activi-
tatea de soluţionare de către instanţele de contencios 
administrativ, prevăzute de lege, a conflictelor în care 
cel puţin una din părţi este o autoritate a administraţiei 
publice, un funcţionar al acesteia sau un serviciu public 

ESENŢA  ŞI  VALOAREA  CONTENCIOSULUI  ADMINISTRATIV 
ÎNTR-O  SOCIETATE  DEMOCRATICă

Mihail DIAConU, 
doctorand (judecător)

Recenzent: Gheorghe CoSTACHI, doctor habilitat în drept, profesor universitar (AȘM)

cum mai bine de două sute de ani, odată cu 
principiul separaţiei puterilor în stat, care a 



59

Nr. 9, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

administrativ, conflicte înnăscute din acte administrati-
ve ilegale, ori din refuzul rezolvării unei cereri referi-
toare la un drept recunoscut de lege.

Deci, prin esenţă, contenciosul administrativ este, în 
primul rând, o instituţie juridică de apărare a drepturi-
lor omului împotriva eventualelor abuzuri ale organelor 
administraţiei publice şi a funcţionarilor ei5. Or, funcţia 
principală a instituţiei rezidă în protejarea drepturilor 
omului.

În aceeaşi ordine de idei, dna prof. E.Aramă6 notea-
ză că contenciosul administrativ este un mijloc foarte 
important pentru apărarea drepturilor omului, ajutân-
du-l să se opună unor autorităţi abuzive şi să obţină 
câştig de cauză împotriva abuzurilor şi actelor ilegale 
ale autorităţilor publice. Alte voci susţin că contencio-
sul administrativ este instrumentul juridic la îndemâna 
fiecărui cetăţean folosit pentru a fi protejat de abuzurile 
autorităţilor; mijloc fundamental de protecţie a dreptu-
rilor cetăţenilor, de rezolvare a conflictelor de interese 
dintre stat şi particulari7.

Astfel, din perspectiva dată, contenciosul adminis-
trativ nu este altceva decât totalitatea mijloacelor juri-
dice puse la dispoziţia cetăţenilor pentru a putea acţiona 
în vederea restabilirii ordinii de drept şi a drepturilor lor 
legale tulburate prin actele juridice şi faptele materiale 
ale organelor administraţiei de stat, intervenite în apli-
carea legilor şi în funcţionarea serviciilor publice8.

În acelaşi timp, merită atenţie şi o altă abordare 
a problemei date, ce poate fi atestată la cercetătorul 
T.Mrejeru9 potrivit căruia într-un stat de drept, în care 
distribuţia puterilor nu este rigidă, ci bazată pe colabo-
rare şi control reciproc, aplicarea raţională şi suplă a 
principiului separaţiei puterilor impune atât respectarea 
legalităţii de către autorităţile publice, cât şi controlul 
legalităţii actelor acestora, înfăptuit de către instanţele 
judecătoreşti. Doar în aşa mod, în viziunea sa, se poate 
menţine echilibrul şi încrederea dintre cetăţeni şi stat, 
între administraţi şi cei ce administrează, condiţii esen-
ţiale de existenţă a unei societăţi democratice.

Într-o manieră asemănătoare se expun şi unii cer-
cetători autohtoni, susţinând că contenciosul adminis-
trativ rezultă din principiul separaţiei puterilor în stat, 
care stabileşte legătura dintre puterea judecătorească şi 
cea executivă prin modalitatea de control judecătoresc 
a activităţii organelor administraţiei publice10. 

Prin urmare, controlul exercitat de instanţele de 
contencios administrativ asupra actelor administrati-
ve constituie atât o garanţie suplimentară a exercitării 
depline de către cetăţeni a drepturilor lor, o protecţie 
juridică împotriva eventualelor încălcări ale acestor 
drepturi, cât şi o garanţie pentru asigurarea echilibrului 
între puterile statului, a legalităţii în cadrul administra-

ţiei publice, pentru îmbunătăţirea activităţii organelor 
administraţiei, a activităţii generale a statului. Din aces-
te considerente, se poate susţine că importanţa deose-
bită a contenciosului administrativ se fundamentează 
pe dubla sa valenţă: ca mijloc de protecţie a drepturilor 
omului şi ca mijloc de asigurare a echilibrului între pu-
teri şi a legalităţii în activitatea administraţiei11.

Aspecte normative şi practice. În cadrul procesului 
de reformare şi democratizare a Republicii Moldova, 
sub influenţa opiniei publice mondiale şi sub presiunea 
forţelor democratice interne, s-a impus cu consecvenţă 
reglementarea juridică a răspunderii statului (adminis-
traţiei) pentru erorile, abuzurile şi pagubele aduse par-
ticularului prin actele ilegale ale autorităţilor publice şi 
ale funcţionarilor acestora12. Un rol major în acest con-
text l-a avut aderarea şi ratificarea de către Republica 
Moldova a instrumentelor internaţionale şi regionale de 
protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului, care au stat 
la baza democratizării relaţiilor dintre stat şi cetăţeni13.

Drept rezultat, la nivel constituţional şi legislativ, 
s-a conturat un cadru juridic adecvat de soluţionare a 
litigiilor dintre administraţie şi cei administraţi născu-
te din acte de putere publică. O primă formulare cla-
ră a principiului responsabilităţii administraţiei în faţa 
particularului a fost consacrată în art. 53 alin. (1) din 
Constituţia Republicii Moldova în următoarea formulă: 
„persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţio-
narea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să 
obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului 
şi repararea pagubei”. Prin esenţă, acesta este temeiul 
constituţional al contestării actelor autorităţilor publice 
şi a răspunderii acestora pentru vătămările aduse prin 
nesocotirea sau încălcarea drepturilor şi libertăţilor le-
gitime ale persoanei.

Acest drept este garantat prin instituirea unui con-
trol judecătoresc asupra actelor administrative, dar şi 
a răspunderii patrimoniale a statului pentru vătămările 
aduse persoanelor prin fapte ilegale sau erori ale func-
ţionarilor publici. Dreptul menţionat, după cum susţin 
unii cercetători14, este o garanţie constituţională de asi-
gurare a celorlalte drepturi şi libertăţi constituţionale, 
un suport juridic pentru exercitarea diverselor forme de 
control asupra activităţii autorităţilor publice.

Dezvoltarea principiului şi dreptului în discuţie o re-
găsim în cuprinsul Legii contenciosului administrativ15, 
care trasează scopul de bază al instituţiei contenciosu-
lui administrativ, şi anume: „contracararea abuzurilor 
şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea 
drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activi-
tăţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept” 
(art. 1 alin. (1)). 
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În plan teoretic, susţine dna prof. M.Orlov16, acest 
scop este demn de invidiat de orice stat democratic, 
în practică, însă se va realiza cu adevărat doar atunci, 
când autorităţile publice şi instanţele de contencios 
administrativ se vor pătrunde de esenţa acestuia şi vor 
accepta ideea responsabilităţii statului şi a rigorilor 
justiţiei administrative.

Rolul deosebit al acestui act legislativ este văzut în 
faptul că: 

– a creat o instanţă de judecată specializată, pe prin-
cipiile existente în practica statelor democratice; 

– a asigurat realizarea principiului constituţional 
de verificare a actelor administrative de către instanţe 
specializate şi supunerea acestora controlului judecă-
toresc;

– a sporit accesul persoanelor fizice şi juridice la 
justiţie; 

– a oferit posibilitatea de contestare în justiţie a ac-
telor administrative ilegale; 

– a contribuit la sporirea responsabilităţii autorităţilor 
administraţiei publice pentru procesele decizionale etc.

Se poate constata că Legea contenciosului adminis-
trativ are o importanţă deosebită pentru construcţia sta-
tului de drept în ţara noastră. Ea pune la dispoziţia ori-
cărei persoane un instrument eficace împotriva abuzu-
rilor autorităţilor administrative, mijloace de restabilire 
a legalităţii încălcate, de repunere în drepturi a celor vă-
tămaţi prin actele administrative ilegale, de sancţionare 
a celor care folosesc abuziv competenţa pe care o au în 
legătură cu emiterea actelor administrative17.

Prin esenţa sa, contenciosul administrativ are un 
impact continuu asupra autorităţilor publice, urmărind 
contracararea abuzurilor şi exceselor de putere, ordo-
narea activităţii şi asigurarea ordinii de drept.

Contracararea abuzurilor şi a exceselor de putere 
se realizează prin evaluarea de către judecător a puterii 
discreţionare a autorităţii publice pârâte, raportând-o la 
situaţia de caz concretă pentru a stabili dacă limitele 
acesteia sunt depăşite, iar autoritatea publică a intrat în 
zona excesului de putere. 

Ordonarea activităţii autorităţilor administraţiei 
publice este realizată, în principal, prin intermediul 
răspunderii în contencios administrativ. Răspunderea 
intervine ca finalitate a controlului judecătoresc, exer-
citat în cadrul procesului de contencios administrativ şi 
poate să îmbrace forma „plăţii despăgubirilor stabilite 
de instanţa judecătorească (dacă reclamantul a solicitat 
acordarea acestora) şi obligarea autorităţii publice de a 
emite actul administrativ solicitat”. Astfel, îndreptăţirea 
persoanei vătămate într-un drept al său de o autoritate 
publică nu poate fi făcută în alt mod decât prin atrage-
rea la răspundere a autorităţii pârâte. 

Răspunderea administrativ-patrimonială generată 
de contenciosul administrativ este o formă nouă de răs-
pundere nu doar în dreptul administrativ, dar şi în le-
gislaţia ţării noastre, a cărei apariţie a fost determinată 
de instituirea instituţiei contenciosului administrativ şi 
care poartă un caracter complex şi urmează a fi abor-
dată de ştiinţa dreptului administrativ într-o manieră 
multiaspectuală şi interdisciplinară18.

Existenţa unor măsuri concrete de răspundere a ad-
ministraţiei pentru daunele cauzate prin acte de putere 
publică impune o atitudine mult mai serioasă şi exigen-
tă a funcţionarilor publici faţă de atribuţiile cu care sunt 
învestiţi, faţă de nivelul lor de profesionalism şi necesi-
tatea de perfecţionare continuă a performanţelor profe-
sionale din domeniul de activitate. Faptul consacrării în 
legislaţie a acestei forme de răspundere este o garanţie 
a restabilirii particularului în dreptul său subiectiv vătă-
mat de către o autoritate publică şi sporeşte încrederea 
acestuia în natura democratică a guvernării19.

Un scop final al contenciosului administrativ ţine de 
asigurarea ordinii de drept în cadrul activităţii admi-
nistraţiei publice, care este redusă doar la cazurile când 
autorităţile publice (guvernanţii) se abat de la normele 
dreptului. În acest sens, controlul judecătoresc asupra 
executării întocmai a legii de către organele administra-
ţiei publice este o condiţie necesară şi importantă pentru 
întărirea ordinii de drept în general în cadrul statului.

Din cele expuse, este evident că rolul şi semnificaţia 
deosebită a contenciosului administrativ pentru edifica-
rea statului de drept în Republica Moldova sunt de ne-
contestat. Totodată, cu toate avantajele pe care le pre-
zintă cadrul legal actual al instituţiei date, totuşi el este 
grevat şi de o serie de neajunsuri, care reduc conside-
rabil eficienţa contenciosului administrativ, în special, 
în ceea ce priveşte atingerea scopurilor sale. Sub acest 
aspect, în doctrină, în repetate rânduri a fost subliniată 
necesitatea unor norme procesuale proprii justiţiei ad-
ministrative (Cod de procedură administrativă), a unor 
instanţe specializate în contencios administrativ cu ma-
gistraţi pregătiţi în domeniu, pentru ca definitiv să se 
delimiteze justiţia de drept comun de cea de contencios 
administrativ.

În acelaşi timp, aceasta nu este suficient. Realitatea 
demonstrează, spre regret, că după multe decenii de re-
gim dictatorial prin care a trecut statul nostru, în care 
puterea era considerată infailibilă, este foarte dificil de 
a implementa prevederile contenciosului administrativ 
şi de a determina autorităţile publice să conştientizeze 
faptul că pot fi chemate în instanţă în calitate de pârât. 
Justiţia continuă şi astăzi să protejeze, mai mult intere-
sele autorităţii pârâte, decât drepturile şi libertăţile per-
soanei vătămate în litigiile de contencios administrativ. 
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Drept rezultat, statul răspunde în faţa particularului, în 
mare parte, doar datorită jurisprudenţei Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului, în cazurile când persoanele 
vătămate de autorităţile publice din Republica Moldo-
va declanşează un astfel de proces.

Din această perspectivă susţinem ideea prof. 
M.Orlov20, potrivit căreia eficienţa acestei instituţii de-
pinde în mod direct de corpul magistraţilor. Respectiv, 
pentru soluţionarea obiectivă a litigiilor de contencios 
administrativ, este nevoie de anumiţi judecători sau in-
stanţe specializate, care, pe lângă cunoaşterea jurispru-
denţei de drept comun, să cunoască foarte bine însuşi 
procesul de administraţie, în toată complexitatea sa, 
competenţa tuturor organelor administraţiei publice, 
cerinţele de valabilitate a actelor administrative şi prin-
cipiile de bază care guvernează administraţia publică 
într-un stat democratic. Pe lângă profesionalismul cor-
pului de magistraţi, e necesar şi un pronunţat spirit de 
echitate şi dreptate manifestat de aceştia în soluţionarea 
cazurilor de contencios administrativ, deoarece numai 
dacă vor acţiona cu toată responsabilitatea morală, 
vor reuşi să asigure legalitatea în cadrul administraţiei 
publice, ordonarea funcţionarilor publici şi respectul 
drepturilor cetăţenilor ca valori fundamentale ale sta-
tului de drept.

Alături de aceasta, pentru ca contenciosul adminis-
trativ să-şi atingă scopurile prestabilite, e necesar ca ce-
tăţenii să nu ezite în nici un caz să profite de posibilitatea 
de a acţiona în judecată autorităţile publice, indiferent 
de modul în care îşi imaginează şansele unui eventual 
câştig de cauză. Acest fapt va fi de natură să intensifice 
controlul judecătoresc asupra administraţiei, să spo-
rească, respectiv, responsabilitatea autorităţilor publice 
pentru respectarea drepturilor omului şi îndeplinirea 
conştiincioasă a atribuţiilor de serviciu (conştientizarea 
că sunt în serviciul cetăţeanului şi a societăţii) şi nu, 
în ultimul rând, să contribuie la dezvoltarea societăţii 
civile în cadrul statului nostru, în special a activismului 
juridic al cetăţenilor. Desigur, în cazul dat, stimularea 
cetăţenilor se va datora, în mare parte, obiectivităţii şi 
justeţei promovate de puterea judecătorească21.

Un stimul deosebit pentru dezvoltarea instituţiei 
date considerăm că va constitui propagarea la nivelul 
întregii populaţii a cazurilor practice de contencios ad-
ministrativ mai ales de către ONG-urile specializate în 
materia drepturilor omului, cu comentariile, concluzii-
le şi propunerile de rigoare. Anume astfel considerăm 
că se va contribui la dezvoltarea conştiinţei şi culturii 
juridice a cetăţenilor, se va stimula activismul civic în 
sensul determinării unei reacţii prompte şi corespunză-
toare din partea cetăţenilor în toate cazurile de abateri 
admise de către reprezentanţii administraţiei publice, 

nu prin acte de corupţie, ci prin căi şi mijloace legale, 
inclusiv judiciare.
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L

SUMMArY
What is a legislative process?
In a narrow sense of the word, it is the process of preparation, working-out of a legal rule, as well as 

its discussing and approving by the government, Parliament and by the President. The process is finished 
by the publication of a law in the Collection of Laws.

este orientată, în special, spre crearea legilor. În ge-
neral, legile sunt adoptate de către parlamente (în cazurile 
statelor federale – de către parlamentul federal şi de către 
parlamentele subiecților federaţiei), precum şi nemijlocit 
de către populaţia ţării prin intermediul referendumurilor 
republicane (naţionale).

Referindu-ne la termenul de „adoptare a legilor”, vom 
nota că acesta dispune de câteva accepţiuni. Prin adopta-
rea legii poate fi înţeles nu doar votarea de către organul 
legiuitor a unui anumit proiect de lege, fapt după care 
acesta devine lege (adoptarea legii în sens direct), dar şi 
întreg setul de măsuri care precedează şi urmează după 
procesul votării, măsuri de creare a legii de la iniţiativa 
legislativă până la intrarea în vigoare a noii legi (adopta-
rea legii în sens larg)1. 

Indiferent de sensul în care vom privi conceptul în 
discuţie, totuşi momentul-cheie care poate fi desprins 
este că rolul principal în activitatea de elaborare a legii îi 
revine parlamentului ca organ legislativ suprem al statu-
lui, deoarece anume acesta examinează proiectele de legi 
atribuindu-le forţa juridică de lege. De aceea, activitatea 
legislativă în care proiectelor de legi li se conferă statutul 
de lege de către organele parlamentare este determinată 
ca fiind activitate legislativă parlamentară.

Crearea legilor este principalul scop al activităţii de 
legiferare, moment ce o distinge de alte tipuri/forme de 
creare a normelor juridice şi îi determină particularităţile. 
De obicei, legea este privită ca act normativ ce dispune 
de forţă juridică superioară, ce reglementează cele mai 
importante relaţii sociale din cadrul statului, adoptat în 
cadrul unui proces complex de către organul legislativ 
suprem sau nemijlocit de către popor prin intermediul re-
ferendumului naţional2-4.

În acelaşi timp, după cum susţine A.N. Kokotov, sco-
pul principal al activităţii de legiferare constă nu numai 
în adoptarea cu o anumită regularitate a diferitelor legi, 
dar şi în asigurarea renovării permanente, perfecţionării 
întregului sistem de legi ce funcţionează în cadrul sta-
tului. O asemenea abordare presupune inevitabil cerinţa 
transformării activităţii de legiferare într-o activitate pro-
fesională, cu implicarea mai multor actori competenţi în 
materie5.

Crearea legilor în cadrul activităţii parlamentare, de 
regulă, include o serie de acţiuni consecutive: elaborarea 
proiectelor de legi; pregătirea proiectelor către examina-
re; examinarea proiectelor de legi de către organul legis-
lativ şi adoptarea de legi; legalizarea legilor adoptate prin 
semnare, publicarea lor, determinarea ordinii de intrare în 
vigoare. Legalizarea legilor presupune luarea de către su-
biectul competent a hotărârii de a include legea adoptată 
de către parlament în sistemul legislaţiei. Hotărârea dată 
sancţionează începerea acţiunii legii. Adesea legalizarea 
este atribuită în sarcina preşedintelui ţării, care legalizea-
ză legile prin promulgarea lor. Evident, etapa legaliză-
rii este proprie şi pentru procesul de adoptare a actelor 
normative subordonate legilor, numai că în cazul dat se 
manifestă prin înregistrarea acesteia în Registrul de stat 
al actelor normative.

Cel mai adesea, procesul legislativ este constituit din 
aşa etape ca: iniţiativa legislativă, promulgarea legii de 
către preşedintele statului, publicarea actului normativ. 
Fiecare dintre aceste etape dispune de un statut şi trăsă-
turi distincte, dar împreună ele formează un proces legis-
lativ unic, ce reflectă logica devenirii legii de la elabora-
rea proiectului până la adoptare şi publicare.6

Întrucât activitatea legislativă parlamentară constă nu 
doar în adoptarea diferitelor legi, dar şi în perfecţionarea 
profesională a sistemului legislativ al ţării în ansamblu, 
este evident că conţinutul acesteia este cu mult mai com-
plex, cuprinzând mai multe momente decât cele enunţa-
te. 

În acest sens, A.N. Kokotov identifică câteva direcţii 
permanente de activitate a organelor parlamentare şi a al-
tor subiecte:

elaborarea politicii legislative, prognozarea modifi-– 
cărilor legislative, a consecinţelor social-economice, so-
cial-politice şi de altă natură a adoptării noilor legi;

organizarea şi desfăşurarea discuţiilor publice pe – 
marginea problemelor de funcţionare şi de optimizare a 
sistemului legislativ;

planificarea activităţii de elaborare a proiectelor de – 
legi;

coordonarea eforturilor diferiţilor participanţi ai ac-– 
tivităţii legislative;

evidenţa de stat a legilor adoptate, unificarea bazei – 
de date referitoare la legi;

LEGIFERAREA  ŞI  PRINCIPIILE  DESFăŞURăRII  ACESTEIA 
ÎNTR-UN  STAT  DE  DREPT
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egiferarea (activitatea legislativă), fiind una din 
formele de creare a normelor juridice (de drept), 
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sistematizarea legislaţiei în vigoare (codificarea, – 
încorporarea);

asigurarea tehnico-materială a activităţii de legife-– 
rare;

perfecţionarea calificării profesionale a deputaţilor, – 
angajaţilor aparatului Parlamentului şi a altor subiecţi şi 
instituţii implicate în activitatea legislativă.

Astfel, drept obiect al activităţii legislative a Parla-
mentului servesc nu numai proiectele de legi şi proce-
durile de legalizare a legilor adoptate, dar şi sistemul 
legislaţiei ţării în ansamblu. Însăşi activitatea legislativă 
parlamentară cuprinde nu numai acţiuni de creare a legi-
lor, de optimizare a sistemului legislativ, dar şi acţiuni ce 
asigură profesionalismul şi calitatea acestora. Sub acest 
aspect, activitatea legislativă este o modalitate de asigu-
rare a dinamicii sistemului de legi.

În acelaşi context, ar fi oportun a invoca un moment 
destul de important al legiferării, şi anume, procedura 
legislativă, prin care se înţelege ordinea prestabilită de 
trecere a proiectelor de legi şi alte acte legislative până la 
adoptare şi intrare în vigoare7.

În fiecare ţară, procedura legislativă îşi are particulari-
tăţile sale, dar peste tot ea este strict reglementată norma-
tiv, în special la nivelul Constituţiei, al legilor, precum şi 
al instrucţiunilor şi regulamentelor prin care se stabileşte 
ordinea activităţii de creare a actelor normative. Astfel, 
procedura legislativă constă dintr-o serie de reguli elabo-
rate şi consfinţite juridic, care stabilesc ordinea pregătirii 
şi adoptării diferitelor acte normativ-juridice.

Totodată, merită enunţat faptul că procesul de creare 
a legilor nu se reduce la regulamente şi reguli de proce-
dură. Acesta este şi un proces de cunoaştere cu diferite 
dificultăţi, în ceea ce priveşte alegerea obiectului şi a me-
todelor de reglementare legislativă8. În mod special, par-
ticularităţile legiferării (printre care forţa juridică superi-
oară a legilor) o fac distinctă de alte activităţi de creare 
a dreptului (normelor juridice), determinând necesitatea 
fundamentării ştiinţifice a acesteia. 

Parlamentul în cadrul activităţii legislative trebuie să 
tindă spre o asemenea formă de reglementare care să răs-
pundă intereselor statului şi societăţii, şi în acelaşi timp să 
fie suficient de receptiv la toate schimbările din societate, 
pentru a reacţiona corespunzător şi la momentul oportun. 
Aceasta este posibil doar prin combinarea mecanismului 
legislativ raţional organizat cu procedurile democratice 
de pregătire şi luare a deciziilor. Altfel este inevitabilă ca-
litatea joasă a legilor şi impactul lor negativ asupra dez-
voltării societăţii.

Pornind de la complexitatea legiferării, pe care am 
urmărit-o până acum, considerăm a fi inevitabilă şi de-
osebit de importantă respectarea anumitelor principii în 
procesul desfăşurării acesteia. În viziunea cercetătorului 
A.N. Kokotov, aceste principii sunt comune pentru toate 
tipurile de activitate de creare a dreptului9. Dintre acestea, 
în viziunea domniei sale, fac parte: principiul legalităţii, 
fundamentării ştiinţifice, utilizării experienţei juridice, 
democratismul şi principiul legăturii cu practica10.

În doctrină11 mai sunt evidenţiate şi unele principii 
speciale ale activităţii de creare a dreptului, aşa ca: prin-
cipiul folosirii celor mai optime şi desăvârşite forme de 
exprimare a voinţei statului, principiul elaborării şi exa-

minării migăloase a proiectelor de legi; operativitatea ac-
tivităţii de creare a legilor; luarea în considerare maxi-
mal posibil a legislaţiei anterioare, a tuturor legăturilor 
funcţionale ale normelor juridice, folosirea celor mai 
progresive mijloace şi procedee ale tehnicii juridice.

Autoarea A.V. Vâstropova susţine că activitatea le-
gislativă se bazează şi se desfăşoară conform unor aşa 
principii constituţionale ca12: legalitatea, democratis-
mul, transparenţa, profesionalismul, planificarea, carac-
terul sistemic şi principiul etapizării.

Referindu-ne nemijlocit la aceste principii, vom nota 
că principiul legalităţii este propriu atât procedurii de 
adoptare a actului normativ juridic, cât şi conţinutului 
acestuia. Legalitatea este un principiu constituţional 
obligatoriu, ce realizează ideea justeţei sociale şi de-
mocraţiei sub forma regimului politico-juridic, format 
graţie metodei speciale de activitate a statului orien-
tată spre respectarea şi realizarea strictă şi riguroasă a 
normelor dreptului în corespundere cu principiul sub-
ordonării, care exprimă şi garantează voinţa poporului, 
a tuturor subiecţilor raporturilor juridice, indiferent de 
statutul lor social.

Astfel, activitatea legislativă a parlamentului trebuie 
să se desfăşoare strict în corespundere cu competenţele 
acestuia. Conţinutul actelor normative trebuie să cores-
pundă idealurilor statului de drept şi a societăţii civile, 
normelor şi principiilor internaţionale general recunos-
cute13. Pentru a funcţiona eficient, activitatea legislativă 
trebuie să se fundamenteze pe o bază juridică solidă care 
să reglementeze atât conţinutul, cât şi laturile procesu-
al-procedurale ale activităţii parlamentului. Astfel, este 
necesar un complex de legi interdependente în frunte cu 
Constituţia ca Lege Supremă.

Democratismul este, de asemenea, un principiu im-
portant al activităţii legislative. O direcţie importantă de 
dezvoltare a sistemului politic al statului în etapa con-
temporană este participarea tot mai activă a cetăţenilor 
în sfera de conducere a statului, inclusiv în procesul de 
legiferare. Acest fapt permite studierea mai completă şi 
luarea în consideraţie în conţinutul legilor a necesităţi-
lor şi intereselor diferitelor pături sociale, grupuri ale 
populaţiei, prin aceasta sporind calitatea legilor. O cale 
importantă de realizare a acestui principiu o constituie 
iniţiativa legislativă populară14. 

Principiul transparenţei constă din caracterul des-
chis al procesului legislativ, discutarea liberă a proiec-
tului de legi. La examinarea proiectelor, e necesar să fie 
luate în consideraţie toate opiniile şi propunerile chiar 
dacă sunt contradictorii. Acest principiu se realizează 
prin intermediul şedinţelor publice ale parlamentului. 
Spre regret, Regulamentul Parlamentului nu dezvoltă 
prevederile art.65 alin. (1) din Constituţia Republicii 
Moldova, potrivit cărora şedinţele Parlamentului sunt 
publice, nefiind clar sub ce formă se poate concretiza 
caracterul public al acestora. 

În acelaşi timp, deficienţe pot fi atestate şi la capito-
lul transparenţei conlucrării parlamentului cu societatea 
civilă în cadrul activităţii de legiferare. În acest caz, este 
destul de evident că doar publicarea proiectelor de legi 
pe pagina Web a parlamentului nu numai că este insufi-
cientă, dar şi ineficientă atât timp cât se evită justificarea 
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refuzului sau respingerii anumitelor propuneri legislati-
ve parvenite din partea societăţii civile. Evident că, la 
acest capitol, se cere a fi pus accentul pe dezvoltarea 
dialogului constructiv.

Profesionalismul corpului de deputaţi este conside-
rat a fi un principiu important al procesului legislativ. 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că nelua-
rea în consideraţie a acestui moment se răsfrânge destul 
de negativ asupra calităţii elaborării şi adoptării legilor, 
precum şi a conţinutului acestora.

În general, calificarea înaltă contribuie la o coordo-
nare corectă a activităţii de elaborare a legilor, la pre-
zentarea în caz de necesitate a unor proiecte alternative 
de acte normative, care să ia în considerare diferite in-
terese ale societăţii, permite desfăşurarea unor experi-
mente ştiinţifice.

În condiţiile actuale de transformare a statului nos-
tru, în scopul atingerii unor rezultate prestabilite, o im-
portanţă deosebită capătă principiul planificării proce-
sului legislativ. Planificarea oferă posibilitatea evitării 
dublărilor şi concentrării eforturilor în direcţia coordo-
nării planurilor de activitate, desfăşurarea unor acţiuni 
de pregătire, inclusiv a unor consultaţii cu instituţii şti-
inţifice şi savanţi, luarea în considerare a rezultatelor 
ştiinţifice din domeniu.

Pentru realizarea acestui principiu, se impun a fi 
necesare unele transformări în activitatea actuală a par-
lamentului. Aceasta deoarece, adeseori, parlamentul 
se abate de la principala sa sarcină – adoptarea legilor. 
Destul de mult timp şi atenţie sunt acordate soluţionă-
rii problemelor organizaţionale şi politice, care cu toa-
te că sunt importante, totuşi nu au legătură cu procesul 
legislativ. Însăşi practica procedurii permite amânarea 
examinării proiectelor de legi planificate în favoarea în-
trebărilor politice şi organizaţionale care sunt incluse în 
ordinea de zi, practic, spontan.

Un alt principiu atestat în literatura de specialitate 
priveşte caracterul sistemic al legislaţiei, moment de 
natură să asigure coerenţa internă, lipsa albiturilor şi 
fundamentarea ştiinţifică a legilor adoptate. Legislaţia 
în vigoare însă nu dispune de un caracter sistemic, pe 
alocuri este contradictorie şi declarativă şi adesea îi lip-
seşte mecanismul de executare (realizare). 

Una dintre cele mai răspândite greşeli ale legiuito-
rului constă în faptul că orientându-se spre soluţionarea 
unei probleme, se concentrează spre momentul-cheie 
al acesteia, neluând în consideraţie fenomenele care îl 
însoţesc, consecinţele, precum şi nivelul scăzut al cultu-
rii juridice a populaţiei şi a funcţionarilor publici. După 
cum susţine A.V. Vâstropova, doar principiul caracte-
rului sistemic este în măsură să prevină şi să lichideze 
aceste neajunsuri ale legilor adoptate15.

Respectarea acestui principiu ar duce la evitarea unor 
aşa practici negative ca modificarea legilor adoptate re-
cent de către noile parlamente. Prin esenţă, respectarea 
caracterului sistemic al legislaţiei ar duce inevitabil şi la 
sporirea eficienţei acesteia.

Un principiu indispensabil procesului legislativ este 
şi principiul etapizării. Orice lege, după cum am enun-
ţat ceva mai sus, este elaborată şi adoptată pe parcursul 
a câtorva etape. Procesul legislativ în parlament începe 
cu examinarea prealabilă a proiectelor de legi în cadrul 
comisiilor parlamentare, după care urmează examinarea 
acestora în plenul parlamentului în câteva lecturi. Ceea 
ce se impune a fi menţionat este că în cadrul fiecărei 
etape este deosebit de important o examinare migăloasă 
şi detaliată pentru a se ajunge la concluzii de natură să 
sporească calitatea şi eficienţa viitorului act legislativ.

În acelaşi context, considerăm necesar a enunţa şi un 
alt principiu atestat de autorul V.V. Taleanin, care îl nu-
meşte principiul reglementării „la pachet” a unui anumit 
grup de relaţii sociale, ceea ce presupune că momentul 
adoptării legii şi cel al elaborării actelor normative in-
ferioare care să dezvolte prevederile acesteia sunt ma-
ximal apropiate în timp. Respectarea acestui principiu 
face ca legea să funcţioneze eficient practic chiar de la 
adoptarea sa16.

Generalizând, vom sublinia că principiile enunţate 
sunt deosebit de importante pentru procesul legislativ 
şi doar realizarea lor complexă şi completă va permite 
ridicarea calităţii şi eficienţei legilor adoptate şi a prac-
ticii parlamentare în ansamblu.
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