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SUMMARY
This article comprehend’s other few arguments referent to the adoption of a new explanatory resolution 

of the Plenum of the Supreme Court of Republic of Moldova, regarding the judicial practice for penal 
cases related to sex offences. Particularly, there are pointed out solutions to overcome some controversial 
bearing, concerning the sex offences qualification, as well as it delimitation relative to other offences: 
the qualification of the coercion deed with a view to achieve the sex act, followed by the victim’s decease 
right ahead at the beginning of the sex act; the delimitation of human trafficking, perpetrated throughout 
rape (lett.g) par.(2) art.165 PC RM), incest (art.201 PC RM), infant trafficking, together with abuse and 
sex violence (lett.b) par.(2) art.206 PC RM), infant pornography (art.2081 PC RM), sexual harassment 
etc. regarding other offences referred to sex life etc. The article end’s with the presentation of the new 
explanatory resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Moldova, regarding the 
judicial practice for penal cases related to sex offences. 

D

ExPUNERE  DE  MOTIVE  VIzâND  
PROIECTUL  UNEI  NOI  HOTăRâRI  ExPLICATIVE  A  

PLENULUI CURŢII  SUPREME  DE  jUSTIŢIE  
DEDICATE  PRACTICII  jUDICIARE  îN  CAUzELE 

REFERITOARE  LA  INFRACŢIUNILE  PRIVIND 
VIAŢA  SExUALă

(Partea II)

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

cadrul Hotărârii Plenului nr.17/2005. Ne referim la 
recomandările din pct.10 şi 13 ale hotărârii menţionate. 
Totuşi, considerăm necesară utilizarea potenţialului 
acestor recomandări în vederea interpretării legii penale 
în vigoare.

• Astfel, în pct.10 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 
sunt interpretate prevederile abrogate de la lit.d)         
alin.(2) art.171 C.pen. RM, în care era stabilită răspun-
derea pentru violul săvârşit prin drogarea sau otrăvirea 
prealabilă intenţionată a victimei. În legătură cu aceasta, 
luând în consideraţie cele menţionate la lit.k) alin.(1) 
art.77 C.pen. RM, nu ar fi de prisos ca în proiectul noii 
hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare 
în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală, drept completare a explicaţiilor vizând 
profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau 
de a-şi exprima voinţa, să fie formulată următoarea 
recomandare: „Săvârşirea infracţiunii cu folosirea 
preparatelor medicamentoase sau a altor preparate 
chimico-farmacologice, pentru drogarea sau otrăvirea 
prealabilă intenţionată a victimei, urmează a fi luată în 
consideraţie la agravarea pedepsei”.

• În pct.13 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 sunt 
supuse interpretării dispoziţiile abrogate de la lit.g) 
alin.(2) art.171 şi de la lit.e) alin.(2) art.172 C.pen. RM. 
Adică, a celor în care era stabilită răspunderea pentru 
violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, însoţite 
de ameninţarea cu moartea ori cu vătămarea gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii. În context, reco-
mandăm ca în proiectul noii hotărâri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală, drept completare a 
explicaţiilor vizând constrângerea psihică a victimei, să 
fie formulată următoarea recomandare: „Constrângerea 
psihică se poate exprima, inclusiv, în ameninţarea cu 
omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii. O asemenea circumstanţă urmează a fi 
luată în consideraţie la agravarea pedepsei”.

• În pct.11 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se conţin 
explicaţii privitoare la contaminarea intenţionată a vic-
timei cu o boală venerică sau cu maladia SIDA în urma 
violului ori a acţiunilor violente cu caracter sexual (lit.e) 
alin.(2) sau lit.c) alin.(3) art.171 / lit.d) alin.(2) sau lit.b) 
alin.(3) art.172 C.pen. RM).

În general, aceste explicaţii prezintă suficientă va-
loare interpretativă. Totuşi, pentru o mai multă precizie, 

atorită amendamentelor operate la 18.12.2008, 
şi-au pierdut actualitatea unele recomandări din 
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propunem formularea următoarei explicaţii cu caracter 
de completare în proiectul noii hotărâri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „Contaminarea 
victimei cu o altă boală decât cea venerică exclude 
aplicarea circumstanţei agravante analizate. Noţiunea 
de boală venerică nu trebuie identificată cu noţiunea de 
boală transmisă pe cale sexuală. Iată de ce, transmiterea 
hepatitelor virale B, C, D etc., prin săvârşirea violului 
sau a acţiunilor violente cu caracter sexual, nu poate 
antrena aplicarea agravantei stabilite la lit.e) alin.(2) 
art.171 sau la lit.d) alin.(2) art.172 C.pen. RM”.

• Dintr-o altă perspectivă, în pct.12 al Hotărârii Ple-
nului nr.17/2005 se stabilesc recomandări referitoare la 
violul însoţit de torturarea victimei (lit.f) alin.(2) art.171 
C.pen. RM). Nu avem obiecţii de esenţă nici cu privire 
la aceste recomandări. Doar că ele vor trebui extrapolate 
asupra prevederii de la lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM 
vizând acţiunile violente cu caracter sexual, însoţite de 
torturarea victimei. Calitatea legii penale este cea care, 
de această dată, comportă neajunsuri. La concret, avem 
rezerve faţă de oportunitatea utilizării la lit.f) alin.(2) 
art.171/lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM a termenului „tor-
turare”. Acest termen are o încărcătură semantică precisă, 
cea pe care legiuitorul o fixează în art.3091 „Tortura” din 
Codul penal. La lit.f) alin.(2) art.171 C.pen. RM / lit.g) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM se prevede răspundere nu 
pentru violul / acţiunile violente cu caracter sexual în-
soţite de tortură în sensul art.3091 C.pen. RM . Alta este 
conjunctura supusă reglementării.

La fel, este necesară concretizarea momentului 
de apariţie a intenţiei de a realiza torturarea, în con-
textul infracţiunii specificate la lit.f) alin.(2) art.171         
C.pen. RM / lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM.

De aceea, venim cu recomandarea ca în proiectul 
noii hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judici-
are în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală, să fie formulată următoarea explicaţie cu 
caracter de precizare: „La lit.f) alin.(2) art.171 şi la lit.g) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM, prin „torturare” se are în 
vedere deosebita cruzime sau realizarea infracţiunii 
din motive sadice. În cazul dat, intenţia de a realiza 
torturarea trebuie să apară înainte de începerea ra-
portului sexual, a actului de homosexualitate sau a 
satisfacerii poftei sexuale în forme perverse. Dacă 
însă ea apare după consumarea violului neagravat 
sau a acţiunilor violente cu caracter sexual neagra-
vate, nu va putea fi făcută calificarea conform lit.f) 
alin.(2) art.171 C.pen. RM sau lit.g) alin.(2) art.172 
C.pen. RM. Soluţia de calificare va fi alta: art.171 (cu 
excepţia lit.f) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) art.151 

sau lit.f)  alin.(2) art.152 C.pen. RM. Respectiv, art.172 
(cu excepţia lit.g) alin.(2)), eventual  şi  lit.e) alin.(2) 
art.151 sau lit.f) alin.(2) art.152 C.pen. RM”.

• În pct.14 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se conţin 
explicaţii privitoare la circumstanţa agravantă stabilită 
la lit.a) alin.(3) art.171 C.pen. RM vizând săvârşirea 
infracţiunii de viol asupra persoanei care se află în grija 
(îngrijirea), sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau 
tratamentul făptuitorului. Înainte de toate, menţionăm 
că aceste explicaţii vor trebui extrapolate asupra pre-
vederii de la lit.a1) alin.(3) art.172 C.pen. RM vizând 
acţiunile violente cu caracter sexual, săvârşite în aceleaşi 
circumstanţe.

Dar, ceea ce este mai important, considerăm im-
perioasă fixarea unor reguli de calificare care ar privi 
săvârşirea violului de către părintele victimei. Or, pă-
rintele este cel care asigură grija, ocrotirea şi educarea 
copilului său. În acelaşi timp, părintele, care realizează 
raportul sexual asupra victimei, are calitatea specială a 
subiectului infracţiunii de incest (art.201 C.pen. RM). În 
concluzie, propunem ca în proiectul noii hotărâri expli-
cative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 
referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală, să 
fie formulată următoarea explicaţie: „Violul, săvârşit 
de către părintele victimei, se califică în baza lit.a)  
alin.(3) art.171 şi art.201 C.pen. RM. Acţiunile violente 
cu caracter sexual, săvârşite de către părintele victimei, 
se califică în baza lit.a1) alin.(3) art.172 C.pen. RM”.

• În pct.15 şi 17 ale Hotărârii Plenului nr.17/2005 
sunt supuse interpretării circumstanţele agravante 
stabilite la lit.d)-f) alin.(3) art.171 / lit.c)-e) alin.(3) 
art.172 C.pen. RM. Se are în vedere ipotezele când 
violul sau acţiunile violente cu caracter sexual:

– au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii;

– au provocat din imprudenţă decesul victimei;
– au provocat alte urmări grave.
La o atentă examinare a respectivelor recomandări, 

se poate remarca necesitatea de a le aduce modificări 
şi completări. Astfel, în primul rând, oricare din ur-
mările sus-nominalizate sunt determinate cauzal fie de 
constrângerea fizică sau psihică, fie de însuşi raportul 
sexual (de actul de homosexualitate sau de satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse). Iată de ce, venim cu 
recomandarea ca în proiectul noii hotărâri explicative 
a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele pe-
nale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală, 
să fie formulată următoarea explicaţie cu caracter de 
precizare: „Circumstanţele agravante prevăzute la 
lit.d),e) alin.(3) art.171 sau la lit.c),d) alin.(3) art.172        
C.pen. RM nu se aplică dacă, după săvârşirea violului 
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sau a acţiunilor violente cu caracter sexual, victima este 
lăsată în primejdie, în rezultat producându-se din im-
prudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii ori decesul victimei. În acest caz, calificarea 
se va face conform alin.(1) art.171 sau alin.(1) art.172 
şi lit.a) sau b) alin.(2) art.163 C.pen. RM ”.

Sub un alt aspect, în mod regretabil, în Hotărârea 
Plenului nr.17/2005 nu există nici o explicaţie care să 
se refere la calificarea faptei de constrângere în scopul 
realizării raportului sexual, a actului de homosexualitate 
sau a satisfacerii poftei sexuale în forme perverse, urmate 
de decesul victimei înainte de începerea acestor acţiuni, 
ipoteză care generează controverse şi polemici în teoria 
dreptului penal.

În contrast, la lit.d) pct.24 al Hotărârii Plenului 
nr.7/1994 era formulată o explicaţie care nu-şi are analog 
în cadrul hotărârii similare, care funcţionează la moment: 
„Acţiunile persoanei, care a încercat să violeze victima 
care, salvându-se de vinovat, a încercat, de exemplu, să 
treacă de la balcon pe scara de incendiu, dar a căzut şi a 
decedat, urmează să fie calificate în baza art.15 şi alin.(5) 
art.102 C.pen. RM (se are în vedere tentativa la violul 
ce a avut urmări extrem de grave, în contextul Codului 
penal din 1961 – n.a.)”. În doctrina penală autohtonă 
s-a argumentat următoarea soluţie: „În ipoteza de lege 
lata, suntem nevoiţi să optăm pentru calificarea conform 
art.27 şi lit.e) alin.(3) art.171 (sau art.27 şi lit.d) alin.(3) 
art.172) C.pen. RM. Deşi această soluţie de calificare 
nu este perfectă, ea este preferabilă soluţiei de calificare 
conform lit.e) alin.(3) art.171 (sau lit.d) alin.(3) art.172) 
C.pen. RM. Aceasta deoarece ea nu încalcă dispoziţia 
alin.(2) art.3 C.pen. RM, conform căreia interpretarea 
extensivă defavorabilă a legii penale este interzisă”.1

 Pentru că susţinem această soluţie, propunem for-
mularea următoarei explicaţii în proiectul noii hotărâri 
explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „În cazul constrângerii în scopul realizării 
raportului sexual, a actului de homosexualitate sau al 
satisfacerii poftei sexuale în forme perverse, urmate de 
decesul victimei înainte de începerea acestor acţiuni, 
calificarea se face conform art.27 şi lit.e) alin.(3) art.171 
sau art.27 şi lit.d) alin.(3) art.172 C.pen. RM”.

O altă controversă este cea generată de una din expli-
caţiile din pct.15 al Hotărârii Plenului nr.17/2005: „Dacă 
în timpul violului sau al acţiunilor violente cu caracter 
sexual victimei i-a fost cauzată vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, acţiunile 
făptuitorului urmează a fi calificate prin concurs de     
infracţiuni, în baza art.151 şi, respectiv, 171 sau 172 
C.pen. RM”. Nici soluţia dată, nici oricare altă soluţie, 
pe care ne-ar pune-o la dispoziţie legea penală în vigoare, 

nu poate fi una perfectă. Or, soluţia, pe care ne-o suge-
rează instanţa supremă, are ca efect tragerea de două ori 
la răspundere penală pentru aceeaşi constrângere fizică. 
De aceea, alegem o alternativă, care, deşi nu este nici ea 
perfectă, este favorabilă făptuitorului: aplicarea doar 
a art.171 sau 172 C.pen. RM, fără invocarea art.151 
C.pen. RM. Cu această ocazie, precizăm că noţiunea 
„alte urmări grave” (lit.f) alin.(3) art.171/lit.e) alin.(3) 
art.172 C.pen. RM) nu cuprinde ipoteza vătămării in-
tenţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii. 
În caz contrar s-ar echivala, după gradul de pericol 
social, vătămarea intenţionată gravă cu vătămarea gravă 
săvârşită din imprudenţă. Fiind dezvoltată, această idee ar 
putea duce la concluzii şi mai absurde: că noţiunea „alte 
urmări grave”, specificată la art.171 sau 172 C.pen. RM, 
cuprinde şi cazul omorului intenţionat. Şi atunci nu mai 
e decât un pas până la soluţia ineptă, care de-a lungul 
anilor le este recomandată instanţelor judecătoreşti în 
pct.17 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie, 
„Cu privire la practica judiciară în cazurile despre omo-
rul premeditat”, nr.9 din 15.11.19932: a califica omorul 
însoţit de viol atât conform normei care stabileşte răs-
punderea pentru omorul însoţit de viol, cât şi conform 
normei care stabileşte răspunderea pentru violul ce a 
avut urmări (extrem de) grave. Soluţia este ineptă, pen-
tru că făptuitorul a cauzat moartea o singură dată, iar din 
calificare reiese că el ar fi cauzat-o de două ori.

În consecinţă, venim cu recomandarea ca în proiectul 
noii hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judici-
are în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală, să fie formulată următoarea explicaţie: „Se 
aplică doar art.171 sau 172 C.pen. RM, fără invocarea 
art.151 C.pen. RM, în cazul în care, în timpul violului 
sau al acţiunilor violente cu caracter sexual, victimei i-a 
fost cauzată vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii”. Această explicaţie ar trebui 
privită ca un substituent de felul său al explicaţiei din 
pct.15 al Hotărârii Plenului nr.17/2005: „Dacă în timpul 
violului sau al acţiunilor violente cu caracter sexual 
victimei i-a fost cauzată vătămarea intenţionată gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, acţiunile făptuitoru-
lui urmează a fi calificate prin concurs de infracţiuni, în 
baza art.151 şi, respectiv, 171 sau 172 C.pen. RM”.

• Bineînţeles, nu mai corespunde legii penale în 
vigoare explicaţia din pct.16 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005: „Dacă în procesul violului sau al săvârşirii 
acţiunilor violente cu caracter sexual s-a comis intenţio-
nat şi omorul victimei, acţiunile făptuitorului se califică 
în baza lit.i) alin.(3) art.145 C.pen. RM”. Nu mai există 
în legea penală o dispoziţie în care răspunderea pentru 
omor ar fi agravată pentru săvârşirea acestei fapte alături 
de viol. Prin urmare, propunem formularea următoarei 
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explicaţii în proiectul noii hotărâri explicative a Plenu-
lui Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „În cazul în care, 
în procesul violului sau al săvârşirii acţiunilor violente 
cu caracter sexual, s-a comis intenţionat omorul victi-
mei, acţiunile făptuitorului se califică în baza art.145 şi 
art.171 sau 172 C.pen. RM”.

• În pct.17 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se stabi-
leşte: „În sensul prevederilor de la lit.f) alin.(3) art.171 şi 
de la lit.e) alin.(3) art.172 C.pen. RM, prin „alte urmări 
grave” se înţelege: sinuciderea; pierderea capacităţii de 
naştere normală (fără cezariană); graviditatea extrau-
terină; pierderea capacităţii de a duce o viaţă sexuală 
normală; apariţia gravidităţii în cazul contraindicaţiilor 
medicale pentru naştere sau întreruperea sarcinii etc.” 
Într-o publicaţie anterioară3 am argumentat pe larg, de 
ce, în ipoteza descrisă, doar sinuciderea victimei infrac-
ţiunii, atunci când făptuitorul manifestă intenţie faţă de 
această urmare, merită a fi reţinută în vederea agravării 
răspunderii pentru viol sau acţiunile violente cu caracter 
sexual. Din aceste considerente, venim cu propunerea 
ca în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la infrac-
ţiunile privind viaţa sexuală, să fie formulată următoarea 
explicaţie: „În sensul prevederilor de la lit.f) alin.(3) 
art.171 şi de la lit.e) alin.(3) art.172 C.pen. RM, prin 
„alte urmări grave” se înţelege sinuciderea victimei, 
faţă de care făptuitorul manifestă intenţie”.

• Interpretării art.173 C.pen. RM îi este consacrat 
pct.18 al Hotărârii Plenului nr.17/2005. Nu întotdeauna 
explicaţiile corespunzătoare reuşesc să acumuleze po-
tenţial suficient, care să se ridice la nivelul aşteptărilor 
destinatarilor şi beneficiarilor legii penale.

În acest sens, considerăm că constrângerea, ca expre-
sie a faptei prejudiciabile prevăzute la art.173 C.pen. RM, 
trebuie deosebită de fapta de hărţuire sexuală (care nu 
este incriminată în legea penală a Republicii Moldova). 
Pe cale de consecinţă, propunem formularea următoarei 
explicaţii în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „În cazul hărţuirii 
sexuale (care nu atrage răpundere penală conform legii 
penale a Republicii Moldova), persoana este determi-
nată (uneori foarte insistent) să întreţină benevol actul 
sexual, iar făptuitorul nu-şi pune ca scop să-l întreţină 
contrar voinţei acestei persoane. Persoana hărţuită 
sexual are întotdeauna libertatea de a decide să accepte 
sau nu actele sexuale propuse. Chiar dacă este nevoită 
să suporte o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, 
umilitoare sau insultătoare. Atunci însă când persoana 

este nevoită să urmeze varianta de conduită impusă de 
făptuitor, neavând alternativă, va trebui considerată 
victimă a infracţiunii prevăzute la art.173 C.pen. RM”. 
De fapt, această explicaţie va fi o dezvoltare a unei alte 
recomandări, pe care am formulat-o anterior: „În sensul 
art.171, 172 şi 173 C.pen. RM, prin „constrângere” se 
înţelege limitarea libertăţii de acţiuni şi de manifestare 
a voinţei victimei, astfel încât ea îşi pierde capacitatea 
de a-şi dirija acţiunile”.

Sub un alt aspect, propunem formularea unei expli-
caţii, având un caracter de clarificare, în proiectul noii 
hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în cauze-
le penale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală: 
„Prin „alte acţiuni cu caracter sexual” (noţiune folosită 
în dispoziţia art.173 C.pen. RM) se înţelege „satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse”. Ne convingem de 
aceasta, dacă apelăm la varianta iniţială a textului Co-
dului penal: noţiunea „alte acţiuni cu caracter sexual” a 
fost folosită în locul noţiunii „satisfacerea poftei sexuale 
în forme perverse” în art.172 C.pen. RM. Substituirea 
dată a fost una de formă, fără a avea vreo influenţă asu-
pra înţelesului noţiunii. De fapt, s-a revenit la noţiunea 
„satisfacerea poftei sexuale în forme perverse”, utilizată 
în art.1031 C.pen. RM din 1961. Nimic mai mult.

În altă privinţă, în pct.18 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se oferă explicaţii cu privire la momentul 
consumativ al infracţiunii de constrângere la acţiuni 
cu caracter sexual: „Infracţiunea prevăzută la art.173 
C.pen. RM se consideră consumată din momentul 
avansării cerinţelor de intrare într-un raport sexual, de 
săvârşire a actului de homosexualism, lesbianism sau a 
altor acţiuni cu caracter sexual, întărind aceste cerinţe 
prin constrângerea corespunzătoare. La calificarea 
faptelor, nu contează dacă făptuitorul a săvârşit sau 
nu raportul sexual, actul de homosexualism, lesbia-
nism sau alte acţiuni cu caracter sexual. Însă, această 
împrejurare trebuie luată în consideraţie la indivi-
dualizarea pedepsei. Totodată, dacă constrângerea a 
dus la raportul sexual, la actul de homosexualism sau 
lesbianism cu o persoană despre care se ştia cu certi-
tudine că nu a atins vârsta de 16 ani, faptele săvârşite 
urmează a fi calificate prin concurs în baza art.173 şi 
174 C.pen. RM”.

Astfel, se poate remarca că legiuitorul a construit 
de o asemenea manieră componenţa de infracţiune 
specificată la art.173 C.pen. RM, încât infracţiunea 
trebuie considerată consumată nu din momentul înce-
perii raportului sexual, practicării homosexualităţii sau 
săvârşirii altor acţiuni cu caracter sexual. Infracţiunea 
trebuie considerată consumată din momentul avansării 
cererii de realizare a acţiunii cu caracter sexual cores-
punzătoare, care este însoţită de constrângerea prin 
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şantaj sau de constrângerea prin profitarea de starea 
de dependenţă a victimei.

În scopul asigurării unei mai eficiente interpretări 
a dispoziţiei art.173 C.pen. RM, venim cu recomanda-
rea ca în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, de-
dicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală, să fie formulată 
următoarea explicaţie: „Doar atunci poate fi aplicat 
art.173 C.pen. RM, când, la momentul descris mai sus, 
făptuitorul urmăreşte scopul de realizare a raportului 
sexual, a actului de homosexualitate sau a altor acţiuni 
cu caracter sexual. Dacă scopul este altul, de regulă, 
răspunderea penală nu poate fi aplicată. Oricum, chiar 
dacă se va aplica cu titlu de excepţie, se va aplica nu 
conform art.173 C.pen. RM, dar în baza lit.c) alin.(2) 
art.150 (când are loc determinarea la sinucidere a 
unei persoane care se află într-o dependenţă faţă de 
făptuitor) sau art.189 (când cererea cu caracter patri-
monial însoţeşte ameninţarea cu răspândirea unor ştiri 
defăimătoare despre victimă) din Codul penal”. Această 
precizare privind momentul consumativ al infracţiunii 
specificate la art.173 C.pen. RM va permite efectuarea 
unei delimitări mai adecvate în raport cu unele fapte 
infracţionale adiacente.

• Pct.19 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 conţine 
explicaţii referitoare la infracţiunea prevăzută la art.174 
C.pen. RM.

Deoarece dispoziţia acestui articol a suferit mo-
dificări considerabile, este nevoie ca în proiectul noii 
hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală, să fie formulată următoarea recomandare: „În 
sensul art.174 C.pen. RM, noţiunea „orice alte acte de 
penetrare vaginală sau anală” trebuie interpretată în 
felul următor:

1) nu se referă la raportul sexual;
2) nu se identifică, ci doar se intersectează cu sintagma 

„satisfacerea poftei sexuale în forme perverse” / „alte 
acţiuni cu caracter sexual” şi cu termenul „homo-
sexualitate”;

3) presupune penetrarea (pătrunderea) cu conotaţii 
sexuale;

4) se concretizează doar în penetrarea vaginală sau 
anală;

5) nu se poate concretiza în penetrare bucală”.
Fără a ne repeta, vom spune că argumentele în spri-

jinul unei astfel de interpretări le-am prezentat într-o 
publicaţie anterioară.4 Totuşi, în mod deosebit, vom 
evidenţia următorul aspect: nu se raportează la noţiunea 
„orice alte acte de penetrare vaginală sau anală” actele 
de penetrare bucală (introducerea de către o persoană 

de sex masculin a membrului viril în cavitatea bucală a 
unei persoane de sex feminin; actele oralo-genitale între 
persoane de sex masculin). Este regretabil că tocmai 
asemenea acte de penetrare au rămas în afara sferei de 
aplicare a art.174 C.pen. RM. Este bizară şi reproşabilă 
concepţia legiuitorului de a nu recunoaşte pericolul so-
cial al actelor de penetrare bucală, săvârşite în privinţa 
persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani. Nedumereş-
te că asemenea acte sunt diferenţiate absolut artificial şi 
ilogic de actele de penetrare vaginală sau anală săvârşite 
în privinţa persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani. 
Aceasta pentru că, în aceste situaţii artificial diferenţiate, 
victimele minore suportă aceleaşi repercusiuni de ordin 
psihosocial. Totuşi, chiar dacă nu-şi găseşte justificare, 
litera legii, aşa cum e concepută în art.174 C.pen. RM, 
urmează a fi respectată. Până la o eventuală modificare 
a art.174 C.pen. RM.

În altă ordine de idei, amintim că la alin.(2) art.174 
C.pen. RM este stabilit un caz de liberare de răspunde-
re penală: „Persoana care a săvârşit fapta prevăzută la 
alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este 
la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vârsta şi 
dezvoltarea fizică şi psihică”. În urma analizei acestei 
prevederi legale, venim cu propunerea ca în proiectul 
noii hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare 
în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală, ă fie formulată următoarea explicaţie: „Dispozi-
ţia de la alin.(2) art.174 C.pen. RM este aplicabilă numai 
dacă sunt întrunite cumulativ trei condiţii:

1)  făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în ceea 
ce priveşte vârsta;

2) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în ceea 
ce priveşte dezvoltarea fizică;

3) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în ceea 
ce priveşte dezvoltarea psihică.

Dacă lipseşte măcar una din aceste condiţii, făptui-
torul nu va putea beneficia de liberarea de răspundere 
penală”.

• Pct.20 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 conţine 
explicaţii privind infracţiunea prevăzută la art.175 
C.pen. RM.

În primul rând, se menţionează că „sub incidenţa 
art.175 C.pen. RM se află acţiunile cu caracter sexual 
(altele decât raportul sexual, homosexualismul sau 
lesbianismul) care au fost comise cu consimţământul 
victimei”. Această recomandare necesită actualizare şi 
revizuire. Astfel, este nevoie ca în proiectul noii hotă-
râri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a  Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală, să fie formulată următoarea recomandare: „Sub 
incidenţa art.175 C.pen. RM se află acţiunile cu caracter 
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sexual, altele decât raportul sexual, homosexualitatea, 
satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, precum şi 
orice alte acte de penetrare vaginală sau anală.

Acţiunile perverse nu pot presupune constrângere 
fizică sau psihică, nici constrângere prin şantaj, nici 
profitarea de dependenţa victimei ori de imposibilitatea 
acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Orice 
asemenea constrângere, explicită sau implicită, asupra 
victimei depăşeşte limitele componenţei de infracţiune 
specificate la art.175 C.pen. RM. Deci, necesită califi-
care suplimentară, după caz, conform art.151, 152, 155 
sau altor articole din Codul penal.

Totodată, sub incidenţa art.175 C.pen. RM intră nu 
doar acele acţiuni ale făptuitorului, care sunt realizate cu 
consimţământul victimei. La fel, intră acţiunile săvârşite 
prin ameninţarea de a-i distruge sau deteriora bunurile 
(de exemplu, de a-i rupe hainele), sau prin orice alt gen 
de constrângere, cu excepţia celei specificate la art.171-
173 C.pen. RM”.

În alt context, acţiunile perverse, prevăzute la art.175 
C.pen. RM, comportă anumite asemănări cu infacţiunea 
de pornografie infantilă (art.2081 C.pen. RM) şi cu fapta 
specificată la art.90 din Codul contravenţional. Deci, este 
necesară identificarea criteriilor de delimitare în raport 
cu aceste fapte.

Din aceste considerente, venim cu propunerea ca 
în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la infrac-
ţiunile privind viaţa sexuală, să fie formulată următoarea 
explicaţie: „Acţiunile perverse, presupunând discuţiile 
cu caracter obscen şi cinic, purtate cu victima, audierea 
de către făptuitor şi victimă a înregistrărilor cu con-
ţinut pornografic, vizionarea imaginilor de orice gen 
cu acelaşi conţinut, lecturarea literaturii cu conţinut 
pornografic etc., trebuie deosebite de infracţiunea de 
pornografie infantilă (art.2081 C.pen. RM). Deosebirea 
constă în aceea că, în cazul infracţiunii prevăzute la 
art.175 C.pen. RM, victima nu poate fi protagonistul 
reprezentărilor pornografice. Ea are un cu totul alt rol: 
de spectator, ascultător, cititor, privitor, de martor al 
reprezentărilor, înregistrărilor, creaţiilor cu caracter 
pornografic.

La fel, acţiunile perverse urmează a fi deosebite de 
comercializarea sau difuzarea produselor pornografice, 
acţiuni specificate în art.90 din Codul contravenţional. 
Deosebirea dintre cele două fapte constă în motivul 
infracţiunii. De regulă, în cazul acţiunilor contravenţio-
nale prevăzute la art.90 din Codul contravenţional, inte-
resul material este motivul ce-l ghidează pe făptuitor. Nu 
năzuinţa de a-l iniţia pe minor în detaliile vieţii sexuale, 
nu năzuinţa de a-şi satisface necesităţile sexuale”.

18. Încheiem analiza noastră cu propunerea unor 
criterii de delimitare a traficului de fiinţe umane, 
săvârşit prin folosirea violului (lit.g) alin.(2) art 165        
C.pen. RM), precum şi a traficului de copii, însoţit 
de abuz şi violenţă sexuală (lit.b) alin.(2) art 206        
C.pen. RM), de unele infracţiuni privind viaţa sexuală. 
La concret, este nevoie ca în proiectul noii hotărâri 
explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală, să fie formulată următoarea recomandare: 
„Aplicarea răspunderii în baza lit.g) alin.(2) art 165 
C.pen. RM, pentru traficul de fiinţe umane, săvârşit 
prin folosirea violului, exclude calificarea suplimen-
tară conform art.171 C.pen. RM.

În sensul prevederii de la lit.b) alin.(2) art 206 
C.pen. RM, prin „abuz şi violenţă sexuală” se înţelege 
oricare din următoarele acţiuni: viol, acţiuni violente 
cu caracter sexual, constrângerea la acţiuni cu carac-
ter sexual, raportul sexual cu o persoană care nu a 
împlinit vârsta de 16 ani, acţiuni perverse. Traficul de 
copii, însoţit de abuz şi violenţă sexuală (lit.b) alin.(2) 
art 206 C.pen. RM), nu necesită calificare suplimen-
tară conform art.171-175 C.pen. RM”. Precizăm că 
recomandările date au ca suport regula fixată la art.118 
C.pen. RM, în conformitate cu care calificarea infracţi-
unilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg se 
efectuează în baza normei care cuprinde în întregime 
toate semnele faptei prejudiciabile săvîrşite.

Acestea fiind spuse, în continuare propunem atenţiei 
proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practi-
cii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile 
privind viaţa sexuală:

Proiect
Hotărârea Plenului

Curţii Supreme de justiţie a Republicii Moldova
Cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile  privind viaţa sexuală

Generalizând practica judiciară în cauzele penale 
referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală şi urmă-
rind scopul interpretării şi aplicării corecte şi uniforme 
a normelor care reglementează răspunderea penală 
pentru săvârşirea infracţiunilor respective, în temeiul 

lit.c) art.2, lit.c) art.16 din Legea cu privire la Curtea 
Supremă de Justiţie, Plenul prin prezenta hotărâre oferă 
următoarele explicaţii:

1. La soluţionarea cauzelor penale referitoare la in-
fracţiunile prevăzute la articolele 171-174 C.pen. RM,   



Nr. 9-10, 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

8

instanţele de judecată vor ţine cont că, în sensul legii 
penale, are importanţă interpretarea următoarelor 
noţiuni:

a) raportul sexual reprezintă un act sexual normal 
(sub aspect fiziologic), care constă în introducera mem-
brului viril în vagin sau în vestibulul vaginului;

b) homosexualitatea reprezintă actul sexual dintre 
persoane având aceeaşi apartenenţă sexuală;

c) satisfacerea poftei sexuale în forme perverse repre-
zintă un act sexual nefiresc (sub aspect fiziologic) dintre 
persoane având apartenenţă sexuală diferită.

2. În sensul art.171, 172 şi 173 C.pen. RM, prin 
„constrângere” se înţelege limitarea libertăţii de acţiuni 
şi de manifestare a voinţei victimei, astfel încât ea îşi 
pierde capacitatea de a-şi dirija acţiunile.

Constrângerea fizică reprezintă aplicarea violenţei 
fizice asupra persoanei (lovirea victimei, imobilizarea 
braţelor şi a întregului corp, legarea etc.), pentru a în-
frânge rezistenţa fizică a acesteia şi pentru a face astfel 
posibilă realizarea raportului sexual sau a actului de 
homosexualitate, ori satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse. În cazul în care constrângerea fizică se expri-
mă în imobilizarea braţelor sau a întregului corp ori în 
legare, este necesară calificarea suplimentară conform 
art.166 C.pen. RM.

Constrângerea psihică este înfrângerea sau parali-
zarea voinţei victimei, care se exprimă în ameninţarea 
aplicării imediate a violenţei fizice, dacă victima nu se 
va conforma cerinţelor făptuitorului. Constrângerea 
psihică se poate exprima, inclusiv, în ameninţarea cu 
omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii. O asemenea circumstanţă urmează a fi luată 
în consideraţie la agravarea pedepsei.

Ceea ce contează în ipoteza constrângerii fizice şi 
constrângerii psihice, exercitate asupra victimei, este 
că raportul sexual, homosexualitatea sau satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse se realizează fără con-
simţământul victimei. Nu este important dacă rezistenţa 
victimei a fost sau nu uşor înfrântă. Constrângere va exis-
ta chiar şi atunci când, dându-şi seama că în condiţiile 
create orice rezistenţă ar fi inutilă şi chiar periculoasă 
pentru viaţa sau sănătatea ei, victima nu opune nici o 
rezistenţă făptuitorului. În acelaşi timp, în cazul în care 
victima nu opune rezistenţă, din conduita ei trebuie să 
rezulte refuzul categoric de a realiza raportul sexual, 
homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse.

De regulă, nu atrage răspundere penală determinarea 
la raportul sexual, la homosexualitate sau la satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse prin promisiuni de 
căsătorie, prin promiterea de beneficii materiale sau de 
angajare la muncă, prin substituirea unei alte persoane 
ori prin alte asemenea procedee. Ca excepţie, se aplică 

art.174 C.pen. RM în cazul în care astfel de procedee 
sunt aplicate în cazul raportului sexual ori al altor acte 
de penetrare vaginală sau anală, comise cu o persoană 
despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta 
de 16 ani.

3. Imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa se exprimă în incapacitatea victimei de 
a opune rezistenţă făptuitorului ori de a înţelege adecvat 
semnificaţia acţiunilor săvârşite asupra victimei, din 
cauza nefuncţionării totale sau parţiale a conştiinţei ori 
a stării sale fizice sau psihice precare.

În ipoteza profitării de imposibilitatea victimei de a 
se apăra sau de a-şi exprima voinţa, răspunderea în baza 
art.171 sau 172 C.pen. RM poate fi aplicată numai dacă 
sunt îndeplinite cumulativ următoarele două cerinţe:      
1) la momentul săvârşirii faptei, făptuitorul îşi dă seama 
de situaţia dificilă a victimei; 2) făptuitorul foloseşte 
prilejul pentru a întreţine cu victima un raport sexual 
sau un act de homosexualitate, ori pentru a-şi satisface 
pofta sexuală în forme perverse.

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

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

Examinând împrejurările în sensul dacă victima s-a 
aflat sau nu în imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa, instanţele judecătoreşti urmează să ţină 
cont de probele acumulate, incluzând raportul corespun-
zător al expertului, în cazul în care, pentru stabilirea stării 
fizice sau psihice a victimei, există necesitatea efectuării 
expertizei judiciare.

La evaluarea circumstanţelor săvârşirii violului sau 
a acţiunilor violente cu caracter sexual asupra persoanei 
care se află în stare de ebrietate, instanţele judecătoreşti 
trebuie să reiasă din faptul că prezenţa imposibilităţii 
victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa este 
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confirmată numai atunci când ebrietatea, provocată de 
consumul alcoolului, al substanţelor narcotice, psiho-
trope sau al altor substanţe cu efecte similare, avea un 
astfel de grad, încât lipsea victima de putinţa de a opune 
rezistenţă făptuitorului ori de a înţelege adecvat semni-
ficaţia acţiunilor săvârşite asupra sa. În dependenţă de 
caz, consumul alcoolului sau al substanţelor narcotice, 
psihotrope sau al altor substanţe cu efecte similare se va 
stabili printr-o expertiză corespunzătoare.

Săvârşirea infracţiunii cu folosirea preparatelor medi-
camentoase sau a altor preparate chimico-farmacologice, 
pentru drogarea sau otrăvirea prealabilă intenţionată a 
victimei, urmează a fi luată în consideraţie la agravarea 
pedepsei.

Starea de imposibilitate a victimei de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa poate avea un caracter perma-
nent sau provizoriu. În cazul în care această stare are 
un caracter provizoriu, este important ca ea să coincidă 
cu momentul realizării raportului sexual sau a actului 
de homosexualitate, ori a satisfacerii poftei sexuale în 
forme perverse.

4. Infracţiunea de viol se consideră consumată din 
momentul începerii raportului sexual, adică din momen-
tul introducerii depline sau parţiale a membrului viril în 
cavitatea vaginală. Pentru a considera violul consumat, 
nu este obligatorie confirmarea deflorării sau a gravidi-
tăţii victimei de sex feminin sau a făptuitoarei. Aceste 
explicaţii privesc în egală măsură infracţiunea prevăzută 
la art.174 C.pen. RM, referitor la modalitatea de raport 
sexual altul decât violul.

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

Faptele îndreptate nemijlocit spre realizarea raportu-
lui sexual sau a actului de homosexualitate, ori spre sa-
tisfacerea poftei sexuale în forme perverse (dezbrăcarea 
victimei, imobilizarea ei, aplicarea violenţei faţă de ea 
pentru a-i înfrânge rezistenţa etc.), dar care nu au condus 
la începerea acţiunilor cu caracter sexual, menţionate 
mai sus, din cauze ce nu depind de voinţa făptuitorului, 
formează tentativa la infracţiunile prevăzute de art.171 
şi 172 C.pen. RM. Faptele date pot constitui tentativa 
la aceste infracţiuni numai dacă au fost întreprinse în 

scopul realizării raportului sexual sau a actului de ho-
mosexualitate, ori al satisfacerii poftei sexuale în forme 
perverse. Dacă acţiunile făptuitorului au fost exercitate în 
alte scopuri, faptele săvârşite nu pot fi calificate conform 
art.171 sau 172 C.pen. RM, ci potrivit art.151, 152, 155, 
287 sau altor articole din Codul penal ori art.78, 354 sau 
altor articole din Codul contravenţional.

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

Impotenţa de procreare (incapacitatea de a insemina, 
de a fi tată) nu elimină bărbatul din sfera subiecţilor 
infracţiunii de viol.

5. Renunţarea de bunăvoie de a săvârşi infracţiunile 
prevăzute de art.171 sau 172 C.pen. urmează a fi con-
siderată temei de liberare de răspundere penală pentru 
aceste infracţiuni. În acest caz, persoana poate purta 
răspundere doar pentru fapta prejudiciabilă săvârşită 
efectiv, cu condiţia ca ea conţine elementele constitutive 
ale unei infracţiuni.

Nu se consideră renunţare de bunăvoie la săvârşirea 
violului sau a acţiunilor violente cu caracter sexual refu-
zul de a continua acţiunile prejudiciabile care este deter-
minat de cauze independente de voinţa făptuitorului.

6. În cazul infracţiunii de viol, victimă poate fi nu 
doar o persoană de sex feminin, dar şi o persoană de 
sex masculin. Este important ca victima violului să aibă 
o altă apartenenţă sexuală decât autorul infracţiunii. În 
cazul violului săvârşit de două sau mai multe persoane, 
victima trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală decât 
persoana care realizează raportul sexual. În raport cu 
persoana care realizează constrângerea fizică sau psihică, 
apartenenţa sexuală poate fi aceeaşi.

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

În cazul infracţiunii prevăzute la art.172 C.pen. RM 
presupunând satisfacerea poftei sexuale în forme per-
verse, victima trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală 
decât autorul infracţiunii. În cazul în care o astfel de faptă 
este săvârşită de două sau mai multe persoane, victima 
trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală faţă de persoa-
na care îşi satisface pofta sexuală în forme perverse. În 
raport cu persoana care realizează constrângerea fizică 
sau psihică, apartenenţa sexuală poate fi aceeaşi.
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7. Se aplică răspundera în baza lit.a) alin.(2) art.171 
sau lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM, dacă făptuitorul a 
comis anterior alt viol sau alte acţiuni violente cu caracter 
sexual, cu condiţia că acesta nu a fost condamnat pentru 
vreuna din aceste fapte şi că nu a expirat termenul de 
prescripţie.

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

În acelaşi timp, prevederea de la lit.a) alin.(2) 
art.171 C.pen. RM nu este aplicabilă atunci când se 
atestă succesiunea a două sau mai multor infracţiuni 
identice prevăzute la alin.(2) sau (3) art.171 C.pen. RM. 
De asemenea, prevederea de la lit.a) alin.(2) art.172 
C.pen. RM nu este aplicabilă atunci când se atestă 
succesiunea a două sau mai multor infracţiuni identice 
prevăzute la alin.(2) sau (3) art.172 C.pen. RM. În astfel 
de cazuri, aceste infracţiuni se califică de sine stătător, 
conform regulilor concursului de infracţiuni.

La săvârşirea a două sau mai multor violuri sau 
acţiuni violente cu caracter sexual, pentru care este 
prevăzută răspunderea la diferite alineate ale art.171 sau 
172 C.pen. RM, cele comise se califică de sine stătător, 
conform regulilor concursului de infracţiuni. Calificarea 
se face după aceleaşi reguli, dacă violurile sau acţiunile 
violente cu caracter sexual se încheie la etape diferite 
ale activităţii infracţionale, precum şi dacă făptuitorul 
apare în roluri juridice diferite în cadrul violurilor sau 
al acţiunilor violente cu caracter sexual.

Dacă, în contextul infracţiunii prevăzute la art.171 
sau 172 C.pen. RM, raporturile sexuale, actele de ho-
mosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse s-au realizat cu două sau mai multe victime, în 
prezenţa aceleiaşi intenţii infracţionale, cele săvârşite 
reprezintă o infracţiune unică prelungită. Totodată, 
dacă, în contextul infracţiunii prevăzute la art.171 sau 
172 C.pen. RM, raporturile sexuale, actele de homo-
sexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse s-au realizat cu două sau mai multe victime, 
iar după fiecare astfel de acţiune apărea o altă intenţie 
de a comite o acţiune identică cu acelaşi caracter, atunci 
trebuie aplicată dispoziţia de la lit.a) alin.(2) art.171 
sau, după caz, de la lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM.

8. Răspunderea pentru violul sau acţiunile violente 
cu caracter sexual, săvârşite cu bună-ştiinţă asupra unui 
minor ori asupra unei persoane despre care se ştia cu 
certitudine că nu a atins vârsta de 14 ani, poate surveni 
numai dacă făptuitorul cunoştea cu certitudine vârsta 

victimei (din maniera de conduită a acesteia, din aspectul 
ei exterior sau din alte surse). 

Eroarea de fapt cu privire la vârsta victimei, posibilă 
în anumite cazuri speciale şi în împrejurări concrete 
specifice, în care făptuitorul şi-a putut eventual forma 
convingerea că victima are depăşită vârsta de 14 sau de 
18 ani, atunci când aceasta este dovedit, exclude impu-
tarea circumstanţei agravante prevăzute la lit.b) alin.(2) 
art.171 sau la lit.b) alin.(2) art.172 / lit.a) alin.(3) art.171 
sau la lit.a) alin.(3) art.172 C.pen. RM (vârsta victimei 
este cu puţin sub 14 sau 18 ani, iar, datorită proceselor 
de accelerare, arată mai în vârstă). Aceasta nu înseamnă, 
însă, că făptuitorul nu va răspunde pentru infracţiunea 
corespunzătoare în formă neagravată sau în prezenţa 
altor circumstanţe agravante, a căror prezenţă nu poate 
fi pusă la îndoială.

 Dacă făptuitorul consideră eronat că victima nu a 
împlinit majoratul (deşi în realitate aceasta are împlinită, 
la momentul săvârşirii infracţiunii, vârsta de 18 ani), 
cele săvârşite urmează a fi calificate conform art.27 
şi lit.b) alin.(2) art.171 / art.27 şi lit.b) alin.(2) art.172 
C.pen. RM.

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

9. Răspunderea pentru violul sau acţiunile violente 
cu caracter sexual, săvârşite cu bună-ştiinţă asupra unei 
femei gravide, poate surveni numai dacă făptuitorul 
cunoştea cu certitudine despre graviditatea victimei 
(din surse medicale, datorită unor relaţii de familie 
sau de serviciu, datorită faptului că sarcina era evi-
dentă etc.). 

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

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

10. Răspunderea în baza lit.c) alin.(2) art.171 / lit.c) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM poate fi aplicată în oarecare 
din următoarele trei ipoteze:

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

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

c) infracţiunea este săvârşită de o persoană care întru-
neşte semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul 



11

Nr. 9-10, 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este pasibilă de 
răspundere penală.

Ca viol sau acţiuni violente cu caracter sexual, să-
vârşite de două sau mai multe persoane, sunt calificate 
nu doar acţiunile persoanelor care au realizat raportul 
sexual sau actul de homosexualitate ori care şi-au sa-
tisfăcut pofta sexuală în forme perverse, dar şi acţiunile 
persoanelor care, prin aplicarea constrângerii fizice 
sau psihice faţă de victimă, au făcut posibilă săvârşirea 
acţiunii sexuale respective.

La concret, trebuie calificată conform lit.c) alin.(2) 
art.171 / lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM fapta persoanei 
care aplică constrângerea fizică sau psihică nemijlocit 
înainte ca cealaltă persoană să realizeze raportul sexual 
(actul de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale 
în forme perverse). Dacă, în această ipoteză, din cauze 
independente de voinţa făptuitorilor care acţionează de 
comun acord, nu s-a reuşit să se realizeze raportul sexual 
(actul de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale 
în forme perverse), atunci ambii făptuitori trebuie să 
răspundă potrivit art.27 şi lit.c) alin.(2) art.171/ art.27 
şi lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM.

Dacă, în procesul de creare intenţionată a condiţiilor 
pentru săvârşirea infracţiunii, din cauze independente de 
voinţa făptuitorului, infracţiunea nu-şi va produce efec-
tul, atunci fapta îi va fi calificată conform art.26 şi 171 / 
art.26 şi 172 C.pen. RM. Dacă acest făptuitor cunoştea 
că pregăteşte infracţiunea care va fi săvârşită de două 
sau mai multe persoane, atunci calificarea acţiunilor lui 
trebuie făcută conform art.26 şi lit.c) alin.(2) art.171 / 
art.26 şi lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM.

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

Dacă între făptuitori a existat o înţelegere prealabilă, 
iar raportul sexual (actul de homosexualitate sau sati-
sfacerea poftei sexuale în forme perverse) îl săvârşesc 
pe rând, atunci trebuie aplicată răspunderea în baza 
lit.c) alin.(2) art.171 / art.26 şi lit.c) alin.(2) art.172       
C.pen. RM, indiferent dacă în momentul săvârşirii 
infracţiunii era prezent un singur făptuitor sau toţi cei 
între care a fost stabilită înţelegerea prealabilă.

Violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, săvâr-
şite de două sau mai multe persoane, trebuie deosebite de 
complicitatea la aceste infracţiuni, când faptele comise 
sunt calificate potrivit alin.(5) art.42, raportat la art.171 
sau 172 C.pen. RM. Complice la viol sau la acţiunile 

violente cu caracter sexual este persoana care: a atras vic-
tima într-un loc dinainte convenit cu autorul infracţiunii, 
comod pentru săvârşirea infracţiunii; a pus la dispoziţie 
mijlocul său de transport, în scopul săvârşirii infracţiu-
nii; a pregătit mijloacele necesare aducerii victimei în 
imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa; a 
săvârşit în mod benevol cu victima un raport sexual, un 
act de homosexualitate sau şi-a satisfăcut în mod benevol 
pofta sexuală în forme perversel, creând imediat condi-
ţiile pentru comiterea violului sau a acţiunilor violente 
cu caracter sexual de către alte persoane, cu care a intrat 
în înţelegere prealabilă etc. De asemenea, schimbarea 
poziţiei victimei sau dezbrăcarea ei în procesul săvârşirii 
raportului sexual (actului de homosexualitate sau satisfa-
cerii poftei sexuale în forme perverse), când se profită de 
imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa, constituie complicitate la infracţiunile prevăzute 
la art.171 sau 172 C.pen. RM.

11. Prin contaminarea intenţionată a victimei cu o 
boală venerică sau cu maladia SIDA în urma violului ori 
a acţiunilor violente cu caracter sexual se are în vedere 
transmiterea agenţilor acestor boli pe cale sexuală. Tipul 
bolii venerice (sifilisul, şancrul moale, blenoragia, boala 
Nicolas-Favre etc.) nu are însemnătate la calificarea 
faptei conform lit.e) alin.(2) art.171 sau lit.d) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM.

În acelaşi timp, contaminarea victimei cu o altă 
boală decât cea venerică exclude aplicarea circumstan-
ţei agravante analizate. Noţiunea de boală venerică nu 
trebuie identificată cu noţiunea de boală transmisă pe 
cale sexuală. Iată de ce, transmiterea hepatitelor virale 
B, C, D etc., prin săvârşirea violului sau a acţiunilor 
violente cu caracter sexual, nu poate antrena aplicarea 
agravantei stabilite la lit.e) alin.(2) art.171 sau la lit.d) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM.

Este obligatoriu ca făptuitorul sa cunoască că suferă 
de o boala venerică sau de maladia SIDA. El trebuie să 
manifeste intenţia, directă sau indirectă, faţă de contami-
narea cu o boală venerică sau cu maladia SIDA.

Aplicarea răspunderii în baza lit.e) alin.(2) art.171 
sau lit.d) alin.(2) art.172 C.pen. RM exclude calificarea 
suplimentara conform art.211 sau 212 C.pen. RM.

12. La lit.f) alin.(2) art.171 şi la lit.g) alin.(2) art.172 
C.pen. RM, prin „torturare” se are în vedere deosebita 
cruzime sau realizarea infracţiunii din motive sadice (de 
exemplu, victima este supusă şocurilor electrice, este 
suspendată de mâini, este cauterizată cu agenţi termici 
sau chimici etc.). Infracţiunea săvârşită cu bună-ştiinţă 
în prezenţa unor persoane apropiate victimei trebuie, 
de asemenea, calificată potrivit lit.f) alin.(2) art.171 sau 
lit.g) alin.(2) art.172 C.pen. RM. În cazul unei asemenea 
calificari, este necesar să se stabilească că faptuitorul a 
avut intenţia de a realiza torturarea victimei. 
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Intenţia de a realiza torturarea trebuie să apară 
înainte de începerea raportului sexual, a actului de ho-
mosexualitate sau a satisfacerii poftei sexuale în forme 
perverse. Dacă însă ea apare după consumarea violului 
neagravat sau a acţiunilor violente cu caracter sexual 
neagravate, nu va putea fi făcută calificarea conform 
lit.f) alin.(2) art.171 C.pen. RM sau lit.g) alin.(2) art.172 
C.pen. RM. Soluţia de calificare va fi alta: art.171 (cu 
excepţia lit.f) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) art.151 
sau lit.f) alin.(2) art.152 C.pen. RM. Respectiv, art.172 
(cu excepţia lit.g) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) 
art.151 sau lit.f) alin.(2) art.152 C.pen. RM.

13. În sensul prevederilor de la lit.a) alin.(3) art.171 
şi de la lit.a1) alin.(3) art.172 C.pen. RM, victima se află 
în grija făptuitorului atunci când acesta are obligaţia 
contractuală sau morală de a acorda victimei asistenţă 
socială, ori, în virtutea relaţiilor de rudenie, are îndato-
rirea legală de a îngriji victima.

Victima se află sub ocrotirea făptuitorului atunci când 
ultimul are calitatea de tutore sau de curator în raport cu 
victima, sau când făptuitorul şi-a asumat în fapt sarcina 
de a ocroti un minor.

Victima se află sub protecţia făptuitorului în cazul în 
care este privată în mod legal de libertate (de exemplu, se 
află într-o instituţie de reeducare), iar cel care a săvârşit 
violul are obligaţia de a o păzi şi supraveghea.

Victima se află la educarea făptuitorului atunci când 
acesta face parte din rândul cadrelor didactice sau al 
personalului pedagogic, fie că este o persoana angajată 
de către părinţii victimei pentru educarea şi instruirea 
acesteia.

Victima se află la tratamentul făptuitorului atunci 
când acesta din urmă face parte din personalul medical, 
aplicând îngrijirea medicală faţă de victimă în instituţiile 
medicale sau la domiciliu.

Violul, săvârşit de către părintele victimei, se cali-
fică în baza lit.a) alin.(3) art.171 şi art.201 C.pen. RM. 
Acţiunile violente cu caracter sexual, săvârşite de către 
părintele victimei, se califică în baza lit.a1) alin.(3) 
art.172 C.pen. RM.

14. Violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, 
care au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, se califică numai conform 
lit.d) alin.(3) art.171 sau lit.c) alin.(3) art.172 C.pen. RM. 
În aceste cazuri nu este necesară calificarea suplimentară 
potrivit art.157 C.pen. RM. Violul sau acţiunile violente 
cu caracter sexual, care au provocat din imprudenţă de-
cesul victimei, se califică numai conform lit.e) alin.(3) 
art.171 sau lit.d) alin.(3) art.172 C.pen. RM. În aceste 
cazuri nu este necesară calificarea suplimentară potrivit 
art.149 C.pen. RM. 

Circumstanţele agravante prevăzute la lit.d),e)     
alin.(3) art.171 sau la lit.c),d) alin.(3) art.172 C.pen. RM 

nu se aplică dacă, după săvârşirea violului sau a acţi-
unilor violente cu caracter sexual, victima este lăsată 
în primejdie, în rezultat producându-se din imprudenţă 
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
ori decesul victimei. În acest caz, calificarea se va face 
conform alin.(1) art.171 sau alin.(1) art.172 şi lit.a) sau 
b) alin.(2) art.163 C.pen. RM.

În cazul constrângerii în scopul realizării raportului 
sexual, a actului de homosexualitate sau a satisfacerii 
poftei sexuale în forme perverse, urmate de decesul 
victimei înainte de începerea acestor acţiuni, calificarea 
se face conform art.27 şi lit.e) alin.(3) art.171 sau art.27 
şi lit.d) alin.(3) art.172 C.pen. RM.

Se aplică doar art.171 sau 172 C.pen. RM, fără 
invocarea art.151 sau 152 C.pen. RM, în cazul în care, 
în timpul violului sau al acţiunilor violente cu caracter 
sexual, victimei i-a fost cauzată vătămarea intenţionată 
gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În cazul în care, în procesul violului sau al săvârşirii 
acţiunilor violente cu caracter sexual, s-a comis intenţi-
onat omorul victimei, acţiunile făptuitorului se califică 
în baza art.145 şi art.171 sau 172 C.pen. RM.

În sensul prevederilor de la lit.f) alin.(3) art.171 şi 
de la lit.e) alin.(3) art.172 C.pen. RM, prin „alte urmări 
grave” se înţelege sinuciderea victimei, faţă de care 
făptuitorul manifestă intenţie.

15. În contextul infracţiunii prevăzute la art.173 
C.pen. RM, constrângerea prin şantaj se exprimă în 
ameninţarea cu divulgarea informaţiilor care, devenind 
cunoscute, pot prejudicia onoarea şi demnitatea victi-
mei sau a persoanelor apropiate ei ori pot fi cauza altor 
urmări nedorite. Conţinutul unor asemenea informaţii 
despre victimă poate privi: practicarea prostituţiei; boala 
venerică a acesteia; consumul de substanţe narcotice sau 
psihotrope; săvârşirea unor fapte ilegale; infidelitatea 
conjugală etc. Totodată, la calificare nu are importanţă 
dacă aceste informaţii sunt mincinoase sau veridice.

Dependenţa materială a victimei faţă de făptuitor se 
atestă în următoarele situaţii: victima se află la întreţine-
rea totală sau parţială a făptuitorului; de făptuitor depinde 
îmbunătăţirea sau înrăutăţirea stării materiale a victimei; 
debitorul depinde de creditor; părinţii neputincioşi de-
pind de copiii capabili de muncă etc.

Dependenţa de serviciu are loc în cazurile când 
victima ocupă o funcţie subordonată făptuitorului sau 
se supune controlului de serviciu.

Dependenţa de altă natură a victimei de făptuitor este 
dependenţa dintre pacient şi medic sau cea dintre bănuit 
(învinuit) şi ofiţerul de urmărire penala, sau cea dintre 
sportiv şi antrenor etc.

În cazul hărţuirii sexuale (care nu atrage răpundere 
penală conform legii penale a Republicii Moldova), 
persoana este determinată (uneori foarte insistent) să 
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întreţină benevol actul sexual, iar făptuitorul nu-şi pune 
ca scop să-l întreţină contrar voinţei acestei persoane. 
Persoana hărţuită sexual are întotdeauna libertatea de a 
decide să accepte sau nu actele sexuale propuse. Chiar 
dacă este nevoită să suporte o atmosferă neplăcută, 
ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare. Atunci 
însă când persoana este nevoită să urmeze varianta de 
conduită impusă de făptuitor, neavând alternativă, va 
trebui considerată victimă a infracţiunii prevăzute la 
art.173 C.pen. RM.

Prin „alte acţiuni cu caracter sexual” (noţiune folosită 
în dispoziţia art.173 C.pen. RM) se înţelege „satisfacerea 
poftei sexuale în forme perverse”.

Infracţiunea prevăzută la art.173 C.pen. RM se 
consideră consumată din momentul avansării cerinţelor 
de realizare a unui raport sexual, a unui act de homose-
xualitate sau a altor acţiuni cu caracter sexual, întărind 
aceste cerinţe prin constrângerea corespunzătoare. La 
calificarea faptelor nu contează dacă făptuitorul a reali-
zat sau nu raportul sexual, actul de homosexualitate sau 
alte acţiuni cu caracter sexual. Însă, această împrejurare 
trebuie luată în consideraţie la individualizarea pedepsei. 
Totodată, dacă constrângerea a dus la realizarea raportu-
lui sexual, a actului de penetrare vaginală sau anală cu o 
persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a atins 
vârsta de 16 ani, faptele săvârşite urmează a fi calificate 
prin concurs în baza art.173 şi 174 C.pen. RM. 

Doar atunci poate fi aplicat art.173 C.pen. RM, când, 
la momentul descris mai sus, făptuitorul urmăreşte    
scopul de realizare a raportului sexual, a actului de ho-
mosexualitate sau a altor acţiuni cu caracter sexual. Dacă 
scopul este altul, de regulă, răspunderea penală nu poate 
fi aplicată. Oricum, chiar dacă se va aplica cu titlu de 
excepţie, se va aplica nu conform art.173 C.pen. RM, dar 
în baza lit.c) alin.(2) art.150 (când are loc determinarea la 
sinucidere a unei persoane care se află într-o dependenţă 
faţă de făptuitor) sau art.189 (când cererea cu caracter 
patrimonial însoţeşte ameninţarea cu răspândirea unor 
ştiri defăimătoare despre victimă) din Codul penal.

16. Se aplică art.174 C.pen. RM în cazul în care, 
în privinţa unei persoane care nu a împlinit vârsta de     
16 ani, se realizează raportul sexual altul decât violul sau 
orice alte acte de penetrare vaginală sau anală. Acestea 
pot fi realizate cu consimţământul victimei sau în lipsa 
consimţământului acesteia (de exemplu, prin amenin-
ţarea de a-i distruge sau a-i deteriora bunurile sau prin 
orice alt gen de constrângere, explicită sau implicită 
(desigur, cu excepţia celei specificate în textul art.171-
173 C.pen. RM)).

În sensul art.174 C.pen. RM, noţiunea „orice alte acte 
de penetrare vaginală sau anală” trebuie interpretată în 
felul următor:

1) nu se referă la raportul sexual;

2) nu se identifică, ci doar se intersectează cu sintagma 
„satisfacerea poftei sexuale în forme perverse” / „alte 
acţiuni cu caracter sexual” şi cu termenul „homosexu-
alitate”;

3) presupune penetrarea (pătrunderea) cu conotaţii 
sexuale;

4) se concretizează doar în penetrarea vaginală sau 
anală;

5) nu se poate concretiza în penetrare bucală.
Raportul sexual, altul decât violul sau orice alte acte 

de penetrare vaginală sau anală, săvârşite cu o persoană 
de vârstă fragedă al carei consimţământ nu are valoare 
juridică, deoarece nu înţelege semnificaţia celor ce i se 
întâmplă, se califică nu conform art.174 C.pen. RM, ci 
potrivit lit.b) alin.(3) art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 
C.pen. RM.

Victimă a infracţiunii prevăzute la art.174 C.pen. 
RM poate fi numai persoana care la momentul săvârşirii 
infracţiunii nu a atins vârsta de 16 ani. Este obligatoriu 
ca făptuitorul să nu presupună, ci să ştie cu certitudine 
că, la momentul comiterii infracţiunii, victima nu a atins 
vârsta de 16 ani. Această certitudine se poate datora 
cunoaşterii anterioare a victimei, aspectului exterior al 
acesteia, manierei de conduită a victimei etc.

Dispoziţia de la alin.(2) art.174 C.pen. RM este 
aplicabilă numai dacă sunt întrunite cumulativ trei 
condiţii:

1) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în ceea 
ce priveşte vârsta;

2) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în ceea 
ce priveşte dezvoltarea fizică;

3) făptuitorul şi victima sunt la nivel apropiat în ceea 
ce priveşte dezvoltarea psihică.

Dacă lipseşte măcar una din aceste condiţii, făptu-
itorul nu va putea beneficia de liberarea de răspundere 
penală.

17. Sub incidenţa art.175 C.pen. RM se află acţi-
unile cu caracter sexual, altele decât raportul sexual, 
homosexualitatea, satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse, precum şi orice alte acte de penetrare vagi-
nală sau anală (de exemplu, dezgolirea corpului sau a 
organelor genitale ale făptuitorului în prezenţa victi-
mei; dezgolirea corpului sau a organelor genitale ale 
victimei, însoţită de contemplarea, pipăirea acestora; 
realizarea raportului sexual sau a actului de homosexu-
alitate ori satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, 
în condiţii anume ca victima să poată urmări aceste 
acţiuni; discuţiile cu caracter obscen şi cinic purtate 
cu victima referitor la viaţa sexuală; audierea împreună 
cu victima a înregistrărilor cu caracter pornografic; 
vizionarea împreună cu victima a imaginilor de orice 
gen cu acelaşi conţinut; lecturarea împreună cu victima 
a literaturii cu conţinut pornografic etc.). 
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 Acţiunile perverse nu pot presupune constrângere 
fizică sau psihică, nici constrângere prin şantaj, nici 
profitarea de starea de dependenţă a victimei ori de im-
posibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima 
voinţa. Orice asemenea constrângere, explicită sau im-
plicită, asupra victimei depăşeşte limitele componenţei 
de infracţiune specificate la art.175 C.pen. RM. Deci, 
necesită calificare suplimentară, după caz, conform 
art.151, 152, 155 sau altor articole din Codul penal.

Totodată, sub incidenţa art.175 C.pen. RM intră nu 
doar acele acţiuni ale făptuitorului, care sunt realizate cu 
consimţământul victimei. La fel, intră acţiunile săvârşite 
prin ameninţarea de a-i distruge sau deteriora bunurile 
(de exemplu, de a-i rupe hainele) sau prin orice alt gen 
de constrângere, cu excepţia celei specificate la art.171-
173 C.pen. RM.

Victimă a infracţiunii prevăzute la art.175 C.pen. 
RM poate fi numai persoana care la momentul săvârşirii 
infracţiunii nu a atins vârsta de 16 ani. Este obligatoriu 
ca făptuitorul să nu presupună, ci să ştie cu certitudine 
că, la momentul comiterii infracţiunii, victima nu a atins 
vârsta de 16 ani.

Infracţiunea prevăzută la art.175 C.pen. RM se 
consideră consumată din momentul începerii acţiunilor 
perverse.

Acţiunile perverse, presupunând discuţiile cu caracter 
obscen şi cinic, purtate cu victima, audierea de către 
făptuitor şi victimă a înregistrărilor cu conţinut por-
nografic, vizionarea imaginilor de orice gen cu acelaşi 
conţinut, lecturarea literaturii cu conţinut pornografic 
etc., trebuie deosebite de infracţiunea de pornografie 
infantilă (art.2081 C.pen. RM). Deosebirea constă în 
aceea că, în cazul infracţiunii prevăzute la art.175                        
C.pen. RM, victima nu poate fi protagonistul reprezentă-
rilor pornografice. Ea are un cu totul alt rol: de spectator, 
ascultător, cititor, privitor, de martor al reprezentărilor, 
înregistrărilor, creaţiilor cu caracter pornografic.

La fel, acţiunile perverse urmează a fi deosebite de 
comercializarea sau difuzarea produselor pornografice, 
acţiuni specificate în art.90 din Codul contravenţional. 
Deosebirea dintre cele două fapte constă în motivul in-
fracţiunii. De regulă, în cazul acţiunilor contravenţionale 

prevăzute în art.90 din Codul contravenţional, interesul 
material este motivul ce-l ghidează pe făptuitor. Nu nă-
zuinţa de a-l iniţia pe minor în detaliile vieţii sexuale, nu 
năzuinţa de a-şi satisface necesităţile sexuale.

18. Aplicarea răspunderii în baza lit.g) alin.(2) art.165 
C.pen. RM, pentru traficul de fiinţe umane, săvârşit 
prin folosirea violului, exclude calificarea suplimentară 
conform art.171 C.pen. RM.

În sensul prevederii de la lit.b) alin.(2) art.206 
C.pen. RM, prin „abuz şi violenţă sexuală” se înţelege 
oricare din următoarele acţiuni: viol, acţiuni violente 
cu caracter sexual, constrângerea la acţiuni cu carac-
ter sexual, raportul sexual cu o persoană care nu a 
împlinit vârsta de 16 ani, acţiuni perverse. Traficul de 
copii, însoţit de abuz şi violenţă sexuală (lit.b) alin.(2) 
art.206 C.pen. RM), nu necesită calificare suplimentară 
conform art.171-175 C.pen. RM.

19. Judecarea cauzelor penale referitoare la infrac-
ţiunile privind viaţa sexuală se desfăşoară, de regulă, 
în şedinţă închisă, cu respectarea prevederilor art.18 
C.proc.pen. RM. Hotărârea de a judeca cauza în şedinţă 
închisă trebuie argumentată, fiind respectate normele 
procedurii judiciare.

Este interzis ca în şedinţa de judecată sa se facă 
abuz de aspectele care nu au legatură cu cauza şi care 
injosesc onoarea şi demnitatea părţii vătămate. Preşedin-
tele şedinţei este obligat să reacţioneze şi să curme cu 
promptitudine comportamentul netacticos al persoanelor 
participante în şedinţa de judecată.

20. La întocmirea hotărârilor judecatoreşti urmează 
să fie evitate expresii ofensatoare şi descrierea vulgară 
a acţiunilor. Este inadmisibil să fie redate amănunţit 
detaliile cazului şi să fie comentată fapta. Descrierea 
desfăşurată a circumstanţelor cauzei se va conţine în 
procesul-verbal al şedinţei de judecată.

21. În legatură cu adoptarea prezentei hotărâri, se 
abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
cu privire la practica judiciară în cauzele despre infrac-
tiunile sexuale, „Despre practica judiciară în cauzele 
din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 
din 7.11.2005.
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longue pour que les juridictions internes se familiarisent 
avec le droit de la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH) et le prennent réellement en consi-
dération.1 Or, la difficulté d’analyse de la question de 
l’application de la CEDH par le juge moldave, outre cet 
aspect temporel, consiste aussi dans le fait qu’aucune 
étude fondamentale n’a été réalisée en la matière. Une 
étude portant sur le monitoring des violations des droits 
de l’Homme, telle que relevées par les jugements pro-
noncés au sein de la Cour Suprême de Justice et de la 
Cour d’Appel de Chişinău a retenu toutefois notre atten-
tion.2 Cette dernière représente un premier essai réalisé 
par le Centre de droit des avocats au sujet de l’exercice 
du processus de justice en Moldova sous l’angle de 
l’application de la CEDH.3 Nous allons appuyer aussi 
nos développements sur les déclarations des spécialistes 
et plusieurs points de réflexions mis en avant par ces 
derniers. Ainsi, même si nous serons tentées d’aborder 
«en substance» la pratique des tribunaux internes en la 
matière, nos développements se basent sur une approche 
principalement générale et synthétique sur le sujet (A). 
Or, les premiers éléments d’observation dénotent une 
application problématique de la CEDH par le juge mol-
dave. S’intéresser ensuite aux éléments déterminant une 
telle attitude de la part du juge national nous paraît tout 
aussi indispensable (B).

A. Une approche d’ensemble de la pratique des 
tribunaux nationaux

Bien que la Moldova, une fois membre du Conseil 
de l’Europe, ait ratifié assez rapidement la CEDH et 
reconnu aussi bien le droit à un recours individuel que 
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REZUMAT
Prezentarea unui bilanţ privind aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului de către instanţele 

judecătoreşti interne pare dificilă şi prematură. De fapt, e cazul să ne întrebăm dacă dispunem de 
suficiente elemente pentru a prezenta un punct de vedere „substanţial” asupra acestei întrebări şi, în 
special, dacă s-a scurs suficient timp de când Convenţia este parte integrantă a dreptului moldovenesc 
şi de când justiţiabilul poate să beneficieze de protecţia acestui tratat internaţional la nivel naţional. 
Or, în cele ce urmează se propune o analiză, încă în stare incipientă, care, cu trecerea timpului, va 
merita a fi aprofundată.

L ’expérience des autres Etats a démontré qu’il est 
nécessaire qu’il y ait une période plus ou moins 

la juridiction de la Cour4, il semblerait que la grande 
majorité des juridictions moldaves aient évité pendant 
plusieurs années d’appliquer directement la CEDH dans 
l’ordre national. Une telle démarche aurait pu se justi-
fier si le comité des experts en charge de l’étude de la 
compatibilité des normes nationales avec les standards de 
la CEDH avait conclu à une parfaite harmonie entre les 
règles nationales et les règles conventionnelles.5 Or, une 
série de normes ont été mises en cause et, dans l’attente 
d’une réaction du législateur, les juridictions nationales 
auraient dû agir en conséquence et, cela, en vertu du fait 
que la CEDH bénéficie d’une applicabilité directe dans 
l’ordre juridique moldave.

En effet, les premières juridictions se sont avancées 
sur le terrain de la CEDH avec beaucoup de prudence, 
voire de réserve. Il apparaît que les tribunaux nation-
aux ont surtout ignoré l’existence de cet instrument 
juridique de droit européen en droit moldave. Cette 
ignorance ne serait en aucun cas volontaire, car la 
CEDH était méconnue des juges moldaves.6 On ne 
saurait en aucun cas «disculper» le prétoire national 
pour avoir retenu une telle démarche d’action, mais il 
n’est pas sans intérêt de se demander s’il ne valait pas 
mieux écarter la CEDH en faveur de la loi interne que 
de l’appliquer d’une manière erronée. Dans ce dernier 
cas de figure, le juge national risque d’attribuer une 
appréciation dépourvue de sens juridique au risque de 
compromettre l’autorité de la CEDH et de la jurispru-
dence de la Cour. Par ailleurs, le contentieux moldave 
devant la Cour européenne a soulevé cette difficulté sur 
le terrain de la protection de la liberté d’expression en 
ce qui a trait aux affaires de diffamation et à la distinc-
tion que la Cour porte entre les déclarations factuelles 
et les jugements de valeur.7 
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L’augmentation du nombre d’affaires moldaves 
prononcées à Strasbourg semble avoir «réveillé» le 
juge national et, ce dernier a revu sa position. La Cour 
Suprême de Justice semble être la juridiction la plus à 
l’aise en ce qui concerne l’application de la CEDH dans 
l’ordre national. Certes, ceci s’explique principalement 
du fait que la Cour Suprême de Justice est l’organe 
premier d’ajustement du droit national à la CEDH, et 
dispose de fonctions consultatives et d’uniformisation 
de la jurisprudence nationale avec cette dernière8. Ainsi, 
la plus haute juridiction contentieuse du système de droit 
moldave s’est intéressée concrètement à la CEDH et à la 
jurisprudence de la Cour dans son arrêt du 19 juin 2000 
prononcé par l’Assemblée Plénière.9 Par la décision 
de la Cour Suprême de Justice du 19 juin 2000, la plus 
haute juridiction contentieuse moldave a demandé aux 
juridictions inférieures de vérifier la «qualité» des actes 
normatifs appliqués dans les dossiers jugés devant elles 
sous l’angle de la CEDH.10 Lorsque les magistrats sont 
appelés à trancher un dossier en appliquant les lois na-
tionales, ils doivent interpréter et appliquer ces dernières, 
autant que possible, d’une manière compatible avec la 
CEDH. Aussi, le juge moldave est appelé à tenir compte 
de la norme conventionnelle et de la jurisprudence de 
la Cour et à la «privilégier» au détriment de la norme 
nationale, lorsque la dernière est incompatible avec la 
CEDH.11 En sus du mécanisme constitutionnel, en vertu 
des normes de droit pénal et civil, les tribunaux nation-
aux de tout niveau ont la possibilité de se prévaloir d’un 
mécanisme spécialement conçu par le législateur qui vise 
à «écarter» la norme nationale contraire à la règle inter-
nationale prononcée en matière de droits de l’Homme.12 
Toutefois, en l’absence d’une jurisprudence nationale 
en la matière, les juridictions inférieures sembleraient 
encore plus craintives que les juridictions supérieures. 

D’une manière générale, on peut donc ressentir un 
malaise général de la part des tribunaux nationaux quant 
à l’application de la CEDH et de la jurisprudence de la 
Cour.13 Les juridictions semblent oublier ou ignorer la 
jurisprudence strasbourgeoise. Le juge moldave paraît 
«effrayé» de prendre des décisions qui pourraient soit 
provoquer un revirement de jurisprudence, soit révéler 
un vide juridique. Il semblerait ainsi que le magistrat 
moldave s’«efface» en faveur du législateur en lui lais-
sant l’initiative de la réforme. Pour le magistrat national, 
la CEDH paraît aussi être un instrument «caché» der-
rière la Constitution.14 Il est toutefois regrettable, qu’en 
adoptant cette passivité, les juridictions de droit moldave 
se soient privées aussi de participer au processus de 
développement jurisprudentiel national en conformité 
avec la CEDH et la jurisprudence de la Cour.

Bien que la CEDH soit citée par le juge moldave 
dans les décisions de droit interne, aucune discussion ou 

analyse profonde ne semble s’engager en conséquence. 
Il s’agit surtout d’une référence formelle aux normes 
conventionnelles.15 Si le juge moldave, par ailleurs, pru-
dent, applique la CEDH et ses Protocoles, et cela en vertu 
du principe de la primauté du droit international sur les 
normes internes, force est cependant de constater qu’il 
est relativement rare de trouver dans les jugements de 
droit interne des références explicites à la jurisprudence 
strasbourgeoise.16 Le juge moldave semble toutefois être 
le plus à l’aise avec les décisions et arrêts européens 
ayant mis en cause la Moldova; ces derniers sont le plus 
souvent invoqués dans ses décisions.17

Une minorité d’arrêts abordent toutefois la question 
litigieuse à la lumière de la CEDH, notamment sur le 
terrain du droit à un procès équitable18, de la protection 
de la propriété19, de la liberté d’expression20, du droit à 
ne pas être jugé ou puni deux fois.21 Une analyse plus 
approfondie peut ainsi être constatée.22 En s’appuyant 
sur les normes internationales pour élaborer des solu-
tions juridiques de portée générale, l’autorité juridic-
tionnelle donne corps à la règle de droit selon laquelle 
les principes et les normes de droit international font 
partie de l’ordre juridique interne et agit dans une op-
tique d’harmonisation du droit moldave avec le droit 
conventionnel.23

En ce qui concerne le juge constitutionnel, Victor 
Puşcaş, juge à la Cour constitutionnelle précise à maintes 
reprises que les décisions de droit interne s’«appuient» 
sur la CEDH et la jurisprudence de la Cour24 ; deux 
tiers des décisions de la Cour constitutionnelle moldave 
invoquent les dispositions conventionnelles au même 
titre que les règles constitutionnelles.25 En particulier, 
si la Cour constitutionnelle se fonde en premier lieu 
sur son interprétation du texte de la Constitution pour 
confirmer la constitutionnalité d’un acte normatif ou 
expliquer la signification constitutionnelle d’une norme, 
elle se réfère aussi aux dispositions conventionnelles et 
à la jurisprudence du juge européen, où elle trouve des 
arguments supplémentaires à l’appui de ses décisions.26 
Toutefois, le juge tranche, dans la grande majorité des 
cas, sur la base de la Constitution, en évitant une ap-
plication autonome de la CEDH.27 

Le rapport réalisé par le Centre de droit des avocats 
souligne que, dernièrement, le magistrat national est de-
venu plus sensible à la protection des droits et libertés du 
justiciable et qu’il applique de plus en plus fréquemment 
la CEDH lorsque différentes questions sont soumises 
à son examen.28 Toutefois, ce processus s’avère être 
encore insuffisant.29 Cette évolution ne modifie toute-
fois pas l’attitude générale du juge moldave à l’égard 
de la CEDH. Par conséquent, une application directe 
du corps conventionnel tant par le juge constitutionnel 
que par le juge de droit commun reste limitée.30 Entre 
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l’hésitation, la négligence ou encore l’ignorance de la 
CEDH, le juge moldave, surtout sous la pression du 
juge européen et de la procédure de suivi d’exécution 
des arrêts prononcés, cherche actuellement à s’adapter, 
sans pour autant pouvoir affirmer nettement une nouvelle 
tendance jurisprudentielle dans ce domaine.

B. Quelques éléments de réflexion au regard de 
l’application de la CEDH par le juge national
Nombreuses peuvent être les causes exprimant cette 

application problématique du magistrat moldave des 
normes conventionnelles, ainsi que du précédent euro-
péen. Victor Puşcaş, juge à la Cour constitutionnelle, 
estime que cela est dû principalement au fait que la 
Charte fondamentale moldave offre des garanties plus 
protectrices en matière de droits et libertés de l’individu 
que le texte de la CEDH.31 Vladimir Grosu, l’Agent 
Gouvernemental moldave, estime que ceci est dû aux 
spécificités et aux traditions juridiques auxquelles le 
droit moldave est rattaché.32 Relevant de la catégorie du 
droit romano-germanique, le droit moldave se déclare 
assez réticent au précédent judiciaire en tant que source 
de droit33; or, la Cour européenne est une institution 
créatrice de jurisprudence.34 La Cour Suprême de Justice 
semble avoir supposé une telle réaction de la part du 
magistrat national35 et a écrit dans son arrêt du 19 juin 
2000 que les juridictions sont dans l’obligation de tenir 
compte des arrêts de la Cour, une fois appelées à trancher 
des questions connexes aux droits et libertés fonda-
mentaux de l’individu.36 Ainsi, il paraît que par la voie 
jurisprudentielle, la plus haute juridiction contentieuse 
moldave renforce l’introduction du précédent judiciaire 
en tant que source de droit dans l’ordre moldave.

D’autres motifs d’ordre pratique peuvent être men-
tionnés; d’une part, une application de la loi nationale au 
détriment des dispositions internationales est présumée, 
car le juge est dans obligation de mettre en application 
la loi interne, à l’exception des situations où cette loi 
prévoit expressément l’application des règles interna-
tionales37 et, d’autre part, une maîtrise insuffisante des 
réglementations internationales (en particulier de la 
CEDH et de la jurisprudence de la Cour) peut être per-
tinente, car le juge n’est pas toujours dans la possibilité 
de prendre connaissance du texte du traité international. 
Cette dernière situation est due au fait que, d’une part, 
le traité, suite à sa ratification par la Moldova, n’est pas 
toujours publié dans le journal officiel dans une des deux 
langues accessibles et, que, d’autre part, le juge national 
ne maîtrise parfois le texte authentique.38

Il n’est pas inutile de souligner les difficultés liées 
directement aux spécificités du système de protection 
européen des droits fondamentaux, à savoir le caractère 
«autonome» et majoritairement jurisprudentiel.39 A cela 

s’ajoute bien évidemment l’entrave linguistique ; la maî-
trise d’une des langues officielles de la Cour représente 
en soi une facilité considérable pour la réalisation d’un 
suivi continu et permanent de l’évolution de la jurispru-
dence de la Cour.40 Bohumil Repik a raison de mention-
ner aussi que «[l]a tradition pèse lourde[ment] sur le juge, 
qui dans l’ancien régime était subordonné au pouvoir 
législatif et même au pouvoir exécutif parce qu’il était 
tenu d’appliquer toute norme juridique sans pouvoir 
contrôler sa constitutionnalité et sa conventionalité, et 
celui-ci ne s’habitue que progressivement à son nouveau 
rôle de garant des droits et libertés individuelles».41 
Dragoş Cucereanu a raison aussi de relever qu’il faudrait 
surmonter l’attitude négative que certains magistrats 
moldaves connaissent au regard du droit international42, 
et ceci, étant dû au rôle et au fonctionnement de la justice 
pendant la période soviétique, lorsqu’il leur était interdit 
d’agir contre l’Etat43. Il se pourrait ainsi que tous ces 
motifs expliquent la difficulté du magistrat d’agir en 
faveur d’une application directe d’un traité international 
en matière de droits de l’Homme. 
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SUMMARY
Today is becoming increasingly topical the discussion on the tendency of Republic of Moldova towards 

the Community and the process which entails the association, the pre-accession and finally the integration 
procedure of our country. But first of all, the integration in the European community requires customs 
integration. No wonder, one of the primary factors that led to the creation of the European Union was 
customs union, initially set to deepen economic and trade relations between the founding members. The 
aspirations of Republic of Moldova to the Community space involve a process of adjustment and develo-
pment of national regulatory framework under the principles of the acquis communautaire.

E
oportunitatea de a dezvolta o relaţie de continuă apro-
piere mergând dincolo de cooperare, de a implica într-o 
măsură semnificativă integrarea economică şi de a apro-
funda cooperarea politică.1 

Astăzi devine din ce în ce mai actuală discuţia 
privind tendinţa Republicii Moldova către spaţiul 
comunitar şi procesul care atrage după sine procedura 
de asociere, pre-aderare şi, în final, de integrare a ţării 
noastre în cadrul Uniunii Europene. Dar, întâi de toate, 
integrarea în cadrul comunităţii europene presupune o 
integrare vamală. Nu în zadar unul dintre elementele 
primordiale care au dus la crearea Uniunii Europe-
ne a fost uniunea vamală, creată iniţial în scopul 
aprofundării relaţiilor economice şi comerciale ale 
statelor-fondatoare. Uniunea vamală existentă astăzi 
la nivel comunitar stabileşte, pe lângă libera circulaţie 
a persoanelor, şi libera circulaţie a mărfurilor, a ser-
viciilor şi capitalului. Aspiraţiile Republicii Moldova 
către spaţiul comunitar presupune un proces de ajus-
tare şi elaborare a cadrului normativ naţional conform 
principiilor acquisului comunitar.

Cât priveşte acquisul comunitar în domeniul vamal, 
acesta include Codul vamal comunitar şi Regulamentul 
de aplicare a acestuia, nomenclatura combinată, tariful 
vamal comun cu preferinţele comerciale, cotele tarifare 
şi suspendările tarifare, precum şi alte reglementări legis-
lative în afara Codului vamal, cum ar fi legislaţia privind 
mărfurile contrafăcute şi mărfurile piratate, precursorii, 
exportul bunurilor culturale etc.

Orice stat care urmează să adere la Uniunea Euro-
peană parcurge procesul de acceptare a acquisului 
comunitar, inclusiv cel în domeniul vamal. Prin ac-
ceptarea acquisului comunitar se înţelege acel proces 

de apropiere a legislaţiilor vamale ale ţărilor care au 
aderat sau urmează să adere la Comunitatea Europeană. 
Apropierea legislaţiei vamale presupune existenţa unei 
legislaţii naţionale compatibile cu cea a Comunităţii. 
Din punct de vedere vamal, adoptarea unui sistem de 
reglementări armonizat cu Codul vamal comunitar şi 
cu reglementările sale complementare este considerată 
drept o condiţie esenţială pentru facilitarea comerţului 
liber instituit prin Acordurile Europene şi pentru pre-
gătirea aderării. Adoptarea integrală a Codului vamal 
comunitar şi a reglementărilor complementare nu este 
prevăzută decât după aderare. 

În continuare, ne-am propus o abordare a cadrului 
legislativ naţional în domeniul vamal în vederea stabi-
lirii gradului de compatibilitate a acestuia cu legislaţia 
vamală comunitară, în perspectiva unui eventual proces 
de apropiere a ţării noastre de Uniunea Europeană.

La baza creării Uniunii Europene a stat Comuni-
tatea Economică Europeană, care a fost înfiinţată prin 
Tratatul de la Roma, semnat de cele şase state fonda-
toare (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi 
Olanda) la 25 martie 1957. Unul dintre obiectivele ma-
jore stabilite de Tratatul respectiv a fost realizarea unei 
pieţe unice între statele membre, primul pas concret în 
acest sens fiind formarea unei uniuni vamale. 

În anul 1958, cele şase state fondatoare au pus în 
aplicare două procese paralele, unul dintre ele abolind 
treptat taxele vamale referitoare la schimburile co-
merciale reciproce, celălalt fiind instituirea unui Tarif 
Vamal Comun, aplicabil mărfurilor importate din terţe 
state, ca de acum în 1968 să fie desăvârşită unificarea 
tarifelor, adică au fost eliminate toate taxele vamale şi 
restricţiile în comerţul dintre statele membre ale Comu-
nităţii, prin introducerea unui tarif vamal unic aplicabil 
bunurilor importate din alte state. 
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La 01.07.1968, Uniunea Vamală era realizată şi, de 
atunci, orice nou stat care adera la Comunitate a supor-
tat procesul de anulare a taxelor sale în comerţul intra-
comunitar şi şi-a aliniat tariful extern la Tariful Vamal 
Comun. Tot din 1968 are loc o armonizare accentuată 
şi o simplificare a legislaţiei în domeniul vamal, care au 
fost percepute ca elemente fundamentale, indispensabi-
le pentru facilitarea comerţului.

Conform Tratatului privind instituirea Comunităţii 
Europene, distingem două sfere diferite ale reglemen-
tărilor vamale comunitare, şi anume: raporturile din ca-
drul Uniunii Vamale, care au loc între statele-membre 
şi raporturile comerciale ale Uniunii Europene şi ale 
statelor-membre cu terţele state. Astfel, una dintre ca-
racteristicile principale şi esenţiale ale dreptului vamal 
comunitar îl constituie faptul că este alcătuit din totali-
tatea normelor juridice, care reglementează atât aspec-
tele interne, cât şi cele externe legate de funcţionarea 
Uniunii Vamale a Comunităţii Europene.

Astăzi din Comunitatea Europeană fac parte 27 de 
state europene, care se bucură de acele posibilităţi pe 
care le oferă Uniunea Europeană, inclusiv de o piaţă 
comună, un teritoriu vamal unic, o politică şi legislaţie 
vamală unică.

La 12 ianuarie curent, la Chişinău s-a desfăşurat 
prima rundă de negocieri privind Acordul de asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană. Noul Acord 
de asociere cu Uniunea Europeană urmează să aducă    
Republica Moldova mai aproape de legislaţia şi stan-
dardele europene în domeniile prioritare ale politicii 
interne şi externe a statului nostru, inclusiv în domeniul 
vamal.

Viitorul Acord va aprofunda asocierea politică şi 
integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană. Acesta reafirmă disponibilitatea Uniunii 
Europene de a negocia o zonă de liber schimb cu Repu-
blica Moldova, atunci când vor fi îndeplinite condiţiile 
necesare, prioritară fiind compatibilitatea bazei legale 
naţionale cu acquisul comunitar în domeniu.

La rândul său, zona de liber schimb presupune terito-
riul, în limitele căruia se aplica o întelegere între două sau 
mai multe ţări sau uniuni de ţări (în cazul dat – Uniunea 
Europeană) privind obiective ca:

– desfiinţarea taxelor vamale;
– eliminarea restricţiilor cantitative la mărfurile 

industriale;
– dezvoltarea economică a ţărilor semnatare (mem-

bre) în concordanţă cu obiectivele lor strategice;
– stabilitatea monetar-fiscală etc.
Având un Acord bilateral de liber scimb semnat cu 

Uniunea Europeană, Republica Moldova va dispune 
de un cadru mai previzibil pentru derularea relaţiilor 
comerciale cu statele comunitare. De asemenea, acest 

Acord va plasa relaţiile comerciale ale ţării noastre cu 
Comunitatea Europeană pe poziţii de egalitate faţă de 
relaţiile comerciale cu statele din CSI, cu care la mo-
ment avem încheiat un asemenea Acord, consolidând în 
rezultat aspectul economic pentru aprofundarea relaţii-
lor politice şi pregătind Republica Moldova să facă faţă 
cerinţelor înaintate pentru un stat care tinde să devină 
membru al Uniunii Europene. 

Anterior rundei date, autorităţile comunitare au lan-
sat Parteneriatului Estic – o nouă politică de vecinăta-
te ce prevede liberalizarea regimului de vize, ridicarea 
barierelor comerciale şi adoptarea a cât mai multor 
prevederi din legislaţia Uniunii Europene în cele şase 
ţări implicate – Republica Moldova, Ucraina, Belarus, 
Georgia, Armenia şi Azerbaijan.

Politica Europeană de Vecinătate deschide noi 
perspective de parteneriat între Uniunea Europeană şi 
Republica Moldova în domeniul vamal, şi anume:

– perspectiva avansării dincolo de cooperare spre un 
grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe 
piaţa internă a UE şi posibilitatea de a participa progresiv 
la aspectele-cheie ale politicilor şi programelor UE;

– deschiderea reciprocă a economiilor şi reducerea 
continuă a barierelor din calea comerţului, ceea ce va 
stimula investiţiile şi creşterea economică;

– posibilităţi pentru deschiderea treptată sau partici-
parea consolidată în anumite programe comunitare în 
domeniul comerţului exterior şi al celui vamal;

– susţinere, inclusiv asistenţă tehnică, pentru a înde-
plini standardele şi normele UE legate de controlul şi 
perfectarea vamală a mărfurilor;

– aprofundarea comerţului şi relaţiilor economice. 
În prezent, cadrul juridic bilateral dintre Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană se bazează, preponde-
rent, pe următoarele acte internaţionale:
 Acordul de Parteneriat şi Cooperare, care în linii 

generale s-a realizat şi
Planul de acţiuni Uniunea Europeană – Republica 

Moldova, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2005, care 
prevede un şir de acţiuni şi măsuri pe care Republica 
Moldova urmează să le realizeze pentru a asigura trece-
rea la o etapă mai avansată de colaborare. Aceste măsuri 
prevăd reformarea cadrului legislativ şi instituţional în 
vederea conformării Republicii Moldova la valorile 
europene.

Obiectivul 26 al acelui Plan, denumit „Implementa-
rea legislaţiei vamale conform standardelor internaţio-
nale şi UE”, prevede:

– implementarea prevederilor Codului vamal co-
munitar dar şi a prevederilor ce se referă la controlul 
vamal al precursorilor, bunurilor contrafăcute şi pi-
ratate, al bunurilor cu dublă destinaţie şi al bunurilor 
culturale;
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– adoptarea şi racordarea deplină la Sistemul Ar-
monizat existent, în vederea adoptării Nomenclatorului 
Combinat;

– implementarea principiului controlului vamal în 
baza analizei şi selectivităţii riscurilor şi crearea cadrului 
instituţional relevant.

Vorbind despre baza legislativă naţională în domeniul 
vamal, putem menţiona că prevederile Codului vamal 
şi ale actelor normative naţionale în ultimii ani au fost 
armonizate în cea mai mare parte cu legislaţia vamală 
comunitară, punerea în practică a acestora făcându-se 
treptat. Astfel, nu există (sau dacă există sunt minime) 
deosebiri de aplicare faţă de legislaţia comunitară în ceea 
ce priveşte utilizarea nomenclaturii tarifare, informaţiile 
tarifare obligatorii, regulile de origine, valoarea în vamă, 
procedurile şi regimurile vamale la import şi export, 
tranzitul, antrepozitul vamal, documentul administrativ 
unic, datoria vamală. Totodată, este observabilă tendinţa 
la nivel comunitar de implementare a noilor prevederi 
legale în domeniul vamal şi trecerea acestora la un nivel 
calitativ nou.

Astăzi, este evident faptul că pentru facilitarea co-
merţului legitim şi lupta împotriva fraudei vamale sunt 
necesare proceduri vamale simple, rapide şi uniformiza-
te. Prin urmare, se impune crearea unui mecanism simplu 
şi fără suport pe hârtie atât pentru organele vamale, cât 
şi pentru agenţii economici participanţi la activitatea 
economică externă, urmând să se simplifice legislaţia 
vamală, să se permită utilizarea instrumentelor şi a 
tehnologiilor moderne şi să se promoveze în continuare 
aplicarea uniformă a legislaţiei vamale. 

Pornind de la ideea expusă, Parlamentul Euro-
pean şi Consiliul European au adoptat Regulamentul 
nr.450/2008 privind stabilirea unui nou Cod vamal 
comunitar, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene la 4 iunie 2008. Regulamentul dat este 
obligatoriu, în toate elementele sale, şi se aplică direct 
în toate statele membre. Acesta a intrat în vigoare la 20 
de zile de la publicare, însă anumite prevederi se aplică 
gradual, începând cu 24 iunie 2009 şi 1 ianuarie 2011, 
dar nu mai târziu de 24 iunie 2013. 

De asemenea, Regulamentul nr.450/2008 prevede: 
„Să se raţionalizeze regimurile vamale şi să se ţină 
seama de faptul că utilizarea mijloacelor electronice 
pentru depunerea şi prelucrarea declaraţiilor reprezintă 
regula, iar utilizarea şi prelucrarea declaraţiilor pe hârtie 
reprezintă excepţia”.

Codul vamal modernizat introduce cadrul juridic 
pentru aplicarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei va-
male ce vizează  schimburile comerciale cu mărfuri 
între părţile teritoriului vamal. Normele în materie de 
declaraţii vamale şi plasare a mărfurilor sub un regim 
vamal urmează să fie modernizate şi raţionalizate, im-

punându-se ca declaraţiile vamale sa fie întocmite, de 
regulă, pe cale electronică şi să prevadă doar un singur 
tip de declaraţie – simplificată.

Prin urmare, dacă la baza legislaţiei vamale a             
Republicii Moldova, mai ales cu referinţă la destinaţiile 
şi regimurile vamale, se află prevederile vechiului Cod 
vamal comunitar aprobat prin Regulamentul nr.2913/92 
şi Regulamentul de aplicare a acestuia nr.2454/1993, nu 
ne rămâne decât să facem o analiză a prevederilor no-
ului Cod vamal comunitar, să identificăm acele novaţii 
şi modificări pe care le conţine şi să le încorporăm în 
cadrul normativ naţional.

Referindu-ne la celelalte aspecte, prevăzute în pct.(1) 
al obiectivului indicat mai sus, şi anume – implementarea 
prevederilor referitoare la controlul vamal al precursori-
lor, al bunurilor contrafăcute şi piratate, al bunurilor cu 
dublă destinaţie şi al bunurilor culturale, considerăm că 
în acest sens este necesară adoptarea unor acte normative 
noi, separate, care ar prevedea nemijlocit noţiunea bu-
nurilor vizate, precum şi procedura de trecere a acestora 
peste frontiera vamală, dat fiind faptul că reglementările 
existente la moment sunt minime sau în general lipsesc 
pentru unele compartimente.

Astfel, până la moment în legislaţia vamală a             
Republicii Moldova nu este expusă definiţia noţiunii de 
precursori, nefiind detalizată nici procedura de import-
export al acestora.

Noţiunea de bunuri contrafăcute şi piratate a fost 
introdusă în Codul vamal al Republicii Moldova prin 
Legea de modificare nr.103-XVI din 16.05.2008, 
prevederile în cauză fiind apropiate de cele folosite de 
legislaţia vamală comunitară. Totodată, Capitolul XII al 
Codului vamal al Republicii Moldova, intitulat „Aplica-
rea de măsuri la frontieră în vederea protecţiei proprie-
tăţii intelectuale”, prevede procedura de contracarare a 
traficului ilicit cu mărfuri care aduc atingere proprietăţii 
intelectuale, inclusiv cu bunuri contrafăcute şi piratate. 
În domeniul dat, la nivel comunitar este folosit Regula-
mentul nr.3295/94, care stabileşte măsuri privind libera 
circulaţie, exportul, regimul suspensiv de perfecţionare 
pasivă şi activă a bunurilor falsificate, piratate sau care 
aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. 

Cu referinţă la bunurile cu dublă destinaţie, singurul 
act normativ care dă definiţia acestei categorii de bunuri 
este Legea nr.1163-XIV din 26.07.2000 „Cu privire la 
controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitu-
lui de mărfuri strategice”, ale cărei norme în mare parte 
şi-au pierdut, considerăm, actualitatea, fiind prevederi cu 
caracter general (bunurile cu dublă destinaţie sunt incluse 
în categoria mărfurilor strategice) şi nu mai reflectă în 
deplină măsură situaţia reală în domeniul trecerii peste 
frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor cu 
dublă destinaţie. De exemplu, la nivel comunitar se apli-
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că un act normativ separat pentru bunurile respective, şi 
anume: Regulamentul nr.1334/2000, care stabileşte pro-
cedura de control al exportului bunurilor şi tehnologiilor 
cu dublă utilizare (atât civilă, cât şi militară). 

O situaţie identică atestăm şi în privinţa bunurilor 
culturale, mai bine zis – cu privire la procedura de 
trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova 
a bunurilor din categoria dată, deoarece normele cu 
referinţă se află dispersate în diferite acte normative. 
Considerăm că se impune necesitatea elaborării şi 
adoptării unui act normativ distinct, care ar reglemen-
ta detaliat procedura de declarare şi control vamal al 
acestora, după modelul Regulamentului nr.3911/92, 
aplicabil la nivel comunitar. 

Cât priveşte condiţia adoptării şi racordării în depli-
nă măsură la Sistemul Armonizat existent, în vederea 
implementării Nomenclatorului Combinat folosit de 
Comunitatea Europeană, putem menţiona că Republica 
Moldova, prin Legea nr.112-XV din 22.04.2004, a aderat 
la  Convenţia internaţională privind Sistemul Armonizat 
de descriere şi codificare a mărfurilor, semnată la 14 
iunie 1983 la Bruxelles. Potrivit acestei Convenţii, a 
fost elaborat un nomenclator de bază unic, care a fost 
acceptat de majoritatea statelor lumii, criteriul de clasi-
ficare a mărfurilor fiind gradul de prelucrare combinat 
cu originea mărfurilor. 

În cadrul tarifului vamal, statul nostru aplică pre-
vederile Sistemului Armonizat, prin care înţelegem 
„nomenclatura care cuprinde poziţiile, subpoziţiile şi 
codurile numerice aferente, notele de secţiuni, capitole 
şi subpoziţii, precum şi regulile generale de interpretare 
a Sistemului Armonizat cuprinse în Anexa la această 
Convenţie. Prin nomenclatură tarifară se are în vedere 
nomenclatura stabilită în conformitate cu legislaţia 
părţii contractante pentru încasarea taxelor vamale de 
import”.

La nivel comunitar la fel se aplică această Convenţie, 
iar nomenclatura combinată care constituie baza Tarifu-
lui Vamal Integrat al Comunităţii Europene (TARIC) este 
alcătuită conform Sistemului Armonizat de descriere şi 
codificare a mărfurilor. Astfel, la compartimentul respec-
tiv putem menţiona că Nomenclatorul tarifar folosit de 
către Republica Moldova este, în linii generale, compa-
tibil cu cel folosit pe teritoriul vamal comunitar.

Făcând referinţă la implementarea principiului con-
trolului vamal în baza analizei şi selectivităţii riscurilor, 
acesta se prezintă ca un element-cheie în racordarea 
activităţii organelor vamale ale Republicii Moldova la 
standardele existente în Uniunea Europeană. 

Aplicarea controlului vamal în baza analizei şi se-
lectivităţii riscurilor permite realizarea de către organele 
vamale naţionale a unor obiective strategice, precum: 

1) efectuarea adecvată (rapid şi eficient) a controlului 
vamal;

2) verificarea preponderentă a tranzacţiilor care pre-
supun existenţa unor neconcordanţe;

3) stabilirea unui climat benefic colaborării între 
organele vamale şi mediul de afaceri. 

Activitatea de analiză a riscurilor în domeniul vamal 
în Republica Moldova se realizează în conformitate 
cu principiile de administrare stabilite în Concepţia 
sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Va-
mal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1144 din 
03.11.2005.

La rândul său, procedura de administrare a riscurilor 
este desfăşurată de către organele vamale, care asigură 
efectuarea unui control vamal adecvat, bazat pe redis-
tribuirea optimală a resurselor Serviciului Vamal pe 
direcţiile cele mai importante şi prioritare ale activităţii, 
în vederea prevenirii şi combaterii fraudelor vamale şi 
facilitării schimbului de mărfuri internaţional prin utili-
zarea principiului selectivităţii.

Chiar dacă principiul expus a fost implementat cu 
succes în activitatea vamală din Republica Moldova, 
fiind unul dintre determinantele procedurii de vămuire 
a mărfurilor, mai sunt unele rezerve, care în timpul 
apropiat urmează să fie înlăturate, cum ar fi: dezvolta-
rea sistemului de selectivitate a mărfurilor, dezvoltarea 
sistemului instituţional în domeniul dat, schimbul mai 
accentuat de informaţii între subiecţii vizaţi în Hotă-
rârea Guvernului nr.1144, sistematizarea criteriilor şi 
profilurilor de risc aplicate şi elaborarea altor noi, mai 
eficiente etc. 

În afară de poziţiile reflectate mai sus, putem menţi-
ona că în ultimul timp în legislaţia vamală a Republicii 
Moldova au fost operate anumite modificări, care au pus 
începutul unei noi etape în vederea ajustării legislaţiei 
vamale naţionale la acquisul comunitar în domeniul 
vamal.

În continuare vom menţiona doar câteva modificări 
şi novaţii legislative operate în acest sens. Astfel, prin 
Legea Parlamentului nr.103-XVI din 16.05.2008, în 
Codul vamal al Republicii Moldova a fost introdus un 
nou articol – 193,1 cu denumirea „Agentul economic 
autorizat”, care stabileşte: „Agentul economic autorizat 
este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu 
legislaţia, care deţine acest statut în temeiul deciziei 
Serviciului Vamal şi care beneficiază de anumite facilităţi 
în ceea ce priveşte controlul vamal privind securitatea 
şi siguranţa şi/sau de anumite simplificări prevăzute de 
reglementările vamale. Condiţiile, criteriile şi procedura 
obţinerii, suspendării şi retragerii statutului de agent 
economic autorizat, facilităţile şi simplificările care se 
acordă persoanelor cu un astfel de statut sunt stabilite de 
Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia”.2

Mai recent, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.268-O 
din 09.07.2010, a fost aprobat Regulamentul cu privire 
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la statutul de „agent economic de încredere”, elaborat 
în vederea facilitării procedurii de vămuire, asigurării 
aplicării principiului selectivităţii la efectuarea contro-
lului vamal, care reglementează condiţiile şi modul de 
atribuire a statutului de agent economic de încredere, 
aspectele generale legate de procedura controlului va-
mal aplicat în privinţa acestuia, precum şi alte facilităţi 
acordate. În opinia noastră, actul normativ respectiv 
constituie un prim pas în definirea amplă a noţiunii de 
„agent economic autorizat”, însă considerăm că nu cu-
prinde toate aspectele legate de noţiunea menţionată şi 
se impune elaborarea unui act normativ mai detaliat. 

Astfel, cu regret, până la moment alte reglementări 
decât cele menţionate, îndreptate la desfăşurarea esenţei 
acestei noţiunii, nu au fost elaborate, iar prevederile 
respective, atât de binevenite în contextul ajustării 
legislaţiei vamale naţionale la standardele comunitare, 
rămân cu o aplicare redusă în cadrul dreptului vamal 
naţional. 

În ce priveşte instituţia „agent economic autorizat” 
în cadrul dreptului vamal comunitar, avem denumirea 
de „operator economic autorizat” (sensul fiind identic). 
Aceasta joacă un rol destul de important în procedura 
de vămuire a mărfurilor din considerentul, deoarece 
stabileşte un statut special pentru persoana care deţine 
acest statut şi dispune de un cerc de drepturi şi obligaţii 
privilegiate, fiind excluse în privinţa acesteia anumite 
forme de control şi supraveghere vamală cu posibilitatea 
vămuirii mărfurilor în procedură simplificată.

Conform legislaţiei vamale comunitare, operato-
rii economici care respectă normele şi sunt demni de 
încredere şi au obţinut statutul de operatori economici 
autorizaţi urmează să profite la maximum de simplifi-
carea generalizată şi, ţinând seama de aspectele privind 
securitatea şi siguranţa, pot beneficia de niveluri reduse 
de control vamal.

Orice operator economic stabilit pe teritoriul vamal 
al Comunităţii şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de legislaţia vamală comunitară poate să solicite sta-
tutul de operator economic autorizat. Acest statut este 
acordat de către autorităţile vamale după o consultare 
cu alte autorităţi competente.

Cât priveşte noţiunea de „operator economic”, aces-
ta este considerat orice persoană care în cadrul activi-
tăţilor sale profesionale exercită activităţi reglementate 
de legislaţia vamală comunitară.

Conform legislaţiei vamale comunitare, aceşti ope-
ratori pot beneficia de statutul de operator economic 
autorizat „simplificare vamală” sau de operator econo-
mic autorizat „securitate şi siguranţă”, sau de statutul 
combinat „simplificare, securitate şi siguranţă”.

Tot în această ordine de idei, putem concretiza că 
în legislaţia vamală a Republicii Moldova nu şi-au 

găsit încă pe deplin reflectare procedurile simplificate 
de vămuire a mărfurilor aplicabile în cadrul Uniunii 
Europene. 

Procedura simplificată de vămuire prevede fur-
nizarea de către agentul economic, a posteriori (mai 
târziu), a unor informaţii şi documente, care în mod 
general sunt cerute în momentul începerii procedurii 
de vămuire. 

Scopul procedurilor simplificate de vămuire este 
de a li se oferi agenţilor economici modalităţi noi de 
vămuire, aplicate schimburilor de mărfuri realizate între 
statele-membre ale Comunităţii Europene şi alte state, 
ce vizează:

a) simplificarea formalităţilor de vămuire;
b) accelerarea traficului de mărfuri;
c) reducerea timpului de vămuire.
Conform legislaţiei vamale comunitare, cunoaştem 

următoarele proceduri simplificate: 
1) procedura declaraţiei incomplete;
2) procedura declaraţiei simplificate;
3) procedura de vămuire la domiciliu. 
Procedura declaraţiei incomplete permite autorităţii 

vamale să accepte o declaraţie, care nu conţine toate date-
le necesare sau care nu este însoţită de toate documentele 
cerute pentru plasarea sub regimul vamal solicitat, iar 
titularul declaraţiei incomplete este obligat să prezinte 
ulterior biroului vamal documentele lipsă. 

Procedura declaraţiei simplificate permite, în cazul 
operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie pla-
sate sub regimul vamal respectiv pe baza depunerii unei 
declaraţii simplificate, cu condiţia depunerii ulterioare a 
unei declaraţii suplimentare cu caracter global. 

Prin operaţiuni cu caracter repetitiv se înţelege 
transporturile de marfă având acelaşi destinatar şi ace-
laşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii:

– au frecvenţă mai mare de două transporturi pe 
săptămână;

– marfa transportată se încadrează în acelaşi cod 
tarifar;

– ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regi-
mul vamal şi cel tarifar aplicabile rămân neschimbate.

Procedura de vămuire la domiciliu permite plasarea 
mărfurilor sub regimul vamal solicitat la locurile de 
încărcare sau de descărcare a mărfurilor, după caz, de-
semnate de titularul operaţiunii comerciale, sau în alte 
locuri aprobate de autoritatea vamală.

În cazul procedurii de vămuire la domiciliu, agentul 
economic, autorizat în prealabil de autoritatea vamală, 
primeşte un număr de declaraţii vamale pre-autentificate, 
pe care le utilizează corespunzător nevoilor estimate şi 
pe care trebuie să le justifice la sfârşitul unei perioade 
stabilite de comun acord cu biroul vamal.
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Astfel, în perspectivă, pentru accentuarea armonizării 
la nivel naţional a principalelor acte normative în dome-
niul vamal, urmează a fi aprobate şi aplicate: procedura 
simplificată de vămuire la domiciliu pentru operaţiunile 
de export, import şi perfecţionare activă (atât cu suspen-
darea încasării taxelor vamale, cât şi cu restituirea aces-
tora), depunerea declaraţiei vamale incomplete, precum 
şi procedura de vămuire la domiciliu pentru mărfurile 
plasate sub celelalte regimuri vamale. 

Un progres evident în ce priveşte apropierea legis-
laţiei şi a procedurilor vamale naţionale de cele co-
munitare a fost adoptarea Hotărârii Guvernului nr.501 
din 14.08.2009 cu privire la Tariful Vamal Integrat al 
Republicii Moldova, care prevede că „în scopul faci-
litării traficului de mărfuri şi optimizării procesului de 
implementare a prevederilor legislaţiei privind impor-
tul şi exportul mărfurilor, Serviciul Vamal va elabora şi 
gestiona Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova 
(TARIM), în temeiul Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova”.3

TARIM are un caracter consultativ, reprezentând o 
bază de date în care se indică măsurile tarifare şi neta-
rifare aplicabile mărfurilor importate sau exportate pe/
din teritoriul vamal al Republicii Moldova şi care in-
clude următoarele compartimente: 

a) subdiviziuni ale Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova;

b) cotele taxelor vamale şi alte drepturi de import;
c) informaţii privind facilităţile tarifare;
d) coduri adiţionale şi note explicative privind utili-

zarea informaţiilor cuprinse în TARIM;
e) date şi indicaţii privind temeiul legal al informa-

ţiilor cuprinse în TARIM;
f) alte informaţii necesare pentru aplicarea măsuri-

lor tarifare şi netarifare (acte cu caracter permisiv etc).
În vederea asigurării ajustării la standardele euro-

pene, elaborarea TARIM s-a realizat în conformitate 
cu principiile care stau la baza Tarifului Vamal Comun 
(TARIC) bazat pe nomenclatura combinată şi preve-
derile adiţionale specificate în legislaţia comunitară, 
precum şi în corelaţie cu recomandările oferite de că-
tre experţii din Autoritatea Naţională a Vămilor din         
România.4

Tariful vamal integrat al Uniunii Europene se aplică 
de la 01 ianuarie 1988. În el sunt descrise amănunţit 
mărfurile, nomenclatura, conţinând şi altă informaţie 
necesară pentru identificarea mărfii în vederea perceperii 
taxelor vamale şi evidenţei statistice a operaţiunilor de 
comerţ exterior.

Acest act normativ este un prim pas în apropierea 
tarifului vamal naţional de cel comunitar. La moment, 
tariful vamal al Republicii Moldova este unul simplu, cu 
o singură coloană a taxei vamale, spre deosebire de cel 

aplicabil în Uniunea Europeană, care este cu mai multe 
coloane, fiind posibilă aplicarea diferenţiată a taxelor 
vamale în dependenţă de politica tarifară descriminatorie 
aplicabilă de Comunitate. 

Un alt exemplu de apropiere a legislaţiei vamale 
naţionale de cea comunitară serveşte implementarea 
NCTS – Noul Sistem Computerizat de Tranzit (New 
Computerized Transit System). Aderarea Republicii 
Moldova la Convenţia privind regimul de tranzit co-
mun şi la Convenţia privind simplificarea formalităţilor 
în comerţul cu mărfuri, încheiate la Interlaken la 20 mai 
1987, şi conectarea la NCTS de nivel internaţional va fi 
posibilă cu condiţia că ţara noastră va fi invitată în acest 
sens de către depozitar (Secretarul general al Consiliu-
lui Comunităţilor Europene), ca urmare a hotărîrii Co-
misiei mixte UE/AELS. 

În acest sens, prin Ordinul Serviciului Vamal 
nr.346-O din 14.09.2007 a fost aprobat Planul de Ac-
ţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a 
Noului Sistem Computerizat de Tranzit. Acesta este 
un sistem european, bazat pe depunerea declaraţiei 
de tranzit în format electronic şi pe schimburi elec-
tronice de date între birourile vamale implicate într-o 
operaţiune de tranzit: biroul de plecare şi de destinaţie. 
Efectele implementării NCTS se vor concretiza prin 
eficientizarea urmăririi transporturilor care nu ajung la 
destinaţie şi prin identificarea în timp real a cuantumu-
lui obligaţiei vamale, a debitorului şi soldului rămas 
din garanţia depusă de titularul operaţiunii. 

Mai recent au fost puse în aplicare prevedrile      
Legii nr.253-XVI din 05.12.2008, prin care Republi-
ca Moldova a aderat la Convenţia privind admiterea 
temporară, adoptată la Istanbul  la 26 iunie 1990. 
Convenţia dată prevede mecanismul de aplicare a 
Carnetului ATA, care este un document internaţional 
vamal pentru o transportare şi vămuire simplificată a 
mărfurilor aflate în regim de export temporar şi ad-
mitere temporară. Carnetul ATA este unul dintre cele 
mai eficiente metode de derulare a exporturilor tem-
porare, în vederea participării agenţilor economici 
la târguri şi expoziţii internaţionale. De asemenea, 
Carnetul ATA permite introducerea mărfurilor străine 
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova fără plata 
drepturilor de import şi fără a completa documente 
vamale. 

Cât priveşte practica altor state în acceptarea acquisu-
lui comunitar în domeniul vamal, ne vom referi succint la 
practica României. În vederea completării, armonizării şi 
implementării efective a cadrului legislativ, în perioada 
de pre-aderare a fost întocmită Strategia de dezvoltare a 
Administraţiei Vamale Române, care a avut ca principale 
obiective:

 – completarea cadrului legislativ şi a procedurilor 
specifice; 
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– corelarea sistemului legislativ naţional cu cel 
european;

– eficientizarea activităţii de colectare a drepturilor 
de import cuvenite bugetului de stat din activitatea 
vamală;

– consolidarea controlului vamal la frontieră; 
– combaterea fraudei comerciale şi a crimei organi-

zate transfrontaliere;
– structurarea sistemului de comunicare interinstitu-

ţională la nivel naţional şi internaţional;
– consolidarea, stabilizarea şi dezvoltarea Sistemului 

Informatic Integrat Vamal;
– modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echi-

pamente performante, specifice activităţii vamale de 
control;

– restructurarea cadrului organizatoric şi îmbunătăţi-
rea sistemului managerial şi de comunicare internă;

– crearea cadrului instituţional şi al mecanismelor de 
recrutare, selecţie, pregătire profesională, evaluare şi alo-
care a resurselor umane, protecţia lucrătorilor vamali;

– combaterea corupţiei şi crearea unui profil etico-
profesional al personalului vamal.

Alinierea legislaţiei vamale la acquisul comunitar 
s-a efectuat prin adoptarea Codului vamal al României 
(Legea nr.141/1997), continuând cu adoptarea Regu-
lamentului de aplicare a Codului vamal al României 
(Hotărârea Guvernului nr.1114/2001), Regulament prin 
care s-a creat cadrul legal de punere în aplicare a Tari-
fului Vamal Integrat Român (TARIR) şi a principiilor 
tranzitului comun. Regulamentul a introdus elemente 
noi referitoare la perfecţionarea personalului, acordarea 
liberului de vamă şi decontarea datoriei vamale în formă 
electronică.

România a demarat în luna septembrie 1999 activita-
tea de elaborare a Tarifului vamal naţional integrat, având 
aceleaşi principii şi acelaşi format cu Tariful Integrat 
Comun (TARIC). 

Demersurile României privind aderarea la Convenţia 
de Tranzit Comun şi la Convenţia referitoare la simpli-
ficarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri au început 
în anul 1994, prin înaintarea către Comisia Europeană 
a cererii de interconectare a sistemelor de tranzit al Ro-
mâniei şi al Comunităţii Economice Europene. Începând 
cu 10 februarie 2000 prevederile referitoare la activitatea 
de tranzit comun sunt aplicate în întreg sistemul vamal 
român. Sistemul Integrat Informatic Vamal Român este 
compatibil cu Noul Sistem Informatic Comunitar de 
Urmărire a Tranzitului (NCTS).

Legislaţia vamală română în domeniul regulilor de 
origine nepreferenţială conţinea prevederi similare celor 
cuprinse în Codul vamal comunitar şi în Regulamentul 
vamal comunitar. Totodată, România a aplicat acelaşi 

sistem de evaluare în vamă a mărfurilor cu cel exis-
tent în Uniunea Europeană, bazat pe Acordul privind 
aplicarea art.VII al Acordului General pentru Tarife şi 
Comerţ (GATT).

După cum observăm, Republica Moldova parcurge 
aceleaşi etape ca şi statul vecin, numai că, spre deosebire 
de acesta, avem încă multe aspecte nereglementate, iar 
ajustarea legislaţiei vamale naţionale la acquisul comu-
nitar decurge destul de lent.

Ca posibil viitor stat membru al Uniunii Europene, 
Republica Moldova urmează să conştientizeze pe deplin 
rolul pe care îl au reglementările vamale naţionale în 
domeniul reglementării traficului de mărfuri, aplicării 
corecte a procedurilor vamale, eficienţei mecanismelor 
tarifare şi netarifare stabilite, ca în rezultat să fie facilitate 
raporturile economice şi comerciale cu caracter legal, 
contracarată frauda în domeniul vamal şi protejate intere-
sele economice ale statului şi ale operatorilor economici. 
Cu toate că în ultima perioadă au fost întreprinse o serie 
de acţiuni menite să contribuie atât la realizarea unei 
armonizări depline a reglementărilor vamale, cât şi la 
transpunerea acquisului comunitar în sistemul normativ 
naţional, mai rămân o serie de principii şi prevederi care 
urmează a fi implementate. De asemenea, Republica 
Moldova urmează să demareze procesul de creare a in-
stituţiilor şi organismelor administrative necesare pentru 
implementarea acquisului. Astfel, până la data aderării 
la Uniunea Europeană sunt necesare consolidarea, re-
organizarea şi perfecţionarea structurilor administrative 
existente, pentru a permite aplicarea eficientă a acquisu-
lui comunitar în domeniul vizat.

Generalizând cele relatate mai sus, considerăm ca 
fiind inevitabil şi accentuăm necesitatea demarării unui 
proces de sistematizare, analiză şi ajustare a legislaţiei 
naţionale în domeniul vamal în vederea stabilirii coeren-
ţei acesteia cu cea aplicabilă la nivelul Uniunii Europene. 
Totodată, sperăm că, odată cu semnarea Acordului de 
asociere RM-UE, va fi posibilă o apropiere şi mai mare 
a reglementărilor vamale naţionale de cele comunitare, 
care, în rezultat, vor duce la început la crearea unei zone 
de liber schimb (ale cărei baze sunt puse la moment), 
treptat se va ajunge la o uniune vamală, ca în final să 
fie posibilă integrarea ţării noastre în spaţiul vamal 
comunitar. 

Note:
1 Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica 

Moldova.
2 Codul Vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea 

Parlamentului nr.1149-XIV din 20.07.2000 // Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162.

3 Hotărîrea Guvernului nr.501 din 14.08.2009 // Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.127-130.

4 Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal al 
Republicii Moldova în anul 2009, p.26.
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SUMMARY
Corruption is used by a person in an important position, as well as by a state of municipal public ser-

vant, not considered as a person of responsibility position, of his service situation in interest of cupidity 
or in other personal interest, by this causing a prejudice to the state, society and persons protected by 
law or creating a danger of causing such a prejudice.

D
festare şi accepţiuni. S-a mai afirmat că corupţiei nu-i 
poate fi dată o definiţie valabilă pentru toate societăţile, 
considerându-se că acest concept este evaziv, ambiguu 
sau restrictiv.1

Potrivit opiniei lui Th.Mrejeru şi D.Safta2, corupţia 
este starea de abatere de la moralitate, de la datorie. La 
rândul său, S.Ilie defineşte corupţia ca „fenomen social 
negativ, care rezidă în folosirea de către persoanele cu 
funcţie de răspundere a funcţiei deţinute şi a posibi-
lităţilor legate de ea în scopul obţinerii ilicite a unor 
bunuri materiale sau a altor foloase (profituri) şi avan-
taje perso nale”.3 Prin definiţia citată, autorul a urmărit 
realizarea unei caracterizări criminolo gice de esenţă a 
fenomenului. Dânsul susţine că „corupţia trebuie tratată 
nu ca faptă penală, ci ca un fenomen social, care se 
manifestă doar printr-o totalitate de fapte cu o esenţă 
identică (per soana cu funcţie de răspundere utilizează 
cu intenţie funcţia sa în scopuri personale acaparatoare) 
şi care constituie o entitate distinctă”.4 Definiţia acestui 
autor constituie un fundament solid pentru formularea 
definiţiei generice a faptei de corupţie, aplicabilă sub 
aspectul dreptului penal, deoarece indică cele două 
trăsături esenţiale ale acesteia: (1) „folosirea funcţiei” şi 
(2) „în scopul obţinerii unor foloase personale”. Pentru 
a caracteriza însă plenar fenomenul, este necesar, în 
opinia noastră, a o completa cu concretizarea elemen-
tului social, indicarea periculozităţii şi a naturii sociale 
a acestuia fiind insuficientă.

Se cere remarcată clasificarea formelor de manifesta-
re a corupţiei realizată de cercetător. În opinia lui S.Ilie, 
„corupţia se manifestă prin următoarele forme: 1) mită; 
2) autocorupere; 3) protecţionism”.5

Mita constituie forma „clasică” a corupţiei, ea se 
manifestă prin modalităţi precum luarea de mită, darea 
de mită şi mijlocirea mitei, iar fiecare modalitate, la 
rândul ei, poate fi divizată în câteva tipuri (de exemplu, 
extorcare).

Autocoruperea este prezentă în situaţia în care nu 
există un corupător, adică nu există o interacţiune între 

CORUPEREA  PASIVă  CA  FORMă  DE  MANIFESTARE  
A  CORUPŢIEI

Ion ŢURCAN, 
doctorand, judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău

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

efinirea conceptului de corupţie este extrem de 
dificilă, aceasta căpătând multiple forme de mani-

două părţi (de exemplu, sustragere din avutul proprieta-
rului prin abuz de serviciu sau contrabandă).

Protecţionismul rezidă în acordarea de către o per-
soană cu funcţie de răspundere, folosind funcţia deţinută, 
a vreunui concurs, neprevăzut de lege, în realizarea 
activităţii de antreprenoriat, fie a altei activităţi sau în 
contribuirea la obţinerea de privilegii şi avantaje ilicite 
într-o oarecare sferă a vieţii sociale, dacă aceste acţiuni 
(inacţiuni) au fost comise în interese de profit sau în alte 
interese personale (incriminate ca trafic de influenţă).6

La rândul său, V.Lapteacru defineşte corupţia în 
contextul triadei mită-mituire-corupţie.7 Elementul 
esenţial care se regăseşte la toate aceste trei entităţi este, 
în opinia noastră, „cumpă rarea”. Prin „cumpărare” se 
înţelege atragerea unui oficial de partea sa. Cumpă ra-
rea constituie metoda de atragere de partea cuiva, cu 
ajutorul banilor, cadourilor, a unei per soane oficiale, pe 
care ea le primeşte în calitate de mită. Elementul comun 
pe care îl reprezintă „cumpărarea” face ca toate cele trei 
entităţi să fie parte a aceleiaşi categorii de fenomene. 
Totuşi, suntem de părere că mita, mituirea şi corupţia 
sunt fenomene relativ distincte. Astfel, vom încerca să 
realizăm o delimitare a lor: mita constituie măsura, do-
vada şi confirmarea preţului prin care a putut fi realizată 
cumpărarea; mituirea constituie un fenomen care reflectă 
disfuncţiile în activitatea multor persoane cu funcţie de 
răspundere şi a celor ce fac parte din structurile puterii de 
stat; iar corupţia se deosebeşte esenţialmente de mituire 
prin aceea că se manifestă atât prin acte infracţionale, 
cât şi prin fapte mai puţin periculoase pentru societate: 
disciplinare, contraven ţio nale sau imorale, chiar dacă au 
un substrat comun – „cumpărarea” unei persoane care 
exercită funcţii oficiale.

La rândul lor, S.Rădulescu şi D.Banciu realizează o 
tratare cuprinzătoare a fenomenului, observând că, de 
fapt, „corupţia nu înseamnă numai luarea şi darea de 
mită, traficul de influenţă sau abuzul de putere şi func-
ţie, ci şi acte de imixtiune a politicului în sfera privată, 
utilizarea funcţiei publice în interes personal, realizarea 
unui volum de afaceri şi tranzacţii între indivizi, gru-
puri şi organizaţii prin eludarea normelor de legalitate 
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şi moralitate existente în societate”8, fără a oferi însă o 
definiţie a fenomenului.

V. Dobrinoiu consideră că, „în esenţă, corupţia repre-
zintă un abuz de putere în scopul obţinerii de avantaje 
materiale sau alte foloase”.9

Deşi O.Bejan susţine că formele cele mai grave ale 
corupţiei sunt legate, într-adevăr, de putere, considerăm, 
totuşi, că corupţia există şi în celelalte segmente ale ad-
ministraţiei publice, subordonate factorilor care exercită 
puterea, ba chiar în instituţii, organizaţii şi întreprinderi 
lipsite de funcţii administrative (şcoli, spitale, agenţii 
economice etc.), inclusiv în sectorul privat. Corupţia re-
prezintă, în fond, un abuz, numai că termenul „abuz” este 
folosit în legislaţia şi ştiinţa penală într-un sens îngust, 
ceea ce prezintă o serie de inconveniente de ordin ter-
minologic. El, însă, poate fi folosit în sens criminologic, 
pentru a explica mai bine semnificaţia acestui fenomen 
social negativ.10

Analizând definiţia conceptului „corupţie”, I.Nastas 
evidenţiază următoarele elemente definitorii ale acesteia: 
utilizarea de către persoana, împuternicită să exercite 
funcţii publice, a situaţiei sale de serviciu şi/sau a posibi-
lităţilor pe care aceasta i le oferă; întotdeauna este prezent 
un subiect special (persoana cu funcţie de răspundere); 
faptele de corupţie sunt comise cu intenţie; scopul aces-
teia este obţinerea pentru sine sau pentru o terţă persoană 
a avantajelor patrimoniale sau nepatrimoniale.11

La rândul său, V.Cuşnir defineşte noţiunea de corupţie 
în felul următor: „fapta unui funcţio nar public sau func-
ţionar angajat în sectorul privat, care constă în traficarea 
atribuţiilor specifice funcţiei deţinute în schimbul unor 
foloase sau specularea în aceleaşi scopuri a influenţei 
pe lângă funcţionarii publici, faptă prevăzută în legea 
penală”.12 

Analizând toate aceste definiţii, examinând avantaje-
le şi dezavantajele lor, propunem propria viziune asupra 
conceptului de corupţie: corupţia este folosirea de către 
persoana cu funcţie de răspundere, precum şi de către 
funcţionarul public de stat sau municipal, care nu 
este considerat persoană cu funcţie de răspundere, a 
situaţiei sale de serviciu în interes de cupiditate sau în 
alt interes personal, cauzând prin aceasta prejudiciu 
drepturilor şi intereselor statului, ale societăţii sau 
ale persoanei protejate prin lege sau creând pericolul 
cauzării unui astfel de prejudiciu.

În literatura juridică s-au sintetizat două opinii cu 
privire la definirea corupţiei: corupţia în sens îngust (ca 
mituire) şi corupţia în sens larg (orice abuz al puterii de 
stat şi municipală).

Considerăm că drept temei al studiului poate fi luată 
opinia conform căreia corupţia este concepută în sens 
mai larg. Ar fi absolut incorect să privim corupţia doar ca 
o simplă mituire, chiar dacă mituirea a fost prima formă 
de exprimare a corupţiei. Ideea de a interpreta în sens 
îngust corupţia o considerăm nereuşită. În continuare 
vom evidenţia semnele de bază caracte ristice acestui 
fenomen.

Sfera de existenţă a corupţiei o constituie organele 
de stat şi cele ale administrării publice locale. Unii          
autori extind această sferă, atribuind la ea organiza-
ţiile şi societăţile comerciale. Considerăm întemeiată 
această opinie. Astfel, pericolul corupţiei constă în 
faptul că, la comiterea acesteia, este prejudiciată 
autoritatea oricărui organ, de orice nivel. Mai mult 
ca atât, prin orice metode ale corupţiei se cauzează, 
de obicei, pagube materiale şi alte consecinţe grave, 
pentru care persoanele cu funcţie de răspundere tre-
buie supuse răspunderii corespunzătoare.

Subiecţi ai infracţiunilor de corupţie sunt persoane 
cu funcţie de răspundere, precum şi funcţionari de stat 
şi cei municipali, care nu sunt persoane cu funcţie de 
răspundere. Dacă cu privire la persoanele cu funcţie 
de răspundere ca subiecţi ai acţiunilor de corupţie în 
literatura de specialitate s-a format o opinie unitară, 
atunci problemele cu privire la raportarea funcţionarilor 
la această categorie este discutabilă. Astfel, V.S. Komis-
sarov consideră logică atribuirea funcţio narilor de stat 
la subiecţii corupţiei, argumentându-şi opinia în felul 
următor: în primul rând, aceasta determină extinderea 
cercului de subiecţi care ar putea fi supuşi răspunderii 
penale; în al doilea rând, extinderea acestuia este inco-
rectă, deoarece conţinutul (esenţa) corupţiei constă în 
abuzul comis de persoane cu funcţie de răspundere pe 
motiv de cupiditate sau în scopuri personale.13

În contrast, deoarece funcţionarii publici, care nu sunt 
persoane cu funcţie de răspundere, nu posedă împuter-
niciri, atunci, în opinia autorului V.S. Komissarov, ei nu 
pot comite acţiuni de corupţie, ci pot fi doar participanţi 
la infracţiunile de corupţie.

N.F. Kuzneţova con si deră, neîntemeiat din punct 
de vedere criminologic, că funcţionarii publici, deşi nu 
sunt per soane cu funcţie de răspundere, pot fi supuşi 
răspunderii penale pentru infracţiunile de corupţie. În 
opinia ei, pericolul social al acestor persoane nu atinge 
nivelul antisocial al infracţionalităţii.14 

Considerăm că necesitatea raportării funcţionarilor 
publici, care nu sunt persoane cu funcţie de răspundere, 
la subiecţii acţiunilor de corupţie este determinată de 
anumite cauze. Astfel, răspândirea, fără precedent,  a 
corupţiei ce a luat în ultimul timp proporţii, scindarea 
tuturor ramurilor puterii atât pe orizontală, cât şi pe verti-
cală, dau temei de a căuta cele mai eficiente căi şi metode 
de influenţare juridico-penală, inclusiv prin extinderea 
cercului de subiecţi ai infracţiunilor de corupţie. 

Suntem de acord, în principiu, cu opinia lui V.S.    
Komissarov cu privire la faptul că funcţionarii care nu 
sunt persoane cu funcţie de răspundere nu au împuter-
niciri de funcţie. Conţinutul, esenţa corupţiei se rezumă 
la folosirea de către funcţionari a situaţiei lor de serviciu 
în scopuri personale şi nu doar a împuternicirilor de stat. 
Folosirea situaţiei de serviciu prezumă folosirea nu doar 
a împuternicirilor de putere, dar şi a autorităţilor şi po-
sibilităţilor apărute în legătură cu ocuparea unui anumit 
post. Astfel, deşi funcţionarii, care nu sunt persoane cu 
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funcţie de răspundere, nu deţin împuterniciri autoritare, 
ei totuşi pot folosi autoritatea şi posibilităţile, de care 
dispun în temeiul serviciului, în interes de cupiditate 
sau în alt interes personal.

Dacă însă funcţionarul, folosind situaţia sa de servi-
ciu în scopuri personale, a cauzat un prejudiciu esenţial 
intereselor ocrotite prin lege, trebuie să survină şi răs-
punderea acestuia. În context, venim cu un exemplu când 
s-a confirmat că nu a fost cauzat un prejudiciu esenţial 
intereselor ocrotite prin lege, deci nu a existat corupţie: 
C.I. a fost condamnat în baza alin.(l) art.324 C.pen. RM. 
În fapt, acesta, exercitând funcţia de medic-şef al Centru-
lui de Medicină Preventivă, de medic-şef sanitar de stat 
al raionului N., fiind persoană cu funcţie de răspundere, 
la 05.09.2007, urmărind scopul de a primi bani ce nu 
i se cuvin, a îndeplinit o acţiune ce ţine de obligaţiile 
sale de serviciu – a eliberat o autorizaţie sanitară. La 
concret: i-a eliberat lui I.V. certificatul sanitar al mij-
locului de transport care, conform catalogului unificat 
de tarife pentru serviciile medico-sanitare, acordat de 
către instituţiile medico-sanitare publice, republicane, 
municipale şi raionale, costă 39 lei. Însă, prin extorcare, 
a primit suma de 150 lei, respectiv cu 111 lei mai mult 
decât se cuvine. Sentinţa de condamnare a fost atacată 
cu apel de inculpatul C.I., acesta solicitând casarea 
sentinţei, cu pronunţarea unei noi hotărâri de achitare 
din lipsa în acţiunile sale a elementelor constitutive 
ale faptei incriminate. În motivarea apelului său, in-
culpatul a indicat că a luat de la I.V. suma de 150 lei 
pentru perfectarea certificatului sanitar al mijlocului 
de transport, fiindcă la acel moment casierul nu era 
şi, deci, ulterior urma să transmită banii în casă. Nu 
a luat banii pentru necesităţile proprii. Pentru suma 
de 150 lei primită a întocmit un bon, care ulterior a 
fost ridicat de la el de către poliţişti odată cu banii.  
A încasat suma de 150 lei, fiindcă i-a eliberat lui I.V. 
atât paşaport sanitar, cât şi autorizaţie sanitară. Prin 
decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 
28.04.2009 apelul declarat de C.I. a fost respins ca fiind 
nefondat, menţinându-se sentinţa. Ulterior, verificând 
argumentele recursului ordinar, declarat în raport cu 
materialele cauzei, Colegiului penal lărgit al Curţii  
Supreme de Justiţie l-a considerat pasibil de admitere din 
următoarele motive: este incorectă acuzarea că suma de 
bani pentru serviciile prestate trebuia să constituie 39 lei. 
Aceasta se infirmă şi prin declaraţiile martorilor, care, 
fiind angajaţi ai Centrului de Medicină Preventivă, cu-
nosc procedura de eliberare a paşapoartelor sanitare şi 
a autorizaţiilor sanitare. Aceştia au declarat că inculpa-
tul corect a perceput suma de 150 lei; paşaportul sanitar 
era înregistrat în registrul de evidenţă al Centrului de 
Medicină Preventivă cu nr.224. Deci, este de neconceput 
ca banii să nu fi fost predaţi în casa instituţiei.15

Reiese că activitatea, care contravine intereselor de 
stat şi sociale, trebuie să aibă la bază un interes de ordin 
personal. Astfel, corupţia este condiţionată nu doar de 
scopurile de ordin pecuniar, dar şi de alte interese de 
ordin personal (protecţionism, cumătrism etc.).

În rezultatul acţiunilor de corupţie sunt încălcate 
grav interesele personale protejate de lege, precum şi 
interesele statului. Astfel, tocmai în temeiul acestui semn 
se efectuează delimitarea infracţiunilor de corupţie de 
simple acţiuni de corupţie ce atrag răspunderea admi-
nistrativă, disciplinară, civilă.

Cu privire la formele de manifestare a corupţiei, 
există o pluritate de opinii; totuşi, acestea nu aduc 
claritate. Privitor la noţiunea de corupţie, am stabilit 
deja că nu putem să ne limităm la noţiunea de corupere 
pasivă (activă).

V. Dobrinoiu consideră că fapte de corupţie sunt fap-
tele care intră sub incidenţa legii penale, adică prin care 
persoana încearcă ori reuşeşte să determine un funcţionar 
aflat în exerciţiul atribuţiilor să comită, în schimbul unor 
foloase materiale sau altor avantaje necuvenite, un act 
contrar legii ori contrar îndatoririlor sale de serviciu, sau 
să favorizeze în orice mod persoanele implicate. Fapte 
de corupţie sunt considerate şi actele funcţionarilor care 
acceptă, în schimbul unor avantaje, să aibă un compor-
tament neadecvat la serviciu. Aceste caracteristici ale 
corupţiei se află în coraport cu infracţiunile de luare 
de mită, dare de mită, primire de foloase necuvenite şi 
trafic de influenţă, infracţiuni prevăzute de Codul penal 
al României.16 

Aşadar, putem concluziona că între noţiunea de 
corupere pasivă şi noţiunea de corupţie există un raport 
de tipul ,,parte-întreg”. Noţiunea de corupere pasivă nu 
epuizează conţinutul noţiunii de corupţie.

Note:
1 A se vedea: D.Banciu, S.Rădulescu. Corupţia şi crima orga-

nizată în România. – Bucureşti: Continent XXI, 1994, p.55.
2 A se vedea: Th.Mrejeru, D.Safta. Infracţiunile de corupţie, 

aspecte teoretice şi practice. – Bucureşti: ALL Beck, 2000, p.3.
3 S.Ilie. Corupţia. – Chişinău: ARC, 2000, p.134.
4 Ibidem, p.134-135.
5 Ibidem, p.135.
6 Ibidem, p.136.
7 A se vedea: В.Д. Лаптеакру. Коррупция: социально-

правовые и криминологические проблемы. Кишинэу, 1996, p. 
22, 24.

8  A se vedea: S.Rădulescu, D.Banciu. Sociologia crimei şi 
criminalităţii. – Bucureşti: Şansa, 1996, p.200.

9 V.Dobrinoiu. Corupţia în dreptul penal român. – Bucureşti: 
Atlas LEX, 1995, p.6.

10 A se vedea: O.Bejan. Corupţia: noţiune, prevenire şi con-
tracarare. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2007, p.23.

11 A se vedea: I.Nastas. Evoluţia şi rolul reglementărilor ju-
ridice privind corupţia // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.2, 
p.58-59.

12 A se vedea: V.Cuşnir. Incriminarea corupţiei în legislaţia 
penală a Republicii Moldova: Autoreferatul tezei de doctor ha-
bilitat în drept. – Chişinău, 2005, p.16.

13 A se vedea: В.С. Комиссаров. Уголовно-правовые аспек-
ты борьбы с коррупцией // Вестник Московского универси-
тета, Серия 11, Право, 1993, nr.1, p.30.

14 A se vedea: Н.Ф. Кузнецова. Преступление и преступ-
ность. Москва: МГУ, 1959, р.45.

15 Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 
din 03.11.2009. Dosarul nr.1ra-1003/2009. www.csj.md

16 A se vedea: A.Săndoiu. Consideraţii generale privind in-
fracţiunile de corupţie // Legea şi Viaţa, 2007, nr.6, p.53.
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SUMMARY
We consider necessary to exclude the use of terms with different content for the same institution, crea-

ting a different interpretation possibilities of rules and terms. In our view, the concept of tax offense must 
be at the end, where the tax rules, some only finding ways and expression and content rules and offenses 
and criminal, which should be unified.

V
necesită a fi respectate de către cei cărora acestea li se 
adresează. Cele mai valoroase pentru societate sunt 
prescrise sub formă de reguli juridice, la care, bineîn-
ţeles, se referă şi normele de drept fiscal.2 Majoritatea 
contribuabililor cărora le sunt adresate aceste norme 
se conformează conduitei prescrise3, care se prezumă 
a servi atât binele individual, cât şi binele societăţii.4 
Adevărul este că există, însă, şi situaţii când conduita 
contribuabilului intră în contradicţie cu exigenţele drep-
tului fiscal, caz în care este necesară intervenţia statului 
prin mijloace ce se înscriu în sfera dreptului.

Delictul fiscal se manifestă printr-o o gamă de moda-
lităţi foarte variată. În dependenţă de semnele preexisten-
te şi constitutive ale faptei săvârşite, care constituie, prin 
esenţa lor, un delict fiscal, survine o anumită răspundere 
juridică. Răspunderea, în acest context, dobândeşte 
accepţiunea vizând nu doar încetarea conduitei ce con-
travine dreptului, dar urmărind şi sancţionarea celor 
care au admis o astfel de conduită, pentru a preveni pe 
viitor reiterarea ei.

Aşadar, răspunderea juridică reprezintă o categorie 
prin care este desemnată obligaţia subiectului de drept 
de a suporta consecinţele nerespectării5 unei norme juri-
dice în vigoare în vederea restabilirii ordinii de drept din 
societate.6 Adică, ea constituie un complex de drepturi şi 
obligaţii conexe, care, în conformitate cu legea, se nasc 
ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie 
cadrul de realizare a constrângerii de stat prin aplicarea 
sancţiunilor juridice. Stabilirea naturii juridice a răspun-
derii în fiecare caz concret priveşte, menţionează autorul 
d.Baltag, calificarea juridică a situaţiei de fapt, ca fază a 
aplicării dreptului, de interes major atât pentru individ, 
cât şi pentru societate. În continuare se menţionează că 
„problema identificării formelor răspunderii juridice 

TIPOLOGII  DE  DELICTE  FISCALE  ŞI  
RăSPUNDEREA  jURIDICă  PENTRU  ACESTEA

Viorel BERLIBA,
 doctor în drept, conferenţiar universitar (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI RM)

„Evaziunea fiscală constituie un ingredient al economiei 
libere, care trebuie bine înţeles şi eficient administrat”.

 E.C. Dinga, N.Ioniţă1

iaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate 
fi concepută în afara unor reguli de conduită ce 

este una complexă, care a trezit numeroase controverse 
în literatura juridică, dar, pe cât de controversată, pe 
atât de importantă ea este” şi că un tip al răspunderii 
juridice se deosebeşte de altul, inclusiv, prin caracterul 
ramurii de drept ce reglementează relaţiile sociale la care 
se atentează prin comiterea unei fapte concrete, adică  
prin apartenenţa la ramura de drept.7

Complexitatea relaţiilor din domeniul fiscalităţii 
reiese nemijlocit din faptul că, prin esenţa lor, constituie 
unele dintre relaţiile sociale, unice în felul previziunii 
şi tratamentului, care îşi găsesc reflectare şi chiar regle-
mentare prin prisma mai multor dispoziţii normative, 
fiecare având obiect specific de studiu, o metodă pro-
prie de reglementare şi un set individual de mijloace de 
sancţionare (deşi, în viziunea noastră, doar eventuala 
sancţionare poate să se reflecte prin intermediul altor 
norme juridice).

Pentru a înainta anumite soluţii ce reies din proble-
matica unică şi complexă care defineşte reglementările 
din domeniul fiscalităţii, propunem diferite noţiuni ale 
abaterilor de lege, care se conţin în dispoziţiile unor 
ramuri de drept.

Astfel, art.129 pct.12) C.fisc.8 defineşte încălcarea 
fiscală drept acţiunea sau inacţiunea, exprimată prin 
neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor 
legislaţiei fiscale, prin încălcarea drepturilor şi intere-
selor legitime ale participanţilor la raporturile fiscale, 
pentru care este prevăzută răspunderea în conformitate 
cu Codul fiscal.

În baza art.228 C.vam.9 contravenţia vamală pre-
supune încălcarea reglementărilor vamale săvârşită prin 
acţiune sau inacţiune care atrag răspunderi stabilite 
în Codul contravenţional al Republicii Moldova şi în 
Codul vamal.

Potrivit art.10 C.con.10, constituie contravenţie fapta 
(acţiunea sau inacţiunea) ilicită, cu un grad de pericol 



31

Nr. 9-10, 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

social mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu vino-
văţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege,  
este prevăzută de Codul contravenţional şi pasibilă de 
sancţiune contravenţională.

Legea penală (art.14 alin.(1) C.pen.11) stabileşte 
că infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) 
prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită cu 
vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală.

Reieşind din dispoziţia art.201 C.mun.12, stabilim 
că abaterea disciplinară reprezintă nesubordonarea 
salariaţilor unor reguli de comportare stabilite în con-
formitate cu Codul muncii, cu alte acte normative, cu 
convenţiile colective, cu contractele colective şi cu cele 
individuale de muncă, precum şi cu actele normative la 
nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al uni-
tăţii. Dacă, potrivit art.333 alin.(3) C.mun., prejudiciul 
material a fost cauzat angajatorului printr-o faptă ce 
întruneşte semnele componenţei de infracţiune, răspun-
derea se stabileşte potrivit Codului penal.

Toate definiţiile care sunt stabilite potrivit cadrului 
normativ în vigoare fac mărturia că se impune o anumită 
corelare a modalităţilor de protecţie juridică a relaţiilor 
din domeniul fiscalităţii, prin instituirea unei noţiuni, 
care să le cuprindă generic pe toate. Această constatare 
reiese expres din faptul că unele şi aceleaşi relaţii – rela-
ţiile sociale din domeniul fiscalităţii, sunt apărate juridic 
prin mai multe forme de reglementare juridică, inclusiv 
prin prevederea diferitelor forme de răspundere juridică, 
în anumite cazuri doar proporţia abaterii desemnând 
prezenţa ori lipsa unui grad prejudiciabil şi, respectiv, 
admiterea unei ori altei răspunderi de drept. Definiţia 
generică de delict fiscal îşi poate găsi incidenţa în cadrul 
tuturor acestor ramuri de drept; cu referire nemijlocită 
la încălcarea fiscală, reieşind din cadrul normativ în 
vigoare, este proprie doar dreptului fiscal.

La general, legea fiscală oferă posibilitatea de a 
identifica circa 133 delicte fiscale (fapte care pot fi de 
natură ilegală în materie fiscală). Dintre aceste delicte 
fiscale, natura unor încălcări fiscale o capătă 37 fapte 
(27,8195%). O mare parte a delictelor fiscale îşi găsesc 
expresie în conţinutul diferitelor norme de drept (disci-
plinar, vamal, contravenţional, penal). Numărul acestor 
delicte fiscale este de circa 117 (87,9699%). Sunt însă 
unele delicte fiscale, prevăzute de legea fiscală, care 
nu-şi găsesc relevanţă sancţionatorie în nici o ramură 
de drept – 16 (12,0301%).

De asemenea, constatăm prezenţa în cadrul cumulului 
de delicte fiscale a unor fapte care nu au legătură, cel 
puţin în viziunea noastră, cu ideea de delict fiscal. În 
special, punem accentul, spre exemplu, pe nerespectarea 
modului stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat 
şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător (art.8 
alin.(2) lit.a) C.fisc.), care nu poate să constituie un 

delict fiscal, deoarece fapta nu ţine de domeniul fiscali-
tăţii (fapte ilegale aflate în legătură directă cu delictele 
fiscale). În plus, însăşi fapta este pasibilă de răspundere 
contravenţională ori penală, neavând incidenţă sub as-
pectul încălcărilor fiscale.

Unele delicte fiscale cad sub incidenţa unor contra-
venţii ori infracţiuni de ordin general, având spectru de 
protecţie juridică, inclusiv domeniul fiscalităţii, însă 
nu sunt orientate expres spre apărarea acestui domeniu 
(delicte fiscale, inclusiv în domeniul fiscal).

Raportând noţiunea de răspundere juridică la princi-
palele ramuri de drept, putem deosebi mai multe forme 
ale răspunderii juridice: răspunderea de drept civil, 
răspunderea de drept penal, răspunderea de drept admi-
nistrativ, răspunderea disciplinară etc., fapt în legătură 
cu care putem concluziona că prezenţa unui ansamblu 
distinct de norme juridice şi instituţii organic legate între 
ele prin obiectul lor comun, prin principiile avute la bază, 
justifică existenţa ramurii de drept fiscal. În acest sens, 
este binevenită şi desprinderea răspunderii fiscale – ca 
avertizare expresă a subiecţilor de drept fiscal despre 
consecinţele încălcării normelor fiscale (comiterii de-
lictului fiscal în forma încălcării fiscale).

După cum s-a consemnat anterior, în cazul încăl-
cării legislaţiei fiscale (delictului fiscal) răspunderea 
juridică pentru ea nu se limitează la cea descrisă numai 
de legea fiscală (Codul fiscal al Republicii Moldova). 
Astfel, art.129 pct.9) C.fisc. stabileşte în mod expres că 
„încălcarea fiscală reprezintă acţiunea sau inacţiunea, 
exprimată prin neîndeplinirea sau îndeplinirea neadec-
vată a prevederilor legislaţiei fiscale, prin încălcarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la 
raporturile fiscale, pentru care este prevăzută răspun-
derea în conformitate cu Codul fiscal”. Potrivit art.233  
alin.(1) C.fisc., „tragerea la răspundere pentru încălca-
rea fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare 
în timpul şi la locul săvârşirii încălcării, cu condiţia că 
încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după 
sine, în condiţiile legii, răspunderea penală”.

Potrivit art.88 alin.(4) C.fisc., „prezentarea cu bună-
ştiinţă în cerere şi în documentele care confirmă dreptul 
la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare 
atrage după sine aplicarea amenzii şi răspunderea pe-
nală prevăzute de legislaţie”.

Articolul 232 alin.(3) C.fisc. prevede: „Tragerea la 
răspundere pentru încălcări fiscale conform prezentului 
titlu sau la o altă răspundere juridică pentru încălcarea 
legislaţiei fiscale nu exonerează persoana sancţionată 
de obligaţia plăţii impozitului, taxei şi/sau majorării de 
întârziere (penalităţii), stabilite de legislaţie. Tragerea 
la răspundere pentru încălcarea fiscală a contribuabi-
lilor specificaţi la art.232 nu eliberează persoanele cu 
funcţie de răspundere ale acestora, dacă există teme-
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iurile respective, de răspundere administrativă, penală 
sau de altă răspundere prevăzută de legislaţie”.

Autorii ruşi A.Brâzgalin, V.Bernik, A.Golovkin, 
o.Popov, V.Zaripov etc. consideră că pentru încălcarea 
legislaţiei fiscale poate surveni răspunderea fiscală, 
administrativă, disciplinară şi penală.13 În dependenţă 
de răspunderea aplicată pentru delictul fiscal săvârşit, 
autorii fac delimitare între o abatere disciplinară, o 
încălcare fiscală, o contravenţie administrativă şi o 
infracţiune.

Mult mai simplă în aplicare părea a fi legislaţia ro-
mână, care prevedea răspunderea pentru toate delictele 
fiscale într-o singură lege (Legea nr.87/1994 privind 
combaterea evaziunii fiscale14), limitând cercul de delicte 
fiscale la nivelul infracţiunilor şi al contravenţiilor. Astfel, 
sunt reglementate ca infracţiuni distincte cele mai grave 
delicte fiscale (forme de evaziune fiscală), şi anume: ac-
tivităţile neautorizate sau neînregistrate producătoare de 
venituri, neevidenţierea prin acte contabile a veniturilor 
realizate, sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin 
nedeclararea veniturilor impozabile, organizarea sau 
conducerea de evidenţe contabile duble, alterarea sau 
distrugerea memoriilor aparatelor de taxat ori de marcaj 
în scopul diminuării veniturilor impozabile, precum şi 
declararea fictivă a sediilor societăţilor comerciale, în 
vederea sustragerii de la controlul fiscal.

Încălcările mai puţin grave au fost considerate con-
travenţii, prevăzându-se, în cazul săvârşirii lor, sancţiuni 
corespunzătoare periculozităţii acestor fapte.15

M.Minea, L.Chiriac, C.Costaş subliniază că toţi 
contribuabilii au obligaţia legală de a declara cu sin-
ceritate veniturile realizate, bunurile mobile şi imobile 
aflate în proprietate sau deţinute cu orice alt titlu legal, 

precum şi orice valori care generează titluri de creanţă 
fiscală. Atunci când prin lege nu se prevede obligativi-
tatea depunerii declaraţiei de impunere, contribuabilii 
răspund de calcularea cu corectitudine a impozitelor şi 
taxelor pe care trebuie să le verse la buget.16 În acest 
context, se consemnează că nerespectarea reglementă-
rilor fiscale privind stabilirea şi perceperea impozitelor, 
taxelor şi a altor obligaţii bugetare, antrenează – po-
trivit legii – răspunderea juridică, administrativ-fiscală 
(plata sumei, penalităţi, dobânzi), civilă sau penală, 
după caz.17

Autorii A.Armeanic, V.Volcinschii, A.Rotaru, 
T.gujuman, E.Tetelea, Iu.Paladi accentuează că pen-
tru încălcarea legislaţiei fiscale pot surveni, conform 
normativităţii curente, următoarele forme de răspun-
dere: răspundere penală, răspundere contravenţională, 
răspundere fiscală, răspundere disciplinară, răspundere 
materială.18

Apelând la cumulul de opinii consemnate anterior, 
luând ca bază forma răspunderii pentru delictele fisca-
le, putem face delimitare între delicte fiscale supuse 
răspunderii penale (infracţiuni fiscale), delicte fiscale 
supuse răspunderii contravenţionale (contravenţii 
fiscale), delicte fiscale supuse răspunderii disciplinare 
(abateri fiscale), delicte fiscale supuse răspunderii 
fiscale (încălcări fiscale) şi delicte fiscale supuse răs-
punderii materiale (contravenţii vamale) – toate fiind 
cuprinse de noţiunea generică de delict fiscal (a se vedea 
Tabelul 1).

Delictele fiscale (indiferent de faptul dacă este 
infracţiune fiscală, contravenţie fiscală etc.) au ori tre-
buie să aibă ca bază incriminatoare legislaţia fiscală în 
vigoare.

Tabelul 1*
Răspunderea şi sancţiunile posibile de aplicat drept urmare

a comiterii faptelor ilegale, inclusiv a delictelor fiscale
încălcare fiscală Abatere disciplinară Contravenţie 

vamală
Contravenţie admi-

nistrativă
Infracţiune

Comise în domeniul fiscalităţii
Răspundere potri-
vit Codului fiscal

Răspundere potrivit 
Codului muncii, altor acte 

normative, convenţiilor 
colective, contractelor 

colective şi celor indivi-
duale de muncă, precum şi 
actelor normative la nivel 
de unitate, inclusiv regula-
mentului intern al unităţii

Răspundere con-
travenţională sau 

materială

Răspundere contra-
venţională

Răspundere 
penală

Art.235 alin.(2) 
C.fisc.

Art.206 alin.(1) C.mun. Art.230 alin.(2) 
C.vam., art.23 C.C.A.

Art.32 C.con. Art.62 alin.(1) 
C.pen.

persoana fizică şi 
persoana juridică

persoana fizică persoana fizică şi 
persoana juridică

persoana fizică şi 
persoana juridică

persoana fizică 
şi persoana 

juridică
-//-//-//- -//-//-//- -//-//-//- persoana fizică persoana fizică

* Cu bold sunt evidenţiate categoriile de pedepse, din întreg sistemul de pedepse prevăzut, care pot avea caracter aplicativ în cazul 
delictelor fiscale.
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În esenţă, pentru săvârşirea unor delicte fiscale19 
poate surveni şi o răspundere fiscală (încălcarea 
fiscală). În viziunea noastră, răspunderea fiscală 
constituie o categorie aparte de răspundere juridică. 
Această constatare are la bază ideea unui delict cu 
toate efectele juridice separate de altă formă de răs-
pundere juridică (reglementare, conţinut, sancţiune). 
O asemenea opinie este susţinută şi de către I.V.      
Vereşcaghina, care invocă în calitate de argument 
faptul că persoanele juridice sunt trase la răspundere 
penală pentru delictul fiscal indiferent de faptul tra-

gerii la răspundere contravenţională a persoanelor cu 
funcţie de răspundere.20

Pentru a reda formele răspunderii fiscale, autorul 
rus A.Brâzgalin le clasifică în dependenţă de două 
criterii:21

• în dependenţă de subiectul răspunderii (răspunderea 
contribuabililor (a persoanelor fizice şi a persoanelor 
juridice); răspunderea încasatorilor de impozite (a 
persoanelor juridice şi a cetăţenilor – antreprenorului); 
răspunderea băncilor şi a altor organizaţii creditare) şi

• obiectul răspunderii (tăinuirea (micşorarea) obiec-

- avertisment avertisment avertisment -
amenda mustrare amendă amendă amendă

- mustrare aspră ridicarea contra echi-
valent a obiectului 
care a constituit in-
strumentul comiterii 
sau obiectivul nemij-
locit al contravenţiei 

administrative

privarea de dreptul 
de a desfăşura o 

anumită activitate

privarea de 
dreptul de a 

ocupa anumite 
funcţii sau de a 
exercita o anu-
mită activitate

- concediere confiscarea obiectu-
lui care a constituit 
instrumentul comi-
terii sau obiectivul 
nemijlocit al con-

travenţiei adminis-
trative

privare de dreptul 
de a deţine anumite 

funcţii

retragerea 
gradului militar, 
a unui titlu spe-
cial, a gradului 

de calificare 
(clasificare) şi a 
distincţiilor de 

stat
privarea de dreptul 

special, acordat cetă-
ţeanului respectiv (de 
dreptul de a conduce 
mijloacele de trans-
port, de dreptul de 

vânătoare)

aplicarea punctelor de 
penalizare

munca nere-
munerată în 
folosul comu-

nităţii

- - arest administrativ privarea de dreptul 
special (dreptul de 

a conduce vehicule, 
dreptul de a deţine 
armă şi portarmă)

închisoare

- - expulzare munca neremunerată 
în folosul comunităţii

detenţiune pe 
viaţă

- - arest contravenţional -
- - Art.232 C.vam. - -
- - amendă Art.32 alin.(5) C.con. Art.63 alin.(1) 

C.pen.
- - confiscarea mărfuri-

lor care au constituit 
obiectul contraven-

ţiei

persoana juridică persoana juri-
dică

- - retragerea autori-
zaţiei

amenda amendă

- - - privarea de dreptul de 
a desfăşura o anumită 

activitate

privarea de 
dreptul de a 

exercita o anu-
mită activitate

- - - - lichidare
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telor impozabile; încălcarea ordinii stabilite de evidenţă a 
obiectelor impozabile; încălcarea ordinii de prezentare a 
documentelor de evidenţă la organele fiscale; încălcarea 
ordinii de achitare a impozitelor).

Răspunderea fiscală, stabilită de Codul fiscal, repre-
zintă prin sine, în opinia autorului A.M. Vandâşeva, nu 
o categorie aparte de răspundere, ci o varietate a răspun-
derii administrative.22 În acest context, se menţionează 
că termenul „răspundere fiscală” a fost utilizat de către 
legiuitor pentru a evidenţia doar caracterul, sfera, în 
care se comit delictele fiscale.23 În opinia aceluiaşi autor, 
indiferent de faptul că răspunderea fiscală este delimitată 
în legislaţie ca una de sine stătătoare şi conţine un şir de 
particularităţi specifice (se aplică fără a se lua în calcul 
vinovăţia contribuabilului), însă după metoda şi obiectul 
de reglementare ea reprezintă o varietate a răspunderii 
administrative. Obiectul reglementării juridice în sfera 
fiscală este constituit din relaţiile legate de încasarea 
plăţilor fiscale. Drept metodă a reglementării juridice 
în sfera fiscală apare metoda subordonării unilaterale, 
excluzându-se egalitatea participanţilor la relaţiile fis-
cale şi bazate pe voinţa juridică exprimată a unei părţi. 
Ca parte cu putere de iniţiativă apare subiectul public 
– organul împuternicit al puterii executive. Altfel spus, 
relaţiile apărute între subiecţi în procesul realizării con-
trolului fiscal au o evidentă reflectare juridico-adminis-
trativă, deoarece ele apar în sfera activităţii de control 
al organelor puterii executive şi sunt private de conţinut 
de repartizare.24 Am admite, într-un final, o asemenea 
ipoteză, dacă privim specificul relaţiilor sociale supuse 
răspunderii corespunzătoare, nu însă conţinutul de fapt 
al delictului fiscal supus unei sau altei răspunderi şi ca-
racterul reglementărilor admise în acest context.

O deosebită importantă prezintă problema delimită-
rii limitelor acţiunii legislaţiei fiscale de acţiunea altor 
legislaţii (vamale, contravenţionale, penale) în caz de 
comitere a unui delict fiscal. În esenţă, potrivit calculelor 
noastre, nu ar trebui să fie posibilă aplicarea răspunderii 
fiscale în cazul în care se constată prezenţa unei contra-
venţii vamale, deoarece aceste două legislaţii, la nivel 
de protecţie a relaţiilor din domeniul fiscalităţii, se află 
la limită, una abstractizând-o pe cealaltă şi creând nor-
me de la general la special. În ce priveşte răspunderea 
contravenţională şi răspunderea penală, acestea creează 
o gamă de posibilităţi aplicative în cazul în care delic-
tul fiscal este în acelaşi timp şi o încălcare fiscală, şi o 
contravenţie ori infracţiune fiscale, fiind admisă, potrivit 
regulilor interpretării logice, doar una din cele din urmă 
răspunderi. Practica invocă însă şi posibilitatea răspunde-
rii concomitente – ca încălcare fiscală şi ca contravenţie 
ori ca infracţiune fiscală. Răspunderea contravenţională 
intervine dacă fapta, potrivit caracterului ei, nu oferă po-
sibilitatea tragerii la răspundere penală, astfel legiuitorul 

excluzând varianta aplicării concomitente a răspunderii 
penale şi contravenţionale pentru unul şi acelaşi delict 
fiscal.25

După cum reiese din cele consemnate, delictele fis-
cale se deosebesc la nivel general unele de altele printr-
un caracter specific al gradului de prejudiciabilitate, o 
ilegalitate individuală, o formă de vinovăţie ori chiar 
prin lipsa acesteia şi o proprie pasibilitate de pedeapsă.

Dacă admitem răspunderea fiscală, este logic să 
precizăm forma ei de realizare, care constituie nu alt-
ceva decât sancţiunea fiscală. Potrivit art.235 C.fisc., 
„sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi 
se aplică pentru a se preveni săvârşirea, de către delin-
cvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, 
pentru educarea lor în spiritul respectării legii”. Artico-
lul 235 alin.(2) C.fisc. stabileşte că „pentru încălcarea 
fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de 
amendă”. Respectiv, alte sancţiuni decât amenda nu sunt 
compatibile cu încălcarea fiscală.

Conform art.236 C.fisc., amenda este o sancţiune 
fiscală care constă în obligarea persoanei ce a săvârşit o 
încălcare fiscală de a plăti o sumă de bani. Amenda se 
aplică indiferent de faptul dacă au fost aplicate sau nu 
alte sancţiuni fiscale ori plătite impozite, taxe, majorări 
de întârziere (penalităţi) calculate suplimentar la cele 
declarate sau nedeclarate. Amenda reprezintă o parte a 
obligaţiei fiscale şi se percepe în modul stabilit pentru 
impunerea fiscală.

În contextul acestei norme constatăm că însuşi 
legiuitorul, prin ideea enunţării că „amenda se aplică 
indiferent de faptul dacă au fost aplicate sau nu alte 
sancţiuni fiscale”, concretizează de fapt existenţa şi a 
altor sancţiuni fiscale decât amenda. Prin esenţa, însă, a 
normei de la art.235 alin.(2) C.fisc. „pentru încălcarea 
fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă 
de amendă”. Or, ni se creează opinia precum că statutul 
unor alte forme de reacţie împotriva delictelor fiscale, 
inclusiv imporiva încălcărilor fiscale, cade sub incidenţa 
de sancţiuni fiscale. Cu nuanţe de amănunt, aici putem 
constata ori o pedeapsă de altă natură, dar nu fiscală, ori 
anumite măsuri de stingere a obligaţiilor fiscale.

Amenda poate fi aplicată, în lei, la general ori pentru 
fiecare caz în particular. Amenda poate constitui:

• sumă fixă de bani (egală cu suma operaţiunilor 
economice înscrise în astfel de documente);

• amendă egală cu valoarea bunurilor sechestrate, care 
au fost delapidate, înstrăinate, substituite sau tăinuite;

• procente din suma trecută la scăderi în perioada de 
nesuspendare a operaţiunilor;

• procente din sumele înscrise în acest cont;
• un anumit procent în raport cu suma obligaţiu-

nilor fiscale neîndeplinite (procente din volumul de 
livrări impozabile; procente din suma neînregistrată în 
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termen; procente din suma înregistrată; procente din 
suma care trebuie plătită; procente din suma înscrisă în 
cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întârziere; 
procente din suma impozitului sau taxei care urmează 
să fie vărsată la buget şi care trebuie să fie indicată în 
darea de seamă fiscală menţionată; procente din va-
loarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul 
controlului, pornind de la preţul de comercializare, 
dar nu mai mică decât o anumită sumă; procente din 
suma operaţiunii).

În esenţă, amenda are caracter absolut determinat 
(300 lei, 30% din suma trecută la scăderi în perioada 
de nesuspendare a operaţiunilor etc.). Minimul amenzii 
posibil de aplicat, în cazul unei cote fixe stabilite, este de 
100 lei pentru fiecare informaţie neautentică din darea de 
seamă fiscală (art.260 alin.(2) C.fisc.). Maximul amenzii 
în cazurile strict determinate nu depăşeşte 30000 lei. 
Răspunderii fiscale şi sancţiunii fiscale pot fi supuse atât 
persoanele fizice, cât şi persoanele juridice.

Uneori, legislaţia fiscală oferă organului fiscal posi-
bilitatea de a anula sau a reduce amenda (spre exemplu, 
dacă eroarea este corectată în decursul a 30 de zile de 
la data stabilită pentru a fi prezentată – art.260 alin.(2) 
C.fisc.). În anumite cazuri, aplicarea sancţiunii fiscale 
este determinată de anumite condiţii (spre exemplu, 
sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe 
venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 500 de lei – 
art.261 alin.(6) C.fisc.). 

Analizând legislaţia fiscală în ansamblu, constatăm 
posibilitatea aplicării, în afara sancţiunilor fiscale, a unor 
măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale (art.227 
C.fisc.). În special se precizează că stingerea obligaţiilor 
fiscale se asigură prin aplicarea de către organul fiscal 
sau alt organ abilitat a:

- majorării de întârziere (penalităţii) la impozite 
şi taxe;

- suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, 
cu excepţia celor de la conturile de credit şi provizorii 
(de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea 
sau majorarea capitalului social);

- sechestrarea bunurilor;
- alte măsuri prevăzute de prezentul titlu şi de ac-

tele normative adoptate în conformitate cu acesta.
Articolul 227 alin.(3) C.fisc. specifică că „în cazul 

trecerii frontierei vamale şi/sau al plasării mărfurilor 
în regim vamal, se aplică măsuri de asigurare a stin-
gerii obligaţiilor fiscale în conformitate cu legislaţia 
vamală”.

Potrivit art.228 alin.(1)-(3) C.fisc., majorarea de în-
târziere (penalitatea) este o sumă calculată în funcţie de 
cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua 
în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă 
au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către orga-

nul fiscal sau alt organ abilitat a majorării de întârziere 
este obligatorie, independent de forma de constrângere. 
Majorarea de întârziere reprezintă o parte din obligaţia 
fiscală şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea 
fiscală. Pentru neplata impozitului, taxei în termenul şi 
în bugetul stabilite conform legislaţiei fiscale se plăteşte 
o majorare de întârziere, determinată în conformitate 
cu alin.(3) art.228 C.fisc. pentru perioada care începe 
după scadenţa impozitului, taxei şi care se încheie în 
ziua plăţii lor efective, inclusiv. Cuantumul majorării 
de întârziere se determină în funcţie de rata de bază 
(rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită 
de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a 
anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la 
refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni de 
cumpărare a valorilor mobiliare de stat pe termen de 
două luni, majorată cu 5 puncte.

În conformitate cu art.229 alin.(1) C.fisc., suspenda-
rea operaţiunilor la conturile bancare, cu excepţia celor 
de împrumut şi provizorii (de acumulare a mijloacelor 
financiare pentru formarea sau majorarea capitalului 
social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu 
sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător, este o măsură 
prin care organul fiscal limitează dreptul contribuabilului 
de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor 
depune la conturile lui bancare şi de a folosi noile con-
turi, deschise în aceeaşi sau în o altă instituţie financiară 
(sucursala sau filiala acesteia). 

Reieşind din art.229 alin.(2) C.fisc., dispoziţia pri-
vind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale 
contribuabilului poate fi emisă în cazul comiterii oricărei 
încălcări din cele prevăzute la art.253 alin.(1), (2), (3) 
şi (6), la art.255 alin.(2), la art.260 alin.(1), la art.263  
alin.(1) şi (2) C.fisc., precum şi în cazurile nestingerii, 
în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei 
debitoare a contribuabilului restanţier.

Limitarea dreptului contribuabilului de a utiliza noi 
conturi se exercită prin refuzul organului fiscal de a 
confirma primirea în evidenţa sa a noului cont bancar. 

În baza art.230 C.fisc., sechestrarea bunurilor – ca 
măsură de asigurare a plăţii impozitelor, taxelor şi/
sau amenzilor – se exercită în modul şi în condiţiile 
prevăzute la Capitolul 9 – Executarea silită a obligaţiei 
fiscale.

În corespundere cu art.194 alin.(1) C.fisc., executarea 
silită a obligaţiei fiscale se efectuează prin:

a) încasare a mijloacelor băneşti de pe conturile 
bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe 
conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mij-
loacelor financiare pentru formarea sau majorarea 
capitalului social);

b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti 
în numerar;
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c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepţia 
celor consemnate la lit.a) şi b); 

d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabili-
lor prin modalităţile prevăzute la lit.a), b) şi c).

În consecinţă, se impune constatarea esenţei deli-
mitării amenzii – ca sancţiune fiscală – de formele de 
asigurare a obligaţiilor fiscale. De fapt, prin esenţa lor, 
dacă suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, 
cu excepţia celor de la conturile de credit şi provizorii 
(de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea 
sau majorarea capitalului social), sechestrarea bunurilor 
apar ori pot apărea în calitate de măsuri asiguratorii, 
atunci majorarea de întârziere (penalitatea) la impozite 
şi taxe este vădită prin caracterul său sancţionator, fiind 
de fapt în afara unor măsuri asiguratorii. Or, legiuitorul 
urmează calea evidenţierii permanente a unei inflaţii şi 
găsirea unui refugiu anume în asemenea mod de asigura-
re a obligaţiunilor fiscale. În acest caz, oricum se impune 
orientarea normativă spre asigurarea obligaţiilor fiscale, 
dar nu a unor venituri suplimentare la buget.

Generalizând cele consemnate privitor la sancţiunea 
fiscală, am pune în evidenţă o serie de trăsături specifice 
care le descrie ori care ar trebui de fapt să le specifice:
sunt măsuri de răspundere pentru încălcarea nor-

melor de drept fiscal (delicte fiscale în forma încălcărilor 
fiscale);
posedă un caracter patrimonial exprimat în bani;
se aplică faţă de contribuabili fie persoane fizice, 

fie persoane juridice;
aplicarea altor sancţiuni juridice (contravenţionale 

sau penale) trebuie să excludă răspunderea fiscală;
au rolul de a-i pedepsi pe cei care încalcă normele 

de drept fiscal şi au statut de măsură de despăgubire a 
statului şi de asigurare a obligaţiilor fiscale la buget.

Răspunderea disciplinară – ca formă a răspunderii 
juridice, intervine în sfera relaţiilor de drept fiscal în 
cazurile când un funcţionar public cu atribuţii în acest 
domeniu comite o abatere disciplinară pentru care sunt 
prevăzute sancţiuni disciplinare. Potrivit art.30 alin.(2) 
al Legii serviciului public,26 funcţionarului public i „se 
aplică o sancţiune disciplinară în cazul neexercitării 
sau exercitării necorespunzătoare a funcţiei”. În co-
respundere cu Anexa nr.1 la Legea serviciului public, 
inspectorul fiscal este un funcţionar public şi poartă 
răspundere disciplinară în modul şi în cazurile prevă-
zute de lege. Deci, ca temei pentru aplicarea sancţiunii 
disciplinare este încălcarea disciplinei, neîndeplinirea în 
modul stabilit a obligaţiunilor de serviciu. Articolul 30 
alin.(3) al Legii serviciului public prevede că sancţiunile 
disciplinare şi modul de aplicare se stabilesc în confor-
mitate cu legislaţia muncii şi Legea serviciului public. În 
ipoteza reglementărilor normative reieşite din legislaţia 
muncii (art.206 alin.(1) C.mun.), „pentru încălcarea 

disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice 
faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare: a) 
avertismentul; b) mustrarea; c) mustrarea aspră; d) 
concedierea (ultima în prezenţa anumitor temeiuri expres 
prevăzute). Pentru încălcarea legislaţiei fiscale se admite 
posibilitatea aplicării oricărei sancţiuni disciplinare 
prevăzute de legislaţia muncii.

Legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele 
categorii de salariaţi şi alte sancţiuni disciplinare (art.206 
alin.(2) C.mun.).

Pentru încălcarea muncii se interzice aplicarea amenzi-
lor şi a altor sancţiuni pecuniare (art.206 alin.(3) C.mun.). 
În corespundere cu art.30 alin.(4) al Legii serviciului pu-
blic, „persoanele cu funcţie de răspundere care încalcă 
regulile concursului de angajare în serviciul public, care 
angajează ignorând restricţiile prevăzute la art.11 şi nu 
respectă regulile de atestare a funcţionarilor publici şi 
de conferire a gradelor de calificare, sunt retrogradate 
pe un termen de până la un an sau concediate, dacă 
acţiunile lor nu atrag răspunderea penală”.

În contextul delictelor fiscale săvârşite cu participarea 
funcţionarilor este de amintit despre exigenţele speciale 
şi interdicţiile faţă de funcţionarii publici, stipulate în 
Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismu-
lui,27 a căror încălcare, în unele cazuri, constituie abateri 
disciplinare, în altele – contravenţii administrative şi 
în a treia situaţie – infracţiuni.28 Astfel, potrivit art.11 al 
Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, 
„funcţionarii vinovaţi de săvârşirea actelor de corupţie 
sunt traşi la răspundere în conformitate cu Codul penal 
şi destituiţi, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii 
în serviciul public în decursul a 5 ani. Funcţionarii 
vinovaţi de săvârşirea unor acte de protecţionism sunt 
traşi la răspundere administrativă şi destituiţi.” Con-
form art.12 al Legii privind combaterea corupţiei şi 
protecţionismului, „conducătorii de autorităţi publice, 
de alte instituţii, de întreprinderi şi organizaţii de stat 
sunt obligaţi să ia măsurile de rigoare faţă de funcţio-
narii din subordine vinovaţi de săvârşirea unor acte de 
corupţie şi de protecţionism şi să le aducă la cunoştinţă 
CCCEC, SIS, Procuraturii Generale, Curţii de Conturi. 
Eschivarea intenţionată a conducătorilor de autorităţi 
publice, întreprinderi şi organizaţii de stat de la măsu-
rile prevăzute atrage după sine răspunderea conform 
legislaţiei în vigoare”.

Autorul Alexandru Armeanic indică şi la răs-
punderea materială ca rezultat al săvârşirii delictului 
fiscal. În lumina legislaţiei muncii, menţionează 
autorul, răspunderea materială este condiţionată de 
recuperarea unei pagube care a fost pricinuită „în 
timpul îndeplinirii îndatoririlor de muncă” şi „din 
vina funcţionarului”.29 Astfel, dacă în urma efectuării 
controlului cu privire la respectarea legislaţiei fiscale 
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contribuabilului i-au fost aplicate sancţiuni fiscale 
pentru exercitarea necorespunzătoare sau neexerci-
tarea de către persoana cu funcţie de răspundere a 
obligaţiilor sale de serviciu, prin care fapt a cauzat 
un prejudiciu material firmei unde activează, atunci 
această daună trebuie recuperată. Răspunderea mate-
rială a salariatului este individuală şi se aplică indi-
ferent dacă salariatul a fost tras la răspundere penală, 
administrativă ori disciplinară.

În viziunea noastră, operând cu normativul în vigoa-
re, dar neacceptând această formulă legislativă, răspun-
derea materială pentru delictele fiscale este posibilă doar 
în conformitate cu legislaţia vamală. De fapt, în esenţă 
se invocă prezenţa unei răspunderi vamale – ca formă 
specifică de răspundere juridică (precum cea fiscală), 
însă, care prevede expres în conţinutul normelor sale 
posibilitatea unei răspunderi contravenţionale ori ma-
teriale (art.229 alin.(3) C.vam.).

În baza art.230-231 C.vam. se face distincţie între:
– contravenţii vamale cu răspundere contraven-

ţională (51 contravenţii vamale);
– contravenţii vamale cu răspundere materială 

(21 contravenţii vamale).
În conformitate cu art.230 alin.(2) C.vam., „con-

travenţiile enumerate la art.230 alin.(1) C.vam. se 
sancţionează în conformitate cu prevederile Codului 
contravenţional”. Din analizele realizate am observat 
că, deşi unele încălcări din domeniul fiscal se conţin în 
lista eshaustivă a contravenţiilor vamale, reglementare 
juridică potrivit cu normele Codului contravenţional nu 
capătă. Unele dintre ele sunt supuse răspunderii penale 
în mod direct.

În calitate de sancţiune în cazul contravenţiilor va-
male poate să apară:

– amenda în cote procentuale, cu limite minimă şi 
maximă, din valoarea mărfurilor care au constituit obiec-
tul contravenţiei; din valoarea mărfurilor nedeclarate în 
termenele stabilite; din valoarea mărfurilor la care au fost 
prezentate documente care conţin date neautentice; din 
valoarea mărfurilor pentru care nu au fost plătite drep-
turile de import sau de export; din valoarea mărfurilor 
şi mijloacelor de transport ale căror documente au fost 
pierdute sau nepredate. Limita minimală procentuală a 
amenzii figurează de la 3% la 40%, iar limita maximală 
procentuală – de la 10% la 100%;

– confiscarea mărfurilor care au constituit obiec-
tul contravenţiei;

– retragerea autorizaţiei.
Toate contravenţiile vamale prevăd amenda ca 

pedeapsă principală, în unele cazuri caracter alternativ 
având confiscarea mărfurilor care au constituit obiectul 
contravenţiei ori retragerea autorizaţiei (de altfel, care 
apar de asemenea în calitate de pedepse principale).

Potrivit art.271 C.vam., „în soluţionarea problemei 
mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi 
altor bunuri ridicate sau sechestrate, ce constituie probe 
materiale în cazul contravenţiei vamale, colaboratorul 
vamal care cercetează cazul se conduce de prevederile 
Codului cu privire la contravenţiile administrative”. În 
continuare se menţionează că „în soluţionarea proble-
mei mărfurilor şi mijloacelor de transport ridicate sau 
gajate, garanţiilor, bunurilor sechestrate, ce constituie 
mijloace de asigurare a perceperii amenzii sau costului 
mărfurilor şi mijloacelor de transport, colaboratorul 
vamal care cercetează cazul contravenţiei vamale se 
conduce de alin.(3)-(5)”.

Articolul 271 alin.(3)-(4) C.vam. prevede că măr-
furile şi mijloacele de transport ridicate, gajate sau 
bunurile sechestrate în mod întemeiat pentru a se 
asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi 
al mijloacelor de transport se restituie, în termen de                                            
2 luni după perceperea amenzii sau costului mărfurilor 
şi mijloacelor de transport, posesorului sau deţinătoru-
lui lor de la momentul ridicării, gajării sau sechestrării, 
garanţiile depuse în acest scop, după transferul sumelor 
necesare, anulându-se, iar sumele depuse în contul de 
depozit folosindu-se pentru plata sumelor datorate. 
Dacă, după perceperea amenzii sau costului mărfurilor 
şi al mijloacelor de transport, posesorul sau deţinătorul 
bunurilor ridicate, gajate sau sechestrate nu le vor soli-
cita în decursul a 2 luni din ziua expedierii înştiinţării 
respective, bunurile vor fi plasate în depozit provizoriu. 
În caz de neachitare a amenzii sau a costului mărfurilor 
şi al mijloacelor de transport, de mărfurile şi mijloacele 
de transport ridicate, gajate sau sechestrate pentru asi-
gurarea perceperii amenzii sau costului mărfurilor şi al 
mijloacelor de transport, precum şi de garanţia depusă 
în acest scop şi de sumele depuse în contul de depozit se 
va dispune în conformitate cu Codul vamal. Mărfurile şi 
mijloacele de transport ridicate sau gajate, vărsământul 
în contul de depozit sau bunurile sechestrate pentru a se 
asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor şi al 
mijloacelor de transport se restituie, după constatarea 
neîntemeierii acestor operaţiuni, persoanei de la care 
au fost ridicate, debitorului gajist sau deponentului, iar 
acţiunea garanţiei depuse în aceste scopuri încetează 
din momentul constatării cererii neîntemeiate a prezen-
tării ei. Dacă, în decursul a 2 luni de la data expedierii 
înştiinţării, posesorul sau deţinătorul bunurilor indicate 
nu le va solicita, ele vor fi plasate în depozit provizoriu, 
unde termenul lor de păstrare nu poate depăşi 6 luni de 
la data expedierii înştiinţării.

Din esenţa celor expuse constatăm că drept forme de 
asigurare a perceperii amenzii sau a costului bunurilor, 
mijloacelor de transport apare ridicarea bunurilor, gaja-
rea bunurilor, garanţiile, sechestrarea bunurilor.
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Răspunderea contravenţională intervine în cazul 
săvârşirii unei fapte prevăzute în Capitolul XV din Codul 
contravenţional – Contravenţii ce afectează activitatea 
de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi 
valorile mobiliare şi se realizează prin aplicarea de sanc-
ţiuni contravenţionale. Codul contravenţional prevede 
următoarele contravenţii administrative care afectează 
fiscalitatea:
 încălcarea regulilor vamale, în special neachitarea 

în termen a drepturilor de import şi de export, precum 
şi alte acţiuni al căror rezultat este neachitarea plenară 
a taxelor vamale (art.287 alin.(13)); acţiunile care au 
ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de 
export sau reducerea acestor drepturi (art.287 alin.(14)); 
acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import 
şi de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii 
sau nerestituirea lor fără just temei (art.287 alin.(15));
 desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă 

individuală în calitate de contribuabil al sistemului 
public de asigurări sociale (art.294);
 încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a 

contabilităţii, de întocmire şi prezentare a dărilor de 
seamă financiare (art.295 alin.(3), (4), (5), (6), (7));
 primirea şi eliberarea mijloacelor pentru retri-

buirea muncii fără transferul contribuţiei de asigurări 
sociale (art.296);
 încălcarea drepturilor, intereselor şi obligaţiilor 

contribuabilului sau ale unui alt participant al rapor-
turilor fiscale (art.297);
 evaziunea fiscală a persoanelor fizice (art.301);
 încălcarea termenului de restituire a taxei pe 

valoare adăugată (art.311).
Delictele fiscale supuse răspunderii contravenţionale 

trebuie delimitate prin subiectul lor. Este vorba, în pri-
mul rând, despre contribuabil, adică persoana care are 
obligaţii fiscale faţă de stat (art.301 C.con. – Evaziunea 
fiscală a persoanelor fizice) şi, în al doilea rând, despre 
funcţionarii cu atribuţii de administrare fiscală (art.297 
C.con. – Încălcarea drepturilor, intereselor şi obliga-
ţiilor contribuabilului sau ale unui alt participant la 
raporturile fiscale). 

Unele delicte fiscale supuse răspunderii contra-
venţionale au, din punct de vedere obiectiv, aceeaşi 
construcţie legislativă în cadrul legii penale şi al celei 
contravenţionale. Deosebirea constă doar în caracterul 
prejudiciului cauzat al faptei concrete. De exemplu, co-
miterea contravenţiei stabilite în art.295 alin.(6) C.con. în 
proporţie ce depăşeşte 2500 u.c. determină răspunderea 
penală conform art.244 C.pen.

Analiza sancţiunilor pentru faptele contravenţi-
onale care aduc atingere raporturilor de drept fiscal 
relevă amenda (amenda are un caracter financiar, 
fixată de legiuitor în anumite limite) – ca sancţiune 

contravenţională principală şi, practic, instituită pentru 
majoritatea contravenţiilor în cauză. În unele cazuri, 
legea contravenţională admite posibilitatea aplicării 
pedepsei privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate – ca pedeapsă complementară.

Prin urmare, şi în cazul răspunderii contravenţionale 
legiuitorul a avut grijă ca prin sancţiunile aplicate nu 
numai să-i pedepsească pe contravienţi, dar şi să asigure 
repararea normelor de drept violate, adică a normelor 
prin care se realizează, totodată, procesul de constituire 
a finanţelor statului.30 Concluzia care poate fi formulată 
este că şi la realizarea răspunderii contravenţionale pen-
tru săvârşirea delictelor fiscale legiuitorul a pus accent 
pe caracterul financiar al sancţiunilor, pe de o parte, 
pedepsindu-i pe contravienţi, iar, pe de alta, asigurând 
vărsăminte în buget prin amenzi.

În ipoteza celor consemnate suntem promotorii ideii 
de unificare a legislaţiei penale şi a celei contravenţionale 
în una singură – Codul penal. În conţinutul legii penale 
urmează, însă, a se face distincţie între infracţiuni şi 
contravenţii. Acest din urmă lucru va determina sporirea 
aplicaţiunii uniforme şi corecte a legislaţiei în vigoare.

Reieşind din aspectul general al încălcărilor de lege, 
infracţiunile fiscale sunt atribuite la categoria celor 
mai grave delicte fiscale,31 care încalcă relaţiile din 
domeniul fiscalităţii. Ca rezultat al săvârşirii lor poate 
fi aplicată cea mai aspră sancţiune stipulată în legislaţia 
Republicii Moldova în vigoare – pedeapsa penală. În 
sensul dreptului fiscal, prin aceste fapte se prejudiciază 
relaţiile dintre contribuabili şi stat, relaţii ce se formează 
în procesul constituirii mijloacelor financiare ale statu-
lui. Răspunderea penală se realizează în principal prin 
constrângerea exercitată de stat faţă de subiectul activ al 
infracţiunii, în condiţiile şi formele stipulate în lege.

Autorii V.Bujor, o.Pop constată că principalele trei 
infracţiuni care lovesc deosebit de virulent în relaţiile 
privitoare la sistemul fiscal sunt: evaziunea fiscală, 
contrabanda şi bancruta frauduloasă. În continuare 
se consemnează că „raportul dintre infracţiunile de 
evaziune fiscală, contrabandă, bancrută frauduloasă 
şi fraudă fiscală este identic cu raportul gen-specie, în 
sensul că aceste infracţiuni se includ în multitudinea de 
modalităţi de fraudare a domeniului fiscal”.32 În opinia 
noastră, se confundă toate categoriile de fapte legate de 
domeniul fiscal: care atentează la relaţiile din domeniul 
fiscalităţii (delictele fiscale), precum şi cele în legătură 
directă ori, inclusiv, în cadrul acestui domeniu.

Evident, infracţiunile din domeniul fiscal (infrac-
ţiunile fiscale) au o apariţie comparativ nouă în cadrul 
sistemului incriminator al legislaţiei penale autohtone 
şi nu cunosc o interpretare unică în ceea ce priveşte 
numărul şi categoriile de fapte atribuite la ele. În opinia 
noastră, infracţiunile legate de domeniul fiscal ar forma 
trei grupuri distincte:
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– delicte fiscale supuse răspunderii penale (infracţiuni 
fiscale);

– infracţiuni în legătură directă cu delictele fiscale şi
– infracţiuni, inclusiv, în domeniul fiscal.
La categoria infracţiunilor fiscale am atribui:
• evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor 

şi organizaţiilor (art.244 C.pen.);
• eschivarea de la achitarea plăţilor vamale 

(art.249 C.pen.);
• transportarea, păstrarea sau comercializarea 

mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu 
timbre de control sau timbre de acciz, evaziunea 
fiscală a persoanelor fizice (art.250 C.pen.);

• încălcarea regulilor privind declararea veni-
turilor şi a proprietăţii de către demnitarii de stat, 
judecători, procurori, funcţionarii publici şi unele 
persoane cu funcţie de conducere, tăinuirea mijloa-
celor în devize (art.330/1 C.pen.);

În ce priveşte infracţiunile în legătură directă cu 
delictele fiscale, am pune accentul pe:

• practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător 
(art.241 C.pen.);

• pseudoactivitatea de întreprinzător (art.242 
C.pen.).

Referitor la categoria infracţiunilor, inclusiv, în do-
meniul fiscal, am pune accentul, în principal, pe:

• abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 
C.pen.);

• neglijenţa în serviciu (art.329 C.pen.);
• falsul în acte publice (art.332 C.pen.);
• abuzul de serviciu (art.335 C.pen.);
• confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea 

documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor 
sau sigiliilor false (art.361 C.pen.) etc.

Toate infracţiunile fiscale au ca criterii de delimitare 
subiectul impunerii, obiectul impunerii şi metoda de 
săvârşire a delictului fiscal. De asemenea, o trăsătură 
specifică a unor categorii de infracţiuni fiscale (eva-
ziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor (art.244 C.pen.); transportarea, păstrarea 
sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără 
marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz, 
evaziunea fiscală a persoanelor fizice (art.250 C.pen.) 
faţă de altele (eschivarea de la achitarea plăţilor vamale 
(art.249 C.pen.); încălcarea regulilor privind declara-
rea veniturilor şi a proprietăţii de către demnitarii de 
stat, judecători, procurori, funcţionarii publici şi unele 
persoane cu funcţie de conducere, tăinuirea mijloacelor 
în devize (art.330/1 C.pen.) este posibilitatea (în prima 
situaţie) ori imposibilitatea (în cel din urmă caz) de a 
trage la răspundere penală persoanele juridice.

În ce priveşte pedepsele penale (ca măsuri de con-
strângere), care pot fi aplicate persoanelor fizice pentru 
delictele fiscale, enumerăm:

– închisoarea (art.244 alin.(1) C.pen.; art.244 alin.(2) 
C.pen.; art.249 alin.(2) C.pen.; art.249 alin.(3) C.pen.; 
art.250 alin.(1) C.pen.; art.250 alin.(2) C.pen.; art.356 
C.pen.);

– munca neremunerată în folosul comunităţii (art.249 
alin.(1) C.pen.; art.249 alin.(2) C.pen.);

– amenda (art.244 alin.(1) C.pen.; art.244 alin.(2) 
C.pen.; art.249 alin.(1) C.pen.; art.249 alin.(2) C.pen.; 
art.249 alin.(3) C.pen.; art.250 alin.(1) C.pen.; art.250 
alin.(2) C.pen.; art.330/1 alin.(1) C.pen.; art.330/1        
alin.(2) C.pen.; art.330/1 alin.(3) C.pen.);

– privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau 
de a exercita o anumită activitate (art.244 alin.(1) C.pen.; 
art.330/1 alin.(1) C.pen.; art.330/1 alin.(2) C.pen.; 
art.330/1 alin.(3) C.pen.).

În cazul persoanelor juridice, pedepsele penale pentru 
comiterea delictelor fiscale pot fi:

– amenda (art.244 alin.(1) C.pen.; art.250 alin.(1) 
C.pen.; art.250 alin.(2) C.pen.);

– privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 
(art.244 alin.(1) C.pen.; art.244 alin.(2) C.pen.; art.250 
alin.(1) C.pen.; art.250 alin.(2) C.pen.);

– lichidarea întreprinderii (art.244 alin.(1) C.pen.; 
art.250 alin.(2) C.pen.).

În ipoteza criteriului sancţiunii se face o distincţie 
conceptuală între frauda fiscală contravenţională (supusă 
penalităţilor fiscale, care este de obicei săvârşită de con-
tribuabil, ocazional, şi acesta invocă obscuritatea textelor 
legale) şi frauda fiscală penală (sancţionată penal, care 
se manifestă la persoanele care au o intenţie frauduloasă 
evidentă şi fapta comportă anumite semne specifice de 
prejudiciabilitate).33

Pornind de la aceste premise, infracţiunea fiscală 
constituie, în primul rând, un delict fiscal. Aceasta se 
deosebeşte de delictul fiscal supus răspunderii fiscale 
(încălcarea fiscală) în principal prin gradul prejudicia-
bil al faptei comise şi forma de vinovăţie prin care se 
manifestă.34

Prin urmare, ţinând seama de modul de săvârşire şi de 
implicaţiile economico-financiare, frauda fiscală poate fi 
încadrată drept contravenţie fiscală sau infracţiune fisca-
lă, iar sancţiunea aplicabilă este amenda contravenţională 
ori amenda penală sau închisoarea.35

Cu referire la delimitarea delictului fiscal supus 
răspunderii penale (infracţiunea fiscală) de alte delicte 
fiscale, am pune accent anume pe gradul prejudiciabil 
al infracţiunii. Pentru recunoaşterea faptei ilegale drept 
delict fiscal, este necesară constatarea unei corespunderi 
a acesteia cu toate semnele conţinutului delictului fiscal 
supus unei ori altei răspunderi juridice. În acest mod, 
operându-se cu dispoziţia art.14 alin.(2) C.pen („nu 
constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, 
deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de 
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prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă 
gradul prejudiciabil al unei infracţiuni”), stabilim posi-
bilitatea delimitării unui delict fiscal supus răspunderii 
penale de alte categorii de delicte fiscale. Importanţa 
faptei denotă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii 
ori lipsa în genere a unui grad prejudiciabil.36 Astfel, 
aliniindu-ne la opinia autorului A.M. Vandâşeva, consta-
tăm că în faptele, ale căror componenţe sunt construite 
în formă materială, la stabilirea lipsei importanţei este 
necesar a ne conduce de indicii urmării imediate, iar în 
cazul faptelor cu conţinut formal sau formal redus – de 
intensitatea faptei.37

De asemenea, rămâne nesoluţionată problema când 
latura obiectivă a conţinutului delictului fiscal supus 
răspunderii fiscale (încălcarea fiscală) nu corespunde 
cu conţinutul delictului fiscal supus răspunderii penale 
(infracţiunea fiscală) ori când în afară de delictul fiscal, 
cuprins de conţinutul infracţiunii fiscale, este comis şi 
un alt delict fiscal. Ambele aceste situaţii, din punctul 
de vedere al autorului I.N. Soloviov, nu pot antrena 
temeiuri pentru a refuza tragerea la răspundere potrivit 
cu ambele forme.38 În acest din urmă caz, are loc, în 
viziunea noastră, o încălcare a principiului non bis in 
idem.

Figura 1
Delictul fiscal şi răspunderea juridică în conformitate cu

legislaţia Republicii Moldova în vigoare

Figura 2
Delictul fiscal şi răspunderea juridică în conformitate cu opiniile lansate de către autor
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Reieşind din cele expuse anterior, justificată ni se 
prezintă concluzia, că răspunderea juridică şi sancţiunile 
juridice sunt efective numai în măsura în care vor putea 
reţine potenţialii delincvenţi de la săvârşirea ilegali-
tăţilor,39 vor contribui la repararea normelor de drept 
încălcate. În acest sens, se impune un echilibru în ceea 
ce priveşte instituirea unei varietăţi de sancţiuni – de la 
cele mai blânde la cele mai severe.

Apare o întrebare rezonabilă: poate oare delictul 
fiscal să fie pasibil nu în formă penală, dar în formă 
contravenţională sau fiscală? Dacă da, atunci care ar 
fi definirea acesteia în asemenea mod? Evident, legea 
penală, legea contravenţională şi legea fiscală, nedefi-
nind delictul fiscal ori evaziunea fiscală, completează 
această noţiune cu conţinut diferit, ceea ce evidenţiază 
şi prezenţa a trei noţiuni diferite ale delictului fiscal 
(evaziunii fiscale). Considerăm că este cazul de a exclude 
utilizarea unor termeni cu conţinut diferit pentru aceeaşi 
instituţie, creându-se într-un final posibilităţi de inter-
pretare diferită a normelor şi a termenilor. În viziunea 
noastră, noţiunea de delict fiscal trebuie să-şi regăsească, 
într-un final, locul în cadrul normelor fiscale, doar unele 
modalităţi găsindu-şi expresie şi în conţinutul normelor 
contravenţionale şi, respectiv, penale, care, într-un final, 
în viziunea noastră, trebuie unificate.40
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SUMMARY
In the present article, it is argued that formally, social relations on freedom, honor and person dignity 

are the ones to form the generic legal object of the offense specified at art.165 PC RM; in fact, the ge-
neric legal object of this offence consists by the social relationships on person’s liberty. It is shown that 
social relations on physical freedom of the person configure the main legal object of the offense provided 
by art.165 PC RM. It is also proved that, where appropriate, the secondary legal object of the offense 
stipulated at art.165 PC RM, is formed by the social relationships on: mental freedom of the person; the 
person’s bodily integrity; physical freedom of the person; possession of person’s documents; freedom 
of manifestation of will etc. It concludes that only the victim’s body may evolve as a material object of 
the offense specified at art.165 PC RM. It is revealed that, in legal-penal meaning, the victim of human 
trafficking is the person whom in time of the offense perpetration has attained the age of 18 years, that 
is the passive subject in the conflict legal penal report, a report aroused as a result of the perpetration of 
the offense provided by art.165 PC RM, and which is the subject of the social relations, the constituent 
object of this offence.

C
generic al infracţiunii; obiectul juridic special al infrac-
ţiunii.

Se consideră că obiectul juridic general al infracţi-
unii îl formează relaţiile sociale cu privire la ordinea de 
drept. În acord cu alin.(1) art.2 C.pen. RM, ordinea de 
drept include: persoana; drepturile şi libertăţile persoa-
nei; proprietatea; mediul înconjurător; orânduirea con-
stituţională; suveranitatea, independenţa şi integritatea 
teritorială a Republicii Moldova; pacea şi securitatea 
omenirii etc.

Din obiectul juridic general derivă obiectul juridic 
generic. Aşa cum rezultă din denumirea Capitolului III 
al Părţii Speciale a Codului penal al Republicii Mol-
dova, obiectul juridic generic al infracţiunii de trafic 
de fiinţe umane îl constituie relaţiile sociale cu privire 
la libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei. Acelaşi 
obiect juridic generic îl au infracţiunile de: răpire a 
unei persoane (art.164); răpire a minorului de către ru-
dele apropiate (art.1641); privaţiune ilegală de libertate 
(art.166); sclavie şi condiţii similare sclaviei (art.167); 
muncă forţată (art.168); internare ilegală într-o instituţie 
psihiatrică (art.169 C.pen. RM).

Nu mai face parte din acest grup infracţiunea de 
calomnie. Aceasta pentru că fapta de calomnie a fost 
dezincriminată prin eliminarea art.170 „Calomnia” din 
Codul penal, operată prin Legea Republicii Moldova 

INFRACŢIUNEA  DE  TRAFIC  DE  FIINŢE  UMANE 
(art.165 C.pen. RM): 

OBIECTUL  jURIDIC,  OBIECTUL  MATERIAL,  VICTIMA

Alexandru TĂNASE, 
doctorand (USM)

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

pentru modificarea Codului penal al Republicii Mol-
dova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
22.04.2004.1 În legătură cu aceasta, în doctrina penală2 
s-a recomandat reformularea denumirii capitolului 
corespunzător din legea penală din „Infracţiuni contra 
libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei” în „Infracţiuni 
contra libertăţii persoanei”.

Susţinem această propunere: abrogarea art.170 
C.pen. RM a avut ca efect restrângerea în volum a 
valorii sociale fundamentale reprezentând obiectul 
juridic generic analizat. Infracţiunea de calomnie era 
unica infracţiune, prevăzută de Capitolului III al Părţii 
Speciale a Codului penal, al cărei obiect juridic special 
avea legătura cu partea componentă a obiectului juridic 
generic, reprezentată de cinstea şi demnitatea persoanei. 
Odată ce a dispărut această legătură, nu se mai justifică 
păstrarea denumirii respectivului capitol în varianta ac-
tuală. Este adevărat că unele infracţiuni pluriobiectuale, 
prevăzute de art.164-169 C.pen. RM, aduc atingere rela-
ţiilor sociale cu privire la cinstea şi demnitatea persoanei. 
Aşa cum aduc atingere şi multe alte infracţiuni plurio-
biectuale acestor valori şi relaţii sociale. Însă, atingerea 
se aduce obiectului juridic secundar, nu obiectului juridic 
principal. Iar, în planul stabilirii apartenenţei generice a 
unei infracţiuni, contează derivaţia de la obiectul juridic 
generic spre obiectul juridic principal, nu derivaţia de la 
obiectul juridic generic spre obiectul juridic secundar. 
Or, faptul că, de exemplu, infracţiunea de huliganism 

lasificarea obiectului infracţiunii include: obiec-
tul juridic general al infracţiunii; obiectul juridic 
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poate aduce în plan secundar atingere relaţiilor sociale cu 
privire la cinstea şi demnitatea persoanei, nu constituie 
un temei de a o considera infracţiune contra cinstei şi 
demnităţii persoanei şi de a o include în grupul infrac-
ţiunilor prevăzute în Capitolului III al Părţii Speciale a 
Codului penal.

În context, nelipsit de interes este punctul de vedere 
exprimat de către T.N. Nurkaeva: „Nu se justifică gru-
parea în acelaşi capitol al legii penale a infracţiunilor 
contra libertăţii persoanei şi a infracţiunilor contra cinstei 
şi demnităţii persoanei. Incontestabil, limitarea libertăţii 
persoanei afectează într-o anumită măsură demnitatea 
acesteia. Totuşi, aceste două valori sociale sunt diferite 
prin semnificaţia lor, necesitând o apărare juridico-pe-
nală separată. Infracţiunile contra libertăţii persoanei 
trebuie prevăzute într-un capitol distinct al legii penale”.3 
Notabil este că concepţia legislativă despre care relatează 
T.N. Nurkaeva este realizată în legislaţiile penale ale 
mai multor ţări. Capitolul privind infracţiunile contra 
libertăţii persoanei, alături de un alt capitol – privind 
infracţiunile contra cinstei sau demnităţii persoanei – 
există în legile penale ale României, Franţei, Spaniei, 
Germaniei, Elveţiei, Danemarcei, Norvegiei, Olandei, 
Turciei, Bulgariei etc. Este un argument în plus pentru 
a opta în vederea modificării denumirii Capitolului III al 
Părţii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova. 
Considerăm că „Infracţiuni contra libertăţii persoanei” 
este denumirea cea mai potrivită.

Concluzia care se desprinde este că, formal, relaţiile 
sociale cu privire la libertatea, cinstea şi demnitatea per-
soanei sunt cele care constituie obiectul juridic generic 
al infracţiunii specificate la art.165 C.pen. RM. De facto, 
obiectul juridic generic al acestei infracţiuni îl formează 
relaţiile sociale cu privire la libertatea persoanei. 

În altă ordine de idei, unii autori susţin că relaţiile 
sociale cu privire la persoană constituie obiectul ju-
ridic generic al infracţiunii de trafic de fiinţe umane.4 
O opinie apropiată este cea exprimată de A.Borodac, 
potrivit căreia obiectul juridic generic al traficului de 
fiinţe umane este persoana ca o totalitate de relaţii 
sociale a căror existenţă şi normală desfăşurare sunt 
determinate de ocrotirea libertăţii, cinstei şi demnităţii 
fiecărui individ.5

Un alt punct de vedere îl are Gh.Botnaru: „Spre 
deosebire de norma anterioară, cuprinsă în art.1132 
„Traficul de fiinţe umane” din Codul penal abrogat 
(redacţia anului 1961), care era inclusă în capitolul ce 
prevede infracţiunile contra vieţii, sănătăţii, libertăţii 
persoanei, norma cuprinsă în art.165 „Traficul de fiinţe 
umane” din actualul Cod penal face parte din capitolul 
ce prevede infracţiunile contra libertăţii, cinstei şi dem-
nităţii persoanei. Astfel, odată cu adoptarea noului Cod 
penal, s-a restrâns cercul valorilor şi relaţiilor sociale 
care constituie obiectul juridic generic al infracţiunii de 

trafic de fiinţe umane”.6 Sprijinim poziţia acestui autor: 
în condiţiile aplicării Codului penal în vigoare, relaţiile 
sociale cu privire la persoană suferă atingere în urma 
săvârşirii infracţiunilor specificate în Capitolului III al 
Părţii Speciale, dar şi a infracţiunilor prevăzute în Ca-
pitolele II, IV şi VII ale Părţii Speciale. Însă, traficul de 
fiinţe umane şi, de exemplu, traficul de copii nu pot avea 
acelaşi obiect juridic generic. Obiectul juridic generic 
poate fi comun numai pentru infracţiunile prevăzute de 
un singur capitol al legii penale, nu pentru infracţiunile 
prevăzute de mai multe capitole ale legii penale. Dacă 
susţinem un alt punct de vedere, efectul va fi dezintegra-
rea semantică a noţiunii de obiect juridic generic. Pentru 
infracţiunea de trafic de fiinţe umane, relaţiile sociale cu 
privire la persoană pot constitui numai ceea ce S.Brînză 
numeşte sugestiv „obiect juridic suprageneric”.7 Aceasta 
întrucât, în plan generic, dintre toate atributele persoanei, 
numai libertatea persoanei este afectată în urma săvârşirii 
traficului de fiinţe umane. A afecta libertatea persoanei 
înseamnă a afecta în ultimă instanţă persoana însăşi. Tot-
odată, a afecta libertatea persoanei nu înseamnă a afecta 
viaţa, sănătatea, libertatea sau inviolabilitatea sexuală a 
persoanei sau alte asemenea valori sociale reprezentând 
atributele persoanei, altele decât libertatea.

În alt context, este cazul de menţionat că nu în toate 
legislaţiile penale obiectul juridic generic al infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane are acelaşi conţinut ca în con-
junctura legii penale autohtone. De exemplu, în Codul 
penal al Poloniei din 06.06.1997,8 infracţiunea de trafic 
de persoane (art.253) este prevăzută în Capitolul XXXII 
„Infracţiuni contra ordinii publice” al Părţii Speciale. În 
Codul penal al Chinei din 14.03.1997,9 infracţiunea de 
trafic de persoane (art.241) este prevăzută în Capitolul 
„Infracţiuni contra drepturilor cetăţenilor la viaţă şi altor 
drepturi democratice ale cetăţenilor” din Partea Specială. 
În Codul penal al Australiei din 199510, infracţiunile de 
trafic de persoane (art.270.6-270.8) sunt prevăzute în 
Capitolul 8 „Infracţiuni contra umanităţii”. Şi astfel de 
exemple pot continua.

Întrebarea firească este: de ce diferă atât de mult de 
modelul autohton aceste modele legislative ale concep-
ţiei obiectului juridic generic al infracţiunii de trafic de 
fiinţe umane? 

Formulând răspunsul la această întrebare, vom 
menţiona că fiecare sistem naţional de legislaţie penală 
are specificul său, coloritul său naţional şi istoric. Sunt 
formulate uneori diferit denumirile despărţămintelor 
corespunzătoare ale legii penale; este diferit volumul 
acestora; chiar diferenţierea în cadrul faptelor infracţi-
onale respective se face pe principii tehnico-juridice ce 
pot varia de la un stat la altul.

Poate să difere chiar şi apartenenţa generică a unei 
fapte infracţionale de un grup sau altul de infracţiuni, ipo-
teză exemplificată mai sus prin referirea la legile penale 
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ale Poloniei, Chinei şi Australiei. În acest context, este 
necesar a menţiona că determinarea obiectului infracţi-
unii este prima preocupare a legiuitorului în activitatea 
de elaborare a unei norme penale de incriminare. Dar, 
după elaborare, norma penală de incriminare trebuie 
introdusă în sistemul Părţii Speciale a legii penale la 
locul cel mai potrivit. Atunci când se efectuează această 
operaţie, nu trebuie să se uite că obiectul juridic generic 
al infracţiunii este criteriul sistematizării ştiinţifice a nor-
melor de incriminare. Pe baza acestui criteriu, o normă 
de incriminare este introdusă în grupul normelor penale 
cu ajutorul cărora se realizează apărarea juridico-penală 
a valorii sociale (şi a relaţiilor sociale aferente) lezate 
prin fapta incriminată. Atunci când prin fapta incriminată 
se aduce atingere mai multor valori şi relaţii sociale 
(aşa cum este şi cazul infracţiunii prevăzute la art.165 
C.pen. RM), deci când infracţiunea dată are un obiect 
juridic special complex, urmează să se stabilească care 
dintre aceste valori şi relaţii sociale comportă o mai mare 
importanţă întru dezvoltarea societăţii, punându-se la 
bază considerentele de politică penală. Odată stabilită 
această valoare, norma de incriminare va fi înglobată în 
grupul normelor penale cu ajutorul cărora se realizează 
apărarea acestei valori.

Totuşi, nu întotdeauna stabilirea importanţei valorii şi 
relaţiilor sociale lezate este în măsură să faciliteze identi-
ficarea corectă a obiectului juridic generic al infracţiunii. 
Practic în toate capitolele Părţii Speciale a legii penale 
există norme care, deşi nu sunt incluse în Capitolul III, 
presupun, într-un fel sau altul, o atingere adusă libertă-
ţii persoanei (şi relaţiilor sociale aferente): genocidul 
(art.135); atacul asupra persoanei care beneficiază de 
protecţie internaţională (art.142); omorul săvârşit cu 
răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic (lit.f) 
alin.(2) art.145); atentarea la persoană şi la drepturile 
cetăţenilor sub formă de propovăduire a credinţelor re-
ligioase şi de îndeplinire a riturilor religioase (art.185); 
şantajul însoţit de răpirea proprietarului, posesorului 
sau deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora 
(alin.(4) art.189); traficul de copii (art.206); luarea 
de ostatici (art.280); reţinerea sau arestarea ilegală 
(art.308) etc.

Este oare oportună includerea tuturor acestor fapte 
infracţionale în grupul infracţiunilor prevăzute în Capi-
tolul III al Părţii Speciale a Codului penal? 

Considerăm de neacceptat o asemenea soluţie. 
Divizarea faptelor infracţionale în funcţie de obiectul 
juridic generic nu înseamnă că într-un grup sau altul de 
infracţiuni trebuie cuprinse toate faptele care vizează, 
într-un mod sau altul, un anumit obiect juridic generic. 
În primul rând, aceasta este inacceptabil, deoarece, 
aşa cum am susţinut mai sus, numeroase infracţiuni 
aduc atingere concomitent mai multor valori şi relaţii 
sociale. În asemenea cazuri (la care se referă şi cazul 

infracţiunii de trafic de fiinţe umane), la baza clasifi-
cării trebuie pusă nu oricare valoare socială (şi relaţiile 
sociale aferente), chiar fiind foarte importantă, căreia 
prin infracţiune i s-a adus atingere. La baza clasificării 
trebuie puse numai acele valori şi relaţii sociale „care 
sunt supuse ineluctabil pericolului de vătămare în 
rezultatul unei anumite activităţi infracţionale şi care 
sunt luate în mod special sub ocrotirea legii penale”.11 
Nimeni nu pune la îndoială că, de exemplu, în ipoteza 
de trafic de fiinţe umane soldat cu decesul ori sinuci-
derea victimei, consemnată la lit.b) alin.(3) art.165 
C.pen. RM, în comparaţie cu libertatea persoanei, mai 
importantă este viaţa persoanei. Însă, doar în această 
ipoteză traficul de fiinţe umane aduce atingere vieţii 
persoanei (şi relaţiilor sociale aferente). De aceea, 
doar luând în consideraţie această ipoteză, nu ar fi 
justificat să includem infracţiunea de trafic de fiinţe 
umane în grupul infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii 
persoanei, prevăzut de Capitolul II al Părţii Speciale 
a Codului penal.

Iată de ce, în grupul de infracţiuni prevăzute în Capi-
tolul III al Părţii Speciale a Codului penal pot fi incluse 
numai acele fapte infracţionale, în cazul cărora ca obiect 
juridic principal, ce determină şi caracterizează pericolul 
faptei respective, apar ineluctabil anumite valori şi relaţii 
sociale specifice care derivă din relaţiile sociale cu privi-
re la libertatea persoanei. În alţi termeni, se au în vedere 
fapte, a căror săvârşire vatămă relaţiile sociale cu privire 
la libertatea persoanei în condiţii de inevitabilitate. Con-
siderăm că nu sunt temeiuri de a nu include traficul de 
fiinţe umane în rândul unor astfel de fapte. 

Pentru a ne convinge de aceasta, este cazul să exami-
năm mai detaliat conţinutul noţiunii „libertatea persoa-
nei” desemnând obiectul juridic generic al infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM.

Vom începe această examinare cu analiza unei con-
fuzii vizând obiectul juridic generic al infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane.

Astfel, A.Borodac consideră: „Gradul prejudiciabil 
al infracţiunilor contra libertăţii, cinstei şi demnităţii 
persoanei decurge din natura valorilor sociale vătămate 
sau periclitate. Fără dreptul la libertate, cinste şi demni-
tate, omul nu-şi poate găsi afirmarea, iar toate celelalte 
drepturi, inclusiv dreptul la viaţă, sănătate, îşi pierd con-
siderabil valoarea, deoarece numai omul liber se poate 
bucura pe deplin de viaţă şi de drepturile sale”.12 Într-o 
manieră asemănătoare, despre dreptul la libertatea de 
voinţă şi de acţiune a persoanei, ca obiect juridic generic 
al infracţiunii specificate la art.165 C.pen. RM, se men-
ţionează în pct.151 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica aplicării legislaţiei 
în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de 
copii” , nr.37 din 22.11.2004 (în continuare – Hotărârea 
Plenului nr.37/2004).13
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Nu putem susţine aceste viziuni. În context, are 
dreptate Gh.Şuhan când afirmă: „Literatura juridică face 
distincţie între libertatea ca atribut al persoanei umane 
şi libertatea ca drept fundamental al cetăţeanului. Sub 
primul aspect, libertatea are în vedere posibilitatea de 
mişcare a persoanei, ea însoţind toate manifestările so-
ciale ale acesteia şi încorporându-se în natura de inviola-
bilitate a persoanei. Sub cel de-al doilea aspect, ea apare 
ca un complex de drepturi recunoscute şi asigurate prin 
articolele 29-37 (se au în vedere art.29-37 din Constituţia 
României din 21.11.199114 - n.a.) (libertatea conştiinţei, 
libertatea de expresie, dreptul la informaţie, dreptul la 
ocrotirea sănătăţii, dreptul la vot, dreptul de a fi ales, 
libertatea întrunirilor, dreptul la asociere)”.15 În acelaşi 
sens, A.V. Lipatieva16 consideră că libertatea persoanei 
este proiecţia axiologică a dreptului la libertate şi sigu-
ranţă, drept proclamat, inclusiv, de art.5 al Convenţiei 
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului.17 

Să nu uităm nici faptul că un drept subiectiv, de felul 
său, nu poate fi recunoscut ca obiect de apărare penală. 
A demonstrat-o S.Brînza: „Un drept subiectiv nu se 
pierde în lipsa exercitării lui. Pe de altă parte, relaţiile 
sociale sunt primare, iar un drept subiectiv este derivat. 
De aceea, relaţiile sociale (iar nu dreptul subiectiv) con-
stituie substanţa la care atentează infracţiunea... Dreptul 
subiectiv reprezintă unul din subelementele raportului 
juridic. Totodată, trebuie de luat în vedere că nu toate 
relaţiile sociale îmbracă forma de raport juridic. Dar 
chiar în ipoteza că o relaţie socială este reglementată 
juridiceşte, esenţa socială a fiecăruia din elementele 
ori subelementele, care fac parte din structura relaţiei 
respective, nu poate coincide cu însăşi relaţia nici 
după volum, nici după conţinut. Oricare relaţie socială 
reprezintă un sistem. De aceea, nici o componentă a 
lui nu poate să reflecte la justa valoare esenţa relaţiei 
respective. În concluzie, dreptul subiectiv nu poate fi 
considerat obiect de apărare penală”.18

Luând în consideraţie toate aceste argumente, con-
cluzia noastră este că nici dreptul la libertate, cinste şi 
demnitate, nici dreptul la libertatea de voinţă şi de acţiune 
nu pot să formeze obiectul juridic generic al infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM.

După această clarificare necesară, vom examina 
nemijlocit conţinutul noţiunii de libertate a persoanei, 
reprezentând obiectul juridic generic al infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane.

În mod special, de stabilirea conţinutului acestei 
infracţiuni s-a preocupat filosofia juridică. Afirmaţia lui 
Spinoza că „totul este determinat de necesitatea naturii 
divine”19 pare să nu mai lase loc pentru a se mai vorbi 
despre libertate. Însă tot conform lui, „un lucru este liber 
când acesta există prin simpla necesitate a naturii sale 
şi nu este determinat de forţe extreme să acţioneze”.20 

Spinoza nu opune libertăţii necesitatea, ci constrângerea, 
căci dacă un lucru este constrâns să acţioneze după o 
lege impusă, atunci acela nu este liber.21 

Aşadar, libertatea persoanei presupune absenţa ori-
cărei forme de coerciţie exercitată asupra unei persoane. 
Absenţa coerciţiei nu înseamnă absenţa obstacolelor 
fizice, sociale sau de oricare altă natură, ci absenţa ace-
lor constrângeri prin care o persoană este obligată să se 
supună voinţei altei persoane. Conţinutul libertăţii per-
soanei îl reprezintă conduita persoanei, pe care aceasta 
şi-o alege conştient. Libertatea persoanei încetează a 
mai fi doar autostăpânire şi devine o forţă propulsatoare. 
În acest plan, voinţa apare ca o putere a unui început 
absolut, ca o cauză primară capabilă să arbitreze şi să 
efectueze, prin virtuţile ei extrinseci, orice alegere între 
solicitări diferite sau contrare. Cu alte cuvinte, libertatea 
persoanei exprimă voinţa conştientizată a persoanei şi 
se referă la latura creativă şi constructivă a acesteia. În 
această ipoteză, voinţa presupune că persoana se contra-
pune unor circumstanţe obiective şi străine ale existenţei. 
Datorită manifestării libere a voinţei, aceste circumstanţe 
sunt percepute, interpretate şi transformate în imbolduri 
de activitate a persoanei.

În această ordine de idei, este necesar a menţiona 
că filosoful britanic I.Berlin deosebeşte „libertatea de 
...” şi „libertatea pentru ...”, adică libertatea negativă 
şi libertatea pozitivă. Când se referă la primul tip al 
libertăţii, dânsul menţionează că „persoana este liberă 
în acea măsură în care nimeni altul – o altă persoană sau 
un grup de persoane – nu i se opun activităţii pe care o 
desfăşoară. Dacă alţii nu-i permit să realizeze ceea ce în 
alte condiţii ar fi putut să realizeze, rezultă că este neliber 
anume în această măsură. Dacă însă din cauza faptelor 
altor persoane această sferă se restrânge, dincolo de o 
anumită limită, persoana se va afla sub imperiul unei 
constrângeri sau chiar aserviri”.22 Aşadar, în opinia lui 
I.Berlin, lipsa de libertate se datorează faptelor altor 
persoane care împiedică, direct sau indirect, transpune-
rea în realitate a imboldurilor care dirijează persoana. 
Respectiv, cu cât este mai largă sfera lipsei de ingerinţă, 
cu atât mai largă este libertatea.

Bineînţeles, libertatea nu poate fi nelimitată. Pentru 
a nu se admite haosul social, libertatea este limitată 
prin acţiunea altor valori sociale nu mai puţin impor-
tante, cum sunt securitatea, echitatea, egalitatea etc. În 
virtutea acestei necesităţi, libertatea trebuie limitată de 
lege. Dar, în acelaşi timp, trebuie să existe un minim 
rezonabil de libertate în care este interzisă oricare 
imixtiune.

Caracterizând cel de-al doilea tip al libertăţii – liber-
tatea pozitivă – I.Berlin susţine: „Semnificaţia pozitivă 
a libertăţii presupune năzuinţa persoanei de a fi stăpânul 
propriului destin. Persoana doreşte ca viaţa ei şi deciziile 
pe care le ia să depindă numai de dânsa, nu de acţiunea 
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unor factori externi. Persoana nu doreşte să fie un in-
strument al manifestării de voinţă a altora, ea doreşte 
să depindă doar de propria voinţă. Să fie nu obiect, dar 
subiect, să fie dirijată de propriile motive şi scopuri, nu 
de imbolduri extrinseci”.23 În alţi termeni, persoana se 
percepe liberă în acea măsură în care se vede în calitate 
de persoană volitivă şi activă, purtând răspundere pentru 
propria alegere.

Libertatea negativă şi libertatea pozitivă se află într-o 
legătură indisolubilă, influenţându-se reciproc. Iată cum 
priveşte această legătură filosoful austriac F.Hayek: 
„Libertatea cere ca persoana să aibă posibilitatea de 
a-şi urma propriile scopuri. O asemenea libertate devine 
posibilă datorită fixării unor limite clare ale drepturilor 
persoanelor, precum şi delimitării sferelor în care fiecare 
persoană poate recurge la mijloacele pe care le are în 
vederea realizării scopurilor pe care şi le propune. Cu 
alte cuvinte, fiecărei persoane i se rezervă o sferă de 
libertate limitată de lege”.24

Reducând la chintesenţă această poziţie principală, 
formulăm următoarea definiţie a noţiunii „libertatea per-
soanei”, care desemnează valoarea socială fundamentală 
lezată prin săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art.164-
169 C.pen. RM, inclusiv a infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane: libertatea persoanei constituie vocaţia persoanei 
de a adopta o anumită conduită în corespundere cu pro-
priile dorinţe, necesităţi şi interese, conduită pe care o 
realizează în limitele legii şi în temeiul posibilităţilor şi 
condiţiilor pe care i le oferă societatea.

Din libertatea persoanei, ca valoare socială funda-
mentală apărată de legea penală, derivă acea valoare 
socială specifică ce este protejată împotriva infracţiunii 
specificate la art.165 C.pen. RM. Anume aceasta suge-
rează, just, spusele lui Gh.Diaconescu: „Conceptul de 
libertate ... se circumscrie unuia din elementele (com-
ponentele) libertăţii individului, şi anume – la aspectul 
privind libertatea acestuia de a se deplasa şi de a acţiona 
potrivit propriilor nevoi sau dorinţe, libertate manifesta-
tă, de bună seamă, în limitele statornicite de lege”.25

Însă, aşa cum susţine I.P. Smirnov, infracţiunea de 
trafic de fiinţe umane este o infracţiune complexă.26 De 
aceea, structura obiectului juridic special al infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM este nu unitară, dar bi-
partită. Cu alte cuvinte, acest obiect este reprezentat în 
principal de acea valoare socială specifică ce derivă din 
libertatea persoanei. Totodată, în plan secundar, traficul 
de fiinţe umane afectează alte valori sociale.

În acest sens, subscriem la opinia exprimată de 
S.Brînza: „Obiectul juridic principal al infracţiunii pre-
văzute la art.165 C.pen. RM îl constituie relaţiile sociale 
cu privire la libertatea fizică a persoanei; obiectul juridic 
secundar al traficului de fiinţe umane îl formează relaţiile 
sociale cu privire la libertatea psihică, integritatea cor-
porală, sănătatea, libertatea sau inviolabilitatea sexuală, 

ori la viaţa persoanei sau alte valori sociale”.27 O părere 
asemănătoare a exprimat-o Gh.Botnaru.28

Infracţiunea complexă este o infracţiune în al cărei 
conţinut intră, ca parte componentă sau ca circumstanţă 
agravantă, o acţiune sau inacţiune ce constituie prin 
ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală. Odată ce 
infracţiunea complexă se formează prin reunirea unor 
fapte sau prin absorbţia unei infracţiuni de către alta, este 
firesc ca obiectul juridic special al infracţiunii complexe 
să aibă un caracter complex, presupunând două obiecte 
juridice.

În cazul infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, 
aceste obiecte juridice sunt: obiectul juridic principal şi 
obiectul juridic secundar. Obiectul juridic principal al in-
fracţiunii îl formează valorile şi relaţiile sociale care sunt 
întotdeauna lezate prin săvârşirea infracţiunii complexe, 
valori şi relaţii sociale care se referă la acel domeniu al 
realităţii sociale, care este cuprins de conceptul obiec-
tului juridic generic al infracţiunii complexe şi care se 
deduce în mod organic din acel concept. Obiectul juridic 
secundar al infracţiunii complexe îl formează valorile şi 
relaţiile sociale care sunt lezate în subsidiar prin săvâr-
şirea infracţiunii complexe, valori şi relaţii sociale care, 
de regulă, se referă la un alt domeniu al realităţii sociale 
decât cel care este cuprins de conceptul obiectului juridic 
generic al infracţiunii complexe.

Am menţionat mai sus că, în situaţia obiectului 
juridic principal al infracţiunii complexe, valorile şi 
relaţiile sociale care îl constituie sunt vătămate întot-
deauna. Aceasta pentru că obiectul juridic principal 
este reprezentat în toate cazurile de o singură valoare 
socială (şi relaţiile sociale aferente). Este posibil ca  
obiectul juridic secundar al infracţiunii complexe să fie 
reprezentat şi el de o singură valoare socială (şi relaţi-
ile sociale aferente). De exemplu, în cazul infracţiunii 
prevăzute la alin.(4) art.151 C.pen. RM, obiectul juridic 
secundar îl constituie relaţiile sociale cu privire la viaţa 
persoanei. Totuşi, în cazuri mai frecvente (la care se 
raportează şi cazul infracţiunii de trafic de fiinţe umane), 
două sau mai multe valori sociale cu caracter alternativ 
(şi relaţiile sociale aferente) formează obiectul juridic 
secundar al infracţiunii complexe. În astfel de cazuri, 
nu este necesar ca săvârşirea infracţiunii să presupună 
atingerea tuturor acestor valori sociale (şi relaţii sociale 
aferente). Este suficient ca doar una dintre aceste valori 
sociale (şi relaţiile sociale aferente) să sufere atingere. 
Aceasta este deosebirea de esenţă a obiectului juridic 
secundar al infracţiunii de obiectul juridic principal al 
infracţiunii: obiectul juridic principal nu poate avea un 
caracter alternativ; el este lezat inevitabil şi in toto; el 
nu poate suferi atingere doar în parte.

După această clarificare necesară privind natura 
juridică a celor două componente ale obiectului juridic 
special al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, să 
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trecem la examinarea conţinutului acestor componente. 
Vom începe analiza noastră cu investigarea conţinutului 
obiectului juridic principal al infracţiunii de trafic de 
fiinţe umane.

În context, este necesar a menţiona că în literatura 
de specialitate au fost exprimate variate viziuni cu pri-
vire la conţinutul obiectului juridic principal al faptei 
infracţionale analizate.

De exemplu, A.M. Orlean consideră că acest obiect 
îl constituie relaţiile sociale cu privire la moralitatea 
persoanei.29 Nu putem împărtăşi acest punct de vedere. 
Argumentele sunt următoarele: la 19.08.2004 a fost 
adoptată Hotărârea Guvernului nr.945 pentru aprobarea 
proiectului de Lege privind protecţia moralităţii.30 La 
23.11.2005 această hotărâre a fost abrogată prin alta – 
Hotărârea Guvernului nr.1196 cu privire la retragerea 
din Parlament a unui proiect de lege.31 La 05.12.2008 
a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.1371 pentru 
aprobarea proiectului de Lege privind protecţia morali-
tăţii,32 prin care s-a aprobat şi s-a prezentat Parlamentului 
spre examinare proiectul de Lege cu privire la protecţia 
moralităţii.

Însă, după toate aceste multiple şi sinuoase încercări 
de promovare a proiectului de lege enunţat, până în 
momentul de faţă acesta nu a fost adoptat. Din art.1 al 
proiectului de Lege privind protecţia moralităţii33 aflăm 
că scopul acestuia constă în prevenirea şi combaterea 
răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a producţiei 
cu caracter pornografic, sexual şi erotic, cu elemente 
de sadism, cruzime şi cult al violenţei, ce ar putea pre-
judicia starea fizică şi psihică a cetăţenilor, influenţa 
negativ demnitatea umană şi moralitatea publică; el 
reglementează modul şi condiţiile de difuzare a acestei 
producţii şi stabileşte controlul de stat asupra respectării 
acestor măsuri.

Deşi în proiectul de lege lipseşte definiţia noţiunii de 
moralitate, declarată obiect de protecţie a legii proiectate 
chiar în denumirea acesteia, din scopul reliefat mai sus 
ne putem da seama că moralitatea este privită ca un an-
tipod al imoralităţii presupunând răspândirea ilegală a 
producţiei cu caracter pornografic, sexual sau erotic, cu 
elemente de cruzime, sadism sau cult al violenţei. Ace-
eaşi concluzie rezultă din examinarea textului Hotărârii 
Guvernului cu privire la Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Moralităţii de pe lângă Ministerul Culturii, nr.1400 din 
17.12.2001.34 

Considerăm că, în această accepţiune, moralitatea 
poate suferi atingere ca urmare a săvârşirii faptei pre-
văzute la art.90 „Producerea, comercializarea, difuza-
rea sau păstrarea produselor pornografice” din Codul 
contravenţional al Republicii Moldova, adoptat de 
Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.2008.35 Fapte 
cu caracter similar sunt prevăzute şi în legislaţiile altor 
state: în Capitolul 38 „Infracţiuni neînsemnate contra 

moralităţii publice” din Codul penal al Norvegiei din 
22.05.190236; în Titlul XIV „Infracţiuni contra moralităţii 
publice” din Cartea a 2-a „Infracţiuni” a Codului penal al 
Olandei din 03.03.188137; în Capitolul XXV „Infracţiuni 
contra libertăţii şi moralităţii sexuale” al Codului penal 
al Poloniei din 06.06.1997; în Capitolul 30 „Infracţiuni 
contra ordinii şi moralităţii publice” al Părţii Speciale a 
Codului penal al Republicii Belarus din 18.07.200038; 
în Titlul XII „Infracţiuni contra ordinii şi moralităţii 
publice” al Părţii Speciale a Codului penal al Ucrainei 
din 05.04.2001.39

Prin prisma acestor idei, ajungem la concluzia că 
moralitatea (şi relaţiile sociale aferente) nu poate suferi 
atingere ca urmare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM. Aceasta e valabil, inclusiv, în raport 
cu ipoteza în care traficul de fiinţe umane este săvârşit 
în scopul exploatării sexuale comerciale în industria 
pornografică. Or, realizarea acestui scop – exploatarea 
corespunzătoare propriu-zisă – depăşeşte cadrul infrac-
ţiunii în cauză. Eventual, relaţiile sociale cu privire la 
moralitate pot forma obiectul apărării juridice în cazul 
faptelor care urmează săvârşirii infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM. Dar este exclus ca relaţiile sociale 
cu privire la moralitate să constituie obiectul juridic 
principal sau obiectul juridic secundar al infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane.

În altă ordine de idei, V.A. Ivaşcenko este de păre-
re că relaţiile sociale cu privire la voinţa, demnitatea 
şi inviolabilitatea persoanei sunt cele care formează 
obiectul juridic principal al infracţiunii de trafic de fi-
inţe umane.40 Nu de aceeaşi părere este A.S. Politova.41 
Analizând sub aspect filosofic, juridic şi psihologic 
noţiunile „libertate” şi „voinţă”, autorul dat conchide, 
just, că noţiunea de libertate este mai largă decât no-
ţiunea de voinţă.

Într-adevăr, să nu uităm că voinţa este „facultatea 
psihică (sublinierea ne aparţine – n.a.) prin care o 
persoană dinamizează şi mobilizează energiile de care 
dispune în vederea comiterii actului de conduită exteri-
oară”.42  A avea voinţă nu înseamnă a avea şi libertatea 
de a o manifesta. Persoana poate avea voinţă şi, în 
acelaşi timp, să fie limitată în a-şi manifesta voinţa. În 
contextul infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, 
luând în consideraţie cuvintele „cu sau fără consimţă-
mântul acesteia (adică al victimei – n.a.)” din dispoziţia 
incriminatoare, contează mai puţin dacă este afectată 
sau nu voinţa victimei. Mai mult, atunci când victima 
consimte să fie traficată, nici nu-i este afectată voinţa. 
Însă, întotdeauna, în cazul traficului de fiinţe umane 
suferă libertatea ca vocaţie de realizare a propriilor 
nevoi şi dorinţe în lipsa unei îngrădiri. În esenţă, vo-
inţa se exprimă tocmai în aceste nevoi şi dorinţe. Fără 
libertate, persoana nu le poate realiza. Fără libertate, 
ele vor rămâne în sfera psihică a persoanei, neputând 
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fi obiectivizate din cauza limitării libertăţii, impuse 
acelei persoane.

În altă privinţă, şi noţiunea „inviolabilitatea per-
soanei” este folosită de V.A. Ivaşcenko pentru de-
semnarea obiectului juridic principal al infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane. Este mult prea largă această 
noţiune pentru a putea caracteriza conţinutul obiectului 
juridic principal al infracţiunii prevăzute la art.165                         
C.pen. RM. Privită drept caracteristică a persoanei 
ca valoare socială, inviolabilitatea persoanei creează 
obligaţia respectării acesteia de către toţi membrii 
societăţii. Tocmai cu acest înţeles, de exemplu, în 
art.8 al Legii Republicii Moldova cu privire la statutul 
misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica 
Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova 
la 04.08.199243, se menţionează că şeful misiunii diplo-
matice, diplomaţii şi membrii familiilor lor se bucură 
de inviolabilitate personală.

Reiese că orice atingere adusă libertăţii persoanei este 
o atingere adusă inviolabilităţii persoanei. Însă, nici pe 
departe nu se poate considera că oricare atingere adusă 
inviolabilităţii persoanei este o atingere adusă libertăţii 
persoanei.

În concluzie la cele menţionate, considerăm că nu 
sunt fundamentate punctele de vedere conform cărora re-
laţiile sociale cu privire la moralitate, precum şi relaţiile 
sociale cu privire la voinţa, demnitatea şi inviolabilitatea 
persoanei, pot constitui obiectul juridic principal al in-
fracţiunii specificate la art.165 C.pen. RM.

Atunci care valoare (şi relaţiile sociale aferente) 
constituie obiectul juridic principal al infracţiunii de 
trafic de persoane? 

Unii autori, caracterizând această valoare socială, 
utilizează noţiunea „libertate personală”. De exemplu, 
D.I. Zaidieva consideră că libertatea personală este vo-
caţia persoanei de a-şi realiza activităţile în corespundere 
cu nevoile şi dorinţele sale, cu luarea în consideraţie a 
posibilităţilor şi condiţiilor pe care i le oferă societatea, 
exprimată în aptitudinea ei de a fi îngrădită împotriva 
oricăror atingeri aduse integrităţii fizice sau psihice.44 
Un punct de vedere apropiat îl exprimă V. Marciuk: 
„Libertatea personală reprezintă nu doar libertatea sub 
aspect fizic (adică libertatea de deplasare, de alegere a 
locului de aflare etc.), dar şi libertatea care implică lipsa 
unei influenţări de ordin psihic, având ca scop modifica-
rea comportamentului persoanei”.45 De asemenea, după 
M.I. Karasiova, perceperea obiectului juridic principal al 
traficului de fiinţe umane doar ca fiind  libertatea fizică (şi 
relaţiile sociale aferente) nu reflectă adecvat conţinutul 
acestui obiect; în cazul dat, victima este privată nu doar 
de posibilitatea de a-şi alege liber locul aflării, dar şi de 
posibilitatea de a comunica cu alte persoane, de a între-
prinde anumite activităţi etc.46 La fel, V. Laevski susţine 
că infracţiunea de trafic de fiinţe umane aduce atingere 

relaţiilor sociale care asigură libertatea personală; totoda-
tă, libertatea personală nu se limitează doar la libertatea 
fizică, ci presupune şi lipsa oricărei influenţări psihice, 
orientate spre modificarea prin constrângere ilegală a 
conduitei persoanei.47

Aşadar, caracteristic pentru toate aceste opinii este 
că ele privesc noţiunile „libertatea fizică a persoanei” 
şi „libertatea personală” ca aflându-se într-un raport de 
tip „parte-întreg”. O altă trăsătură a acestor opinii este 
că autorii lor consideră că relaţiile sociale cu privire la 
libertatea personală, şi nu relaţiile sociale cu privire la 
libertatea fizică, formează obiectul juridic principal al 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane.

Însă, nu toţi autorii aderă la o asemenea poziţie. 
De exemplu, Gh.Nistoreanu şi A.Boroi opinează că 
libertatea fizică a persoanei se exprimă în posibilitatea 
acesteia de a se mişca, de a circula, de a acţiona după 
voinţa sa şi în limitele admise de lege.48 După M.A. 
Hotca, libertatea fizică rezidă în aptitudinea persoanei 
de a avea comportamentul pe care îl doreşte.49 S.Brînză 
consideră că libertatea fizică a persoanei este legată de 
activitatea persoanei, în condiţiile unei libere manifestări 
de voinţă; ea reprezintă posibilitatea persoanei de a se 
mişca, de a circula şi de a activa după voinţa sa, în limite-
le statornicite de normele juridice.50 După R.D. Şarapov, 
„libertatea fizică este legată de activitatea persoanei în 
condiţiile unei libere manifestări de voinţă... Libertatea 
fizică constituie posibilitatea persoanei de a-şi alege după 
propria dorinţă locul aflării sale, de a-şi mişca corpul, 
de a circula etc.”.51

Ce deosebeşte aceste opinii de cele exprimate mai 
sus? În acestea din urmă se identifică noţiunile „libertatea 
fizică a persoanei” şi „libertatea personală”. În acelaşi 
timp, la caracterizarea conţinutului noţiunii de libertate 
fizică nu se menţionează nimic despre influenţarea cu ca-
racter psihic asupra persoanei. Cu alte cuvinte, libertatea 
fizică a persoanei este diferenţiată de libertatea psihică 
(morală) a persoanei.

Considerăm fundamentată o asemenea abordare. Nu 
este potrivită noţiunea „libertatea personală” în vederea 
relevării conţinutului obiectului juridic principal al 
infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM. Există no-
ţiunea „libertatea persoanei”. Din ea derivă două noţiuni 
subsecvente: „libertatea fizică” şi „libertatea psihică”. 
Este oportună utilizarea tocmai a acestor două noţiuni 
care se află în corelaţie una cu de cealaltă.

Care este deosebirea de esenţă dintre noţiunile „li-
bertatea fizică” şi „libertatea psihică”? Libertatea psihică 
nu este legată de activitatea persoanei, de actele fizice 
ale acesteia. Ea este legată de actele cu caracter psihic 
ale persoanei, presupunând deliberarea şi hotărârea ei 
asupra realizării actelor fizice. Este adevărat că relaţiile 
sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei suferă 
atingere ca urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de 
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fiinţe umane. Însă, această atingere nu are un caracter 
inevitabil şi întotdeauna se realizează în subsecvent. Ne 
referim la ipoteza traficului de fiinţe umane presupunând 
ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru 
viaţa sau sănătatea persoanei sau ameninţarea cu divulga-
rea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor 
persoane atât fizice, cât şi juridice, ipoteze consemnate la 
lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM. În cazul dat, atingerea 
adusă libertăţii psihice a victimei presupune influenţa-
rea asupra psihicului acesteia, în scopul de a înfrânge, 
domina sau corecta voinţei ei. Altfel spus, făptuitorul 
urmăreşte ca victima să delibereze şi să hotărască aşa 
cum îşi doreşte el. Nu putem afirma că, în acest caz,  
făptuitorul îşi doreşte ca victima să se comporte, să se 
mişte, să circule, să se deplaseze aşa cum şi-ar dori-o  
el (caz în care ne-am afla în prezenţa atingerii aduse 
libertăţii fizice a persoanei).

În concluzie, relaţiile sociale cu privire la libertatea 
fizică a persoanei sunt cele care constituie obiectul juridic 
principal al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM. 
Tocmai această valoare socială (şi relaţiile sociale aferen-
te) este lezată întotdeauna în cazul săvârşirii infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane, indiferent de variantele şi mo-
dalităţile sub care se prezintă această infracţiune.

În cele ce urmează vom examina obiectul juridic       
secundar al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM.

În doctrina penală, punctele de vedere privind con-
ţinutul acestui obiect diferă. De exemplu, N.Ştefăroi nu 
face nici o deosebire între obiectul juridic principal şi 
obiectul juridic secundar al traficului de fiinţe umane, 
caracterizând in globo obiectul juridic special al acestei 
infracţiuni: relaţiile sociale a căror formare, desfăşurare 
şi dezvoltare normală sunt condiţionate de respectarea 
libertăţii de deplasare, de acţiune, de exprimare, de op-
ţiune, de manifestare pe plan psihic a persoanei fizice, 
precum şi a altor valori intrinseci fiinţei umane: viaţa, 
integritatea corporală, inviolabilitatea sexuală, siguranţa, 
onoarea şi demnitatea.52 La ce poate folosi o asemenea 
caracterizare a obiectului juridic special al traficului de 
fiinţe umane? Din ea nu rezultă nici dacă infracţiunea în 
cauză este sau nu complexă, nici apartenenţa generică 
a traficului de fiinţe umane dedusă din derivaţia către 
obiectul juridic generic.

Un alt autor, A.-I. Popescu, în genere inversează cu 
locurile valorile şi relaţiile sociale reprezentând obiectul 
juridic principal şi obiectul juridic secundar: „Potrivit 
obiectului juridic, infracţiunea de trafic de persoane a 
fost încadrată de doctrină ca aducând în general atingere 
valorilor sociale, care se confundă de fapt cu principalele 
atribute ale persoanei: viaţa, sănătatea fizică şi psihică, 
integritatea corporală, libertatea sub toate formele sale, 
inclusiv cea sexuală, demnitatea şi onoarea. În aceste 
condiţii, se consideră că, pe cale de consecinţă, infrac-
ţiunea are şi un obiect juridic secundar, anume: relaţiile 

sociale care se desfăşoară plecând de la libertatea de 
mişcare, acţiune, exprimare, opţiune şi de la celelalte 
valori fundamentale care definesc social şi juridic o 
persoană”.53 Aproximativ în aceeaşi manieră îşi exprimă 
poziţia O.Coşleţ, care afirmă că obiectul juridic principal 
al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM îl repre-
zintă „inviolabilitatea sexuală, integritatea corporală, 
libertatea, siguranţa, cinstea, onoarea şi demnitatea 
persoanei”.54

Bineînţeles, nu putem susţine asemenea puncte de 
vedere. Considerăm că obiectul juridic secundar al 
traficului de fiinţe umane poate fi format din relaţiile 
sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei în numai 
două cazuri, şi anume: de săvârşire a traficului de fiinţe 
umane prin răpire sau prin servitute, specificate la lit.a) 
alin.(1) art.165 C.pen. RM. Cu privire la aceste două 
cazuri, consemnăm că este mai rar, însă nu imposibil, 
când obiectul juridic secundar al infracţiunii poate să 
derive din obiectul juridic generic al infracţiunii.

Însă, în toate celelalte cazuri, obiectul juridic se-
cundar al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM îl 
formează relaţiile sociale cu privire la:

– libertatea psihică a persoanei (în cazurile prevăzute 
la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM, când traficul de fiinţe 
umane presupune ameninţarea cu aplicarea violenţei 
nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei sau 
ameninţarea cu divulgarea informaţiilor confidenţiale 
familiei victimei sau altor persoane atât fizice, cât şi 
juridice);

– integritatea corporală a persoanei (în cazul prevăzut 
la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM, când traficul de fiinţe 
umane presupune aplicarea violenţei, nepericuloase 
pentru viaţa şi sănătatea persoanei);

– posesia asupra documentelor persoanei (în cazul 
prevăzut la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM, când traficul 
de fiinţe umane presupune confiscarea documentelor);

– libertatea manifestării de voinţă (în cazul prevăzut 
la lit.b) alin.(1) art.165 C.pen. RM, când traficul de fiinţe 
umane presupune înşelăciune);

– probitate (în cazul prevăzut la lit.c) alin.(1) art.165 
C.pen. RM, când traficul de fiinţe umane presupune 
abuzul de poziţia de vulnerabilitate a victimei);

– exercitarea corectă a funcţiei în cadrul unei auto-
rităţi publice (în cazul prevăzut la lit.c) alin.(1) art.165 
C.pen. RM, când traficul de fiinţe umane presupune 
abuzul de putere);

– exercitarea corectă a controlului asupra unei per-
soane aflate sub autoritatea altcuiva (în cazul prevăzut 
la lit.c) alin.(1) art.165 C.pen. RM, când traficul de fi-
inţe umane presupune darea sau primirea unor plăţi sau 
beneficii pentru a obţine consimţământul unei persoane 
care deţine controlul asupra unei alte persoane);

– exercitarea corectă a funcţiilor autorităţii publice, 
a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organiza-
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torico-economice (în cazul prevăzut la lit.e) alin.(2) 
art.165 C.pen. RM, când traficul de fiinţe umane este 
săvârşit de o persoană cu funcţie de răspundere sau de 
o persoană cu înaltă funcţie de răspundere);

– sănătatea persoanei (în cazul prevăzut la lit.f)   
alin.(2) art.165 C.pen. RM, când traficul de fiinţe umane 
presupune aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, 
sănătatea fizică sau psihică a persoanei, precum şi în 
cazul prevăzut la lit.b) alin.(3) art.165 C.pen. RM, 
când traficul de fiinţe umane se soldează cu vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a 
persoanei);

– integritatea fizică sau psihică a persoanei (în cazul 
prevăzut la lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM, când traficul 
de fiinţe umane presupune folosirea torturii, a tratamen-
telor inumane sau degradante);

– inviolabilitatea şi libertatea sexuală a persoanei (în 
cazul prevăzut la lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM, când 
traficul de fiinţe umane presupune folosirea violului);

– viaţa persoanei (în cazul prevăzut la lit.b)               
alin.(3) art.165 C.pen. RM, când traficul de fiinţe umane 
se soldează cu decesul ori sinuciderea victimei).

Întrucât modalităţile acţiunii adiacente descrise la 
alin.(1)-(3) au un caracter alternativ, acelaşi caracter îl are 
obiectul juridic secundar al infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane. Drept urmare, pentru a se constata atingerea 
adusă obiectului juridic special al infracţiunii specificate 
la art.165 C.pen. RM, este suficient ca atingerea adusă 
relaţiilor sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei 
(reprezentând obiectul juridic principal al infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane) să fie însoţită de atingerea adusă 
relaţiilor sociale cu privire la oricare din valorile sociale 
nominalizate mai sus, reprezentând obiectul juridic se-
cundar al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM.

În alt context, va fi analizat obiectul material al 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane. În teoria dreptului 
penal se menţionează că aceasta îl reprezintă corpul 
persoanei.55 În acelaşi timp, S.Brînza face precizarea 
că nu întotdeauna infracţiunea prevăzută la art.165              
C.pen. RM are obiect material; prezenţa acestuia se 
atestă numai atunci când vătămarea obiectului juridic 
secundar se face pe calea influenţării nemijlocite in-
fracţionale asupra corpului victimei.56

De exemplu, în cazul aplicării violenţei – nepericu-
loase sau periculoase pentru viaţa şi sănătatea persoa-
nei – în contextul traficului de fiinţe umane prevăzut la 
lit.a) alin.(1) art.165 şi la lit.f) alin.(2) art.165 C.pen. 
RM, ce atestă obiectul material, de vreme ce făptuitorul 
exercită o influenţare nemijlocită infracţională asupra 
corpului victimei. Or, „facultatea unei entităţi oarecare 
de a evolua în calitate de obiect material al infracţiunii 
se realizează în cazul în care această entitate a fost 
supusă unei influenţări infracţionale, exprimate prin 
manipularea într-o formă sau alta asupra ei din partea 

făptuitorului”.57 Dimpotrivă, în cazul traficului de fiinţe 
umane presupunând ameninţarea cu aplicarea violenţei 
nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei (caz 
prevăzut la lit.a) alin.(1) art.165 C.pen. RM) nu se atestă 
prezenţa obiectului material, lipsind o manipulare asupra 
corpului victimei. În cazul dat, influenţarea nemijlocită 
infracţională se exercită asupra victimei infracţiunii. 
Sprijinim această afirmaţie pornind de la următoarea 
aserţiune: „În literatura de specialitate a fost exprimat 
punctul de vedere, conform căruia infracţiuni fără obiect 
material în genere nu pot să existe.58 Caracterul eronat al 
acestei viziuni este determinat, înainte de toate, de faptul 
că nu este înţeleasă corect noţiunea de obiect material 
al infracţiunii, acesta fiind echivalat în asemenea cazuri 
cu oricare element al relaţiei sociale. În această ordine 
de idei, considerăm oportun a evidenţia trei forme, trei 
variante ale „mecanismului” de atingere infracţională 
asupra obiectului apărării penale: a) infracţiunea poate 
influenţa în mod nemijlocit asupra facultăţii sociale 
ocrotite de legea penală; b) infracţiunea se poate exprima 
în influenţarea nemijlocită asupra obiectului material al 
infracţiunii; c) infracţiunea poate fi realizată pe calea 
influenţării nemijlocite asupra victimei (subiectului 
pasiv)”.59

Concluzia care se impune este următoarea: nu se con-
fundă obiectul material al infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane şi obiectul influenţării nemijlocite infracţionale 
în cazul infracţiunii de trafic de fiinţe umane. În cazul 
infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, obiectul 
influenţării nemijlocite infracţionale îl constituie, după 
caz, corpul victimei sau victima însăşi. Obiectul material 
al infracţiunii în cauză îl poate reprezenta numai corpul 
victimei.

Totuşi, unii autori consideră că organele sau ţesuturile 
victimei trebuie considerate şi ele obiect material al in-
fracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM.60 Aceşti autori 
se referă la ipoteza traficului de fiinţe umane săvârşit în 
scopul prelevării organelor sau ţesuturilor. Fiind de altă 
părere, vom replica în felul următor: prelevarea însăşi 
a organelor sau ţesuturilor depăşeşte cadrul de referinţă 
al infracţiunii de trafic de fiinţe umane; faptul dacă au 
fost sau nu prelevate organele sau ţesuturile victimei nu 
poate influenţa asupra calificării celor săvârşite în baza 
art.165 C.pen. RM. În al doilea rând, art.165 C.pen. RM 
stabileşte răspunderea nu pentru traficul de organe sau 
ţesuturi, dar pentru traficul de fiinţe umane care, printre 
altele, poate fi săvârşit în scopul prelevării organelor sau 
ţesuturilor. În acest sens, atragem atenţia asupra denu-
mirii următorului act cu vocaţie internaţională: Acordul 
din 25.11.2005 privind cooperarea statelor-membre ale 
CSI în combaterea traficului de fiinţe umane, precum şi 
de organe şi ţesuturi umane.61

În altă privinţă, nu putem fi de acord cu V.A. Kozak, 
care consideră că libertatea persoanei este obiectul ma-
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terial al infracţiunii de trafic de fiinţe umane. În acelaşi 
timp, autorul în cauză consideră că relaţiile sociale cu 
privire la libertatea persoanei constituie obiectul juridic 
principal al respectivei infracţiuni.62 Considerăm că 
acest autor admite două confuzii: 1) confundă obiectul 
juridic generic al traficului de fiinţe umane cu obiectul 
juridic principal al acestei fapte infracţionale; 2) confun-
dă obiectul material al infracţiunii cu valoarea socială 
fundamentală reprezentând obiectul juridic generic al 
traficului de fiinţe umane.

În contextul de faţă, interes mai mare suscită cea de-a 
doua confuzie. Pentru că nu suntem de acord cu V.A. 
Kozak, vom apela la o opinie exprimată de S.Brînza: 
„Valorile sociale nu pot fi influenţate. În cazul comiterii 
infracţiunii, valoarea socială ocrotită de legea penală 
suferă o atingere, adică este vătămată, lezată, lovită, 
primejduită, deci suportă un rău efectiv sau este ame-
ninţată cu un rău... Deşi obiectul material al infracţiunii 
este atribuit sferei obiectului apărării penale, aceste 
categorii nu sunt identice. Obiectul material al infrac-
ţiunii nu este identic cu obiectul juridic al infracţiunii, 
deoarece acesta din urmă este format din valorile şi 
relaţiile sociale, ocrotite de legea penală, pe care primul 
le materializează”.63 Aşadar, prin excelenţă, obiectul 
material al infracţiunii trebuie să fie reprezentat de o 
entitate materială. În caz contrar, se va neglija esenţa 
juridică a acestui obiect. Or, anume după natura (sensul) 
obiectelor infracţiunii – nematerială sau materială – se 
face clasificarea categoriilor de obiect al infracţiunii în 
obiect juridic şi obiect material.

În concluzie, doar corpul victimei poate evolua în 
calitate de obiect material al infracţiunii specificate la 
art.165 C.pen. RM.

În cele ce urmează vom supune investigării victima 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane. În doctrina penală 
se susţine că persoana care, la momentul săvârşirii infrac-
ţiunii, a atins vârsta de 18 ani, este victima infracţiunii 
de trafic de fiinţe umane; prin aceasta, infracţiunea dată 
se deosebeşte de traficul de copii, faptă incriminată la 
art.206 C.pen. RM.64

În context, este necesar a menţiona că la art.27 „Pre-
zumţia de vârstă” al Legii nr.241/2005 se stabileşte: „În 
cazul în care nu se cunoaşte vârsta victimei traficului de 
fiinţe umane, dar există motive a se considera că victima 
nu a atins vârsta de 18 ani, se prezumă că victima este 
copil şi, până la constatarea exactă a vârstei, ea va fi 
tratată drept copil, aplicându-i-se toate măsurile speciale 
de protecţie prevăzute de prezenta lege şi de alte acte 
normative.”

Momentul consumării infracţiunii este cel care con-
tează în vederea stabilirii vârstei victimei. Este posibil 
ca înainte de acest moment (de exemplu, la etapa de 
pregătire sau chiar la etapa de începere a executării la-
turii obiective a infracţiunii) victima să fie minoră. Dacă 

însă, la momentul consumării infracţiunii, victima are 
împlinită vârsta de 18 ani, cele săvârşite urmează a fi 
calificate nu în baza art.206 C.pen. RM, dar în confor-
mitate cu art.165 C.pen. RM. În cazul dat, nu se atestă 
un concurs ideal de infracţiuni, deci nu este necesară 
calificarea suplimentară potrivit art.206 C.pen. RM. 
Aceasta întrucât intenţia iniţială de a săvârşi traficul de 
copii se transformă în intenţia supravenită de a comite 
traficul de fiinţe umane.

În altă ordine de idei, obiectul cercetării îl va con-
stitui o contradicţie, cel puţin aparentă, între definiţiile 
noţiunii „victima traficului de fiinţe umane”, formulate 
în anumite surse oficiale:

1) persoana fizică prezumată sau constatată ca fiind 
supusă acţiunilor de trafic consemnate la pct.1) art.2 al 
Legii nr.241/2005 (definiţie formulată în: pct.11) art.2 al 
Legii nr.241/2005; pct.2 al Hotărârii Guvernului nr.948 
din 07.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime 
ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, 
precum şi a copiilor neînsoţiţi65 (în continuare – Hotărâ-
rea Guvernului nr.948/2008);

2) persoana care a suferit prejudicii, inclusiv vătă-
mări psihice sau mintale, pierderi materiale sau morale, 
încălcări esenţiale ale drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale prin acte sau omisiuni specificate la lit.a) pct.1 
al Hotărârii Plenului nr.37/2004 (definiţie formulată la 
lit.f) pct.11 al Hotărârii Plenului nr.37/2004).

Observăm că la lit.f) pct.1 al Hotărârii Plenului 
nr.37/2004 este practic reprodusă definiţia noţiunii de 
victimă de la alin.(1) art.58 al Codului de procedură 
penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul 
Republicii Moldova la 14.03.200366: „Orice persoană 
fizică sau juridică căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse 
daune morale, fizice sau materiale”. Formal, această 
definiţie poate fi aplicată în contextul dreptului penal. 
Totuşi, I.Moscalciuc consideră că trebuie nuanţate accep-
ţiunile penale şi procesual penale ale noţiunii „victima 
infracţiunii”: „În dreptul procesual penal, victima este 
participantul la procesul penal, în a cărui privinţă există 
temeiuri de a considera că i-au fost cauzate anumite 
daune. În dreptul procesual penal, victima evoluează în 
mod provizoriu ca participant distinct la procesul penal, 
până la constituirea sa ca parte vătămată. În opoziţie, în 
dreptul penal, victima infracţiunii nu poate fi caracteri-
zată de provizorat. În plus, în procesul penal, victima 
există chiar şi atunci când daunele au fost cauzate de o 
persoană iresponsabilă sau de un minor, neavând vârsta 
răspunderii penale, sau în prezenţa unor condiţii care 
exclud caracterul penal al faptei. În contrast, în dreptul 
penal, dacă lipseşte componenţa de infracţiune, implicit 
lipseşte victima infracţiunii”.67 

Aşadar, victima infracţiunii este subiectul pasiv în 
raportul juridic penal de conflict. Este şi subiectul rela-
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ţiilor sociale, a căror apărare este exercitată de norma 
penală corespunzătoare. Această calitate de victimă a 
infracţiunii rămâne neschimbată, indiferent de atragerea 
respectivei persoane în orbita procesului penal, indiferent 
de evoluarea acestei persoane în calitate de victimă în 
accepţiune procesual penală.

Cât priveşte definiţia noţiunii de victimă de la pct.11) 
art.2 al Legii nr.241/2005 şi de la pct.2 al Hotărârii 
Guvernului nr.948/2008, aceasta prezintă anumite di-
ferenţe în raport cu definiţia juridico-penală a noţiunii 
de victimă a traficului de fiinţe umane. În sens juridico-
penal, victima traficului de fiinţe umane este persoana 
care, la momentul săvârşirii infracţiunii, a atins vârsta 
de 18 ani, care este subiectul pasiv în raportul juridic 
penal de conflict, raport născut ca urmare a săvârşirii 
infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM, şi care este 
subiectul relaţiilor sociale reprezentând obiectul acestei 
infracţiuni. În sensul analizat, victima traficului de fiinţe 
umane este o calitate faptică, nu juridică. Nu se cere nici 
o confirmare în plan juridic, nici o constatare sau identi-
ficare a calităţii respective, pentru a considera persoana 
ca fiind, în sens juridico-penal, victimă a infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane.

În contrast, în sensul prevederilor de la pct.11) art.2 
al Legii nr.241/2005 şi de la pct.2 al Hotărârii Guvernu-
lui nr.948/2008, este indispensabilă confirmarea juridică 
corespunzătoare a calităţii de victimă a traficului de 
fiinţe umane. În acest plan, la alin.(5) art.58 din Codul 
de procedură penală se prevede: „Victima traficului de 
fiinţe umane beneficiază de dreptul la protecţie de stat 
îndată ce ea a fost identificată”. Totodată, la art.15 din 
Capitolul III „Protecţia şi asistenţa victimelor traficului 
de fiinţe umane” al Legii nr.241/2005 se stabileşte: 
„Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane se 
efectuează de către autorităţile publice competente, 
cu concursul organizaţiilor neguvernamentale sau de 
către organizaţiile neguvernamentale care au motive 
rezonabile să creadă că persoana este victimă a unui 
astfel de trafic”.

Aşadar, exclusiv pentru necesităţile protecţiei şi 
asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, nu pentru 
necesităţile dreptului penal, sunt formulate definiţiile 
noţiunii „victima traficului de fiinţe umane” la pct.11) 
art.2 al Legii nr.241/2005 şi la pct.2 al Hotărârii Guver-
nului nr.948/2008.

În altă ordine de idei, în contextul examinării vic-
timei infracţiunii de trafic de fiinţe umane, nu putem 
face abstracţie de prevederea de la alin.(4) art.165         
C.pen. RM: „Victima traficului de fiinţe umane este 
absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile să-
vârşite de ea în legătură cu această calitate procesuală”: 
De asemenea, în acord cu alin.(4) art.362 „Trecerea 
ilegală a frontierei de stat” din Codul penal, acţiunea 
acestui articol nu se extinde, printre altele, asupra 

persoanelor care sunt victime ale traficului de fiinţe 
umane. Nu în ultimul rând, în conformitate cu art.32 
al Legii nr.241/2005, victima traficului de fiinţe umane 
este absolvită, în condiţiile legislaţiei în vigoare, de 
răspundere penală, contravenţională sau civilă pentru 
acţiunile pe care le-a săvârşit în legătură cu statutul de 
victimă, dacă aceste acţiuni cad sub incidenţa Codului 
penal, Codului contravenţional sau Codului civil.

Aceste măsuri urmăresc scopul prevenirii revictimi-
zării în cazul traficului de fiinţe umane şi al contribuirii 
la resocializarea victimelor. Ele au fost adoptate în 
corespundere cu Principiile recomandate şi prevederile 
îndrumătoare în problemele legate de drepturile omului 
şi traficul de persoane, document adoptat în 2002 de 
Direcţia Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile 
Omului.68

Pentru a opera prevederea de la alin.(4) art.165 
C.pen. RM, este necesară întrunirea cumulativă a 
următoarelor trei condiţii:

1) victima traficului de fiinţe umane a săvârşit o 
infracţiune sau mai multe infracţiuni;

2) aceste infracţiuni nu ar fi fost săvârşite, dacă per-
soana dată nu ar fi avut calitatea de victimă a traficului 
de fiinţe umane;

3) este necesară confirmarea procesual penală a ca-
lităţii de victimă a traficului de fiinţe umane.

Dacă nu lipseşte nici una din aceste condiţii, se 
va aplica necondiţionat, fără rezerve, prevederea 
de la alin.(4) art.165 C.pen. RM. Nu are importanţă 
nici numărul infracţiunilor săvârşite, nici gradul de 
gravitate a acestora. Chiar dacă din alin.(2) art.57 
C.pen. RM ar rezulta că ar trebui întrunite şi condiţiile 
prevăzute la alin.(1) art.57 C.pen. RM, nu este aşa. La 
alin.(4) art.165 C.pen. RM nu este vorba despre un caz 
de liberare de răspundere penală în legătură cu căinţa 
sinceră. Această prevedere legală, ca şi cea de la art.32 
al Legii nr.241/2005, nu cere ca victima traficului de 
fiinţe umane să se autodenunţe de bunăvoie, să contri-
buie activ la descoperirea infracţiunii, să compenseze 
valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, să 
repare prejudiciul pricinuit de infracţiune. Să nu uităm 
că din dispoziţia alin.(4) art.165 C.pen. RM, prin Legea 
Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 29.12.200569, au fost excluse cuvintele „dacă 
a acceptat colaborarea cu organul de urmărire penală în 
cauza dată”. Astfel că ar fi în contradicţie cu legea ca, 
la aplicarea prevederii de la alin.(4) art.165 C.pen. RM, 
să fie cerută îndeplinirea altor condiţii decât cele trei, pe 
care le-am enumerat mai sus.

Nu suntem de acord cu opinia lui A.Stefciuc, con-
form căreia este oportună eliminarea din legea penală 
a prevederii de la alin.(4) art.165 C.pen. RM.70 Această 
prevedere este în consonanţă cu obiectivele politicii 
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penale naţionale şi cu angajamentele internaţionale 
pe care şi le-a asumat Republica Moldova. Nu sunt 
temeiuri de a considera că prevederea de la alin.(4) 
art.165  C.pen. RM ar lăsa loc pentru abuzuri. În acest 
sens, atragem atenţia asupra celei de-a doua condiţii 
necesare operării prevederii în cauză: infracţiunile nu 
ar fi fost săvârşite, dacă persoana dată nu ar fi avut ca-
litatea de victimă a traficului de fiinţe umane. Trebuie 
doar interpretată corect această condiţie: infracţiunile 
au fost săvârşite numai datorită faptului că, la momentul 
respectiv, persoana, care le-a săvârşit, nu era liberă în 
acţiunile sale, în comportamentul său, fiind victimă a  
traficului de fiinţe umane. Deci, în măsura în care nu a 
fost liberă, trebuie privită imposibilitatea acelei persoane 
de a nu săvârşi infracţiunile. Faptul dacă persoana s-a 
aflat sau nu într-o asemenea imposibilitate va trebui 
analizat în fiecare caz aparte, cu luarea în consideraţie a 
tuturor circumstanţelor de ordin obiectiv şi subiectiv în 
care au fost săvârşite infracţiunile.

Într-un alt context, ne vom pronunţa asupra esenţei 
juridice a sintagmei „cu sau fără consimţământul aces-
teia” din dispoziţia alin.(1) art.165 C.pen. RM, care se 
referă la prezenţa sau lipsa consimţământului victimei 
de a fi traficată.

La interpretarea înţelesului acestei sintagme ajută ur-
mătoarele prevederi din cuprinsul unor surse oficiale:

– consimţământul victimei traficului de fiinţe umane 
la exploatări intenţionate, consemnate în pct.3) art.2 al 
Legii nr.241/2005, nu este relevant atunci când se aplică 
orice mijloc de constrângere din cele specificate la pct.1) 
al Legii nr.241/2005 (prevedere stabilită la pct.3) art.2 
al Legii nr.241/2005);

– consimţământul victimei traficului de fiinţe umane 
la exploatare intenţionată nu este relevant pentru tragerea 
la răspundere penală a traficanţilor, dacă au fost utilizate 
oricare din mijloacele specificate la pct.1) art.2 al Legii 
nr.241/2005 (prevedere stabilită la alin.3) art.30 al Legii 
nr.241/2005);

– la încadrarea juridică a acţiunilor făptuitorului în 
baza art.165 C.pen. RM nu se ia în consideraţie consimţă-
mântul victimei de a fi recrutată, transportată, transferată, 
adăpostită sau primită, chiar dacă aceasta era informată 
în privinţa scopurilor în care va fi folosită, precum şi 
despre mijloacele utilizate în trafic (prevedere stabilită 
la lit.c) pct.1 al Hotărârii Plenului nr.34/2004).

Considerăm că mai multă precizie comportă 
explicaţia de la lit.c) pct.1 al Hotărârii Plenului 
nr.34/2004: din analiza dispoziţiei de la alin.(1) art.165                
C.pen. RM se poate observa că legiuitorul are în vedere 
consimţământul victimei la recrutarea, transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea ei, în scop de 
exploatare. Legiuitorul nu are în vedere consimţămân-
tului victimei la exploatare, din moment ce exploatarea 
propriu-zisă depăşeşte cadrul infracţiunii prevăzute la 

art.165 C.pen. RM, deci este irelevantă în conjunctura 
infracţiunii date.

Aşadar, în contextul infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane, consimţământul victimei nu înlătură răspunderea 
penală a făptuitorului. Este cu neputinţă ca consimţă-
mântul victimei traficului de fiinţe umane să fie liber. 
Consimţământul liber poate exista numai în situaţia când 
persoana nu este influenţată prin: violenţă; ameninţare 
cu violenţă; răpire; confiscare a documentelor; servitute; 
ameninţarea cu divulgarea informaţiilor confidenţiale; 
înşelăciune; abuz de poziţie de vulnerabilitate; abuz de 
putere; dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru 
a obţine consimţământul unei persoane care deţine con-
trolul asupra victimei; tortură, tratamente inumane sau 
degradante; viol; folosirea dependenţei fizice; folosirea 
armei.

Libertatea în exprimarea voinţei oferă persoanei 
posibilitatea de a se exprima în mod independent, 
având dreptul şi puterea de a interpreta propunerea unei 
alte persoane aşa cum crede de cuviinţă. Exprimarea 
liberă a consimţământului presupune că iniţiativa 
acceptării aparţine persoanei, care este convinsă că 
realizarea ofertei este utilă, în acest mod prevenindu-
se orice intervenţie determinată de interese oculte, de 
eroarea de apreciere a sensului ofertei, precum şi a 
consecinţelor acesteia. Hotărârea de acceptare a ofertei 
poate să fie determinată în mod spontan sau în mod 
deliberat conform motivului elaborat în condiţii de 
libertate absolută, care dirijează atitudinea persoanei 
fără a o obliga să facă acest lucru. Libertatea absolută 
a consimţământului există doar în absenţa oricărui 
tip de influenţare violentală sau non-violentală. In-
fluenţarea asupra persoanei trebuie să fie determinată 
privind darea consimţământului în sensul condiţionării 
efective, urmând să reprezinte forma de acceptare a 
ofertei în asemenea măsură, încât, dacă influenţarea nu 
ar fi existat, hotărârea nu ar fi fost luată. Influenţarea 
trebuie să apară ca fiind posibilă pentru persoană prin 
raportarea la capacitatea de judecată, la vârsta şi starea 
de sănătate a acesteia.

În orice caz, trebuie să se reţină că, chiar dacă victima 
şi-a exprimat consimţământul să fie traficată, acesta este 
redus la zero, este anulat, nevalabil, întrucât făptuitorul 
a recurs la unul din factorii de viciere a consimţămân-
tului, reprezentaţi de modalităţile acţiunii adiacente din 
cadrul traficului de persoane, specificate la alin.(1) şi (2) 
art.165 C.pen. RM.

Realizând o sinteză asupra caracteristicilor obiectului 
juridic, ale obiectului material şi ale victimei infracţiunii 
prevăzute la art.165 C.pen. RM, formulăm  următoarele 
concluzii:

1) formal, relaţiile sociale cu privire la libertatea, 
cinstea şi demnitatea persoanei sunt cele care constituie 
obiectul juridic generic al infracţiunii specificate la 
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art.165 C.pen. RM. De facto, obiectul juridic generic 
al acestei infracţiuni îl formează relaţiile sociale cu 
privire la libertatea persoanei;

2) în calitate de valoare socială fundamentală lezată 
prin săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art.164-169 
C.pen. RM, inclusiv a infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane, libertatea persoanei constituie vocaţia persoa-
nei de a adopta o anumită conduită în corespundere cu 
propriile dorinţe, necesităţi şi interese, conduită pe care 
o realizează în limitele legii şi în temeiul posibilităţilor 
şi condiţiilor pe care i le oferă societatea;

3) relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică a per-
soanei sunt cele care constituie obiectul juridic principal 
al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM. Tocmai 
această valoare socială (şi relaţiile sociale aferente) este 
lezată întotdeauna în cazul săvârşirii infracţiunii de trafic 
de fiinţe umane, indiferent de variantele şi modalităţile 
sub care se prezintă această infracţiune;

4) după caz, obiectul juridic secundar al infracţiunii, 
prevăzute la art.165 C.pen. RM, în formează relaţiile 
sociale cu privire la: libertatea psihică a persoanei; 
integritatea corporală a persoanei; libertatea fizică a 
persoanei; posesia asupra documentelor persoanei; 
libertatea manifestării de voinţă; probitate; exercitarea 
corectă a funcţiei în cadrul unei autorităţi publice; exer-
citarea corectă a controlului asupra unei persoane aflate 
sub autoritatea altcuiva; exercitarea corectă a funcţiilor 
autorităţii publice, a acţiunilor administrative de dispo-
ziţie ori organizatorico-economice; sănătatea persoanei; 
integritatea fizică sau psihică a persoanei; inviolabilitatea 
şi libertatea sexuală a persoanei; viaţa persoanei;

5) pentru a se constata atingerea adusă obiectului 
juridic special al infracţiunii specificate la art.165             
C.pen. RM, este suficient ca atingerea adusă relaţiilor 
sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei (re-
prezentând obiectul juridic principal al infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane) să fie însoţită de atingerea adusă 
relaţiilor sociale cu privire la oricare din valorile sociale 
nominalizate mai sus, reprezentând obiectul juridic se-
cundar al infracţiunii prevăzute la art.165 C.pen. RM;

6) doar corpul victimei poate evolua în calitate de 
obiect material al infracţiunii specificate la art.165 
C.pen. RM. Organele sau ţesuturile persoanei nu pot 
reprezenta acest obiect;

7) în sens juridico-penal, victima traficului de fiinţe 
umane este persoana care, la momentul săvârşirii in-
fracţiunii, a atins vârsta de 18 ani, care este subiectul 
pasiv în raportul juridic penal de conflict, raport născut 
ca urmare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la art.165 
C.pen. RM, şi care este subiectul relaţiilor sociale 
reprezentând obiectul acestei infracţiuni;

8) exclusiv pentru necesităţile protecţiei şi asistenţei 
victimelor traficului de fiinţe umane, nu pentru necesi-
tăţile dreptului penal, sunt formulate definiţiile noţiunii 

„victima traficului de fiinţe umane” la pct.11) art.2 al 
Legii nr.241/2005 la şi pct.2 al Hotărârii Guvernului 
nr.948/2008;

9) pentru a opera prevederea de la alin.(4) art.165 
C.pen. RM, este necesară întrunirea cumulativă a ur-
mătoarelor trei condiţii: 1) victima traficului de fiinţe 
umane a săvârşit o infracţiune sau mai multe infracţiuni; 
2) aceste infracţiuni nu ar fi fost săvârşite, dacă persoana 
dată nu ar fi avut calitatea de victimă a traficului de fiinţe 
umane; 3) este necesară confirmarea procesual penală a 
calităţii de victimă a traficului de fiinţe umane;

10) din analiza dispoziţiei de la alin.(1) art.165 
C.pen. RM se poate observa că, utilizând sintagma „cu 
sau fără consimţământul acesteia”, legiuitorul are în 
vedere consimţământul victimei la recrutarea, transpor-
tarea, transferul, adăpostirea sau primirea ei, în scop de 
exploatare. Legiuitorul nu are în vedere consimţămân-
tului victimei la exploatare, din moment ce exploatarea 
propriu-zisă depăşeşte cadrul infracţiunii prevăzute la 
art.165 C.pen. RM, deci este irelevantă în conjunctura 
infracţiunii date;

11) chiar dacă victima şi-a exprimat consimţământul 
să fie traficată, acesta este redus la zero, este anulat, nev-
alabil, întrucât făptuitorul a recurs la unul din factorii de 
viciere a consimţământului, reprezentaţi de modalităţile 
acţiunii adiacente din cadrul traficului de persoane, spe-
cificate la alin.(1) şi (2) art.165 C.pen. RM.
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RéSUMé
Le dommage moral peut être défini comme toute atteinte à un droit de la personne autre que patri-

monial. Dans la République de Moldova les litiges concernant la réparation du préjudice moral dans 
le transport aérien des passagers sont fréquentes. Les instances judiciaires appliques les prévisions de 
la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée 
à Montréal le 28 mai 1999 à laquelle la République de Moldova a adhéré le 5 decembre 2008, aussi le 
Code civil et la Loi concernant la protection des consommateurs. 

C
ca Moldova şi în plan internaţional. Până în prezent, 
problematica în acest domeniu a fost abordată doar 
tangenţial de o serie de doctrinari, ca: M.И.Брагинский, 
В.В.Витрянский, И.Л.Трунов, O.Căpăţînă, A.Michel 
etc., însă ideile şi concluziile lor se referă în mod 
prioritar la legislaţia şi jurisprudenţa Federaţiei Ruse, 
României, Franţei şi a altor state. 

Scopul propus la elaborarea prezentului articol este 
de a efectua o cercetare amplă a practicii judecătoreşti 
din Republica Moldova pentru a stabili regulile gene-
rale de soluţionare a acestor categorii de litigii civile, 
cele mai frecvente controverse juridice care apar în 
timpul examinării şi formularea pe baza lor a unor 
concluzii eficiente. Pentru realizarea scopului, ne-am 
propus sarcina de a analiza cât mai multe dosare civile 
judecate în fond, apel şi recurs, începînd cu anul 2003 
până în 2009, care se păstrează în arhivele judecăto-
reşti şi în arhivele companiilor aeriene „Air Moldova”, 
„Moldavian Airlines” şi „Turkish Airlines”. 

Aşadar, problema principală cu care actualmente 
se confruntă teoria şi practica judiciară a Republicii 
Moldova constă în faptul că nu există un cadru normativ 
adecvat şi nici o jurisprudenţă uniformă cu privire la 
compensarea daunelor morale cauzate pasagerilor în 
caz de întârziere şi anulare a zborurilor, de pierdere, în-
târziere şi deteriorare a bagajelor; de aici şi importanţa 
efectuării acestui studiu. Iar ca o generalizare la cele 
deja expuse, unul dintre scopurile propuse la elaborarea 
acestui articol este de a evidenţia problemele care există 
şi de a formula concluziile necesare în perspectiva, pe 
viitor, a unor propuneri de lege ferenda. 

Prejudiciul moral, denumit şi daună psihologică, 
reprezintă acea consecinţă dăunătoare care nu poate 
fi evaluată în bani şi care rezultă din atingerile şi 
încălcările drepturilor personale nepatrimoniale.1 

ompensarea daunelor morale în litigiile privind 
transportul aerian de persoane este o temă de 
mare importanţă teoretică şi practică în Republi-

M.Poalelungi şi Gh.Avornic definesc prejudiciul 
moral ca fiind totalitatea suferinţelor psihice şi/sau 
fizice ce atentează la valorile nepatrimoniale ale per-
soanei (viaţă, sănătate, onoare, demnitate, reputaţie 
profesională, nume, inviolabilitatea vieţii personale, 
secretul personal şi de familie şi altele) sau la valorile 
patrimoniale ale acesteia2 A.Bloşenco, în Comentariul 
Codului civil, susţine că trebuie să se aprecieze ce a 
pierdut persoana vătămată pe plan fizic, psihic, social, 
profesional şi familial atât la moment, cât şi pe viitor3, 
iar M.Steinlé-Feuerbach face remarca că prejudiciul 
moral nu este preţul unei vieţi, ci costul unei dureri.4 
E.Cojocari propune de lege ferenda definirea prejudi-
ciului moral în noul Cod civil al Republicii Moldova: 
„Prejudiciul moral îl constituie valoarea bănească a 
tuturor suferinţelor suportate de victimă în rezultatul 
atingerilor aduse drepturilor patrimoniale şi personale 
nepatrimoniale prin fapte ilicite”.5 O definiţie a pre-
judiciului moral a fost dată prin Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova: 
„se înţeleg suferinţele psihice sau fizice cauzate prin 
acţiuni sau omisiuni care atentează la valorile nepa-
trimoniale ce aparţin persoanei din momentul naşterii 
sau la bunurile dobândite prin lege (viaţa, sănătatea, 
demnitatea şi reputaţia profesională, inviolabilitatea 
vieţii personale, secretul de familie şi personal)”.6 

În ce ne priveşte, după o analiză amplă a opiniilor 
doctrinare, considerăm că în transportul aerian daunele 
morale reprezintă totalitatea suferinţelor psihice şi/
sau fizice cauzate prin acţiuni (accidente, pierderea şi 
deteriorarea mărfurilor, bagajelor) sau inacţiuni (în-
târzierea, anularea zborurilor) ce atentează la valorile 
nepatrimoniale ale pasagerului, expeditorului sau des-
tinatarului (viaţă, sănătate, onoare, demnitate, reputaţie 
profesională, nume, secretul personal şi de familie) sau 
la bunurile acestora (mărfuri, bagaje, lucruri personale, 
ratarea unor excursii, conferinţe, întreceri sportive) în 
legătură cu executarea contractului de transport. În 
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acelaşi timp, suntem de părere că prejudiciul moral nu 
poate fi reparat, ci compensat, adică satisfacerea prin 
echivalent bănesc a retrăirilor psihice şi emoţionale 
avute de pasageri. 

În perioada sovietică, compensarea prejudiciului 
moral în sume băneşti nu se admitea, dat fiind faptul că 
înjosea demnitatea cetăţeanului sovietic.7 Începând cu 
anul 1990, însă, legiuitorul sovietic se reorientează şi 
reglementează în mod expres posibilitatea reparării în 
bani a prejudiciului moral, iar după destrămarea fostei 
Uniuni Sovietice aceste dispoziţii au fost preluate şi de 
către legislaţiile naţionale, inclusiv de cea a Republicii 
Moldova.8 Legiuitorul moldav introduce un nou articol 
în Codul civil din 1964, art.7(1): „Repararea prejudi-
ciului moral” consacrat, însă, în mod exclusiv lezării 
onoarei şi demnităţii persoanei fizice.

Aşa cum bine remarcă Maria Bojoga, până la 
intrarea în vigoare a noului Cod civil, în legislaţia 
Republicii Moldova nu exista o reglementare generală 
privind compensarea daunei morale, de aceea com-
pensaţia acesteia se realiza doar când era prevăzută 
într-un act normativ special.9 Sergiu Golub susţine că 
această teză nu a fost contestată de cea mai mare parte 
a doctrinei moldoveneşti, întrucât legiuitorul moldav 
a preluat modelul rus.10 Menţionăm că critici asupra 
sistemului civil vechi totuşi au existat. Gh.Avornic şi 
B.Sosna accentuau că legea nu face nici o distincţie 
între prejudiciul patrimonial şi cel moral: „Nu există 
nici un temei juridic care ar permite excluderea pre-
judiciilor nepatrimoniale din sfera obligaţiilor delic-
tuale. Aceasta înseamnă că ambele prejudicii urmează 
a fi reparate, deoarece acolo unde legea nu distinge, 
nici interpretul nu este chemat să o facă”.11

Un aspect discutabil ţine de compensarea prejudi-
ciului moral de către companiile de asigurări. Potrivit 
legislaţiei, companiile de asigurare nu sunt obligate să 
plătească asiguraţilor despăgubiri morale. Toate recla-
maţiile de acest gen urmează a fi adresate companiei 
aeriene a cărei aeronavă a efectuat zborul respectiv, 
iar, în caz de litigiu, mărimea compensaţiei este 
stabilită exclusiv prin hotărâre a instanţei de judecată. 
Luând în consideraţie prevederile Hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 
privire la aplicarea de către instanţele de judecată a 
legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului 
moral”, nr.9 din 09.10.2006, răspunderea contractu-
ală pentru prejudiciiile nepatrimoniale (morale) are 
o aplicare particulară, sub aspectul că are incidenţă 
numai în ceea ce priveşte anumite contracte şi anumite 
obligaţii pe care aceste contracte le cuprind. Unul 
dintre contracte este şi cel de transport al persoanelor, 
în temeiul căruia transportatorul îşi asumă, pe lângă 
obligaţia expresă de a efectua transportul, ca obligaţie 
de rezultat, şi obligaţia implicită de a proteja viaţa şi 
integritatea corporală a călătorilor, denumită obligaţie 
de securitate.12 

Adăugăm că instanţele judecătoreşti, la determi-
narea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral, 
se vor baza atât pe aprecierile subiective, care reies 
din caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice, cât 
şi de datele obiective, cum ar fi: importanţa vitală a 
drepturilor personale nepatrimoniale şi a bunurilor 
pentru pasager, gradul suportării de către pasager a 
suferinţelor psihice sau fizice (vătămarea corporală, 
decesul persoanelor apropiate (rudelor), pierderea sau 
limitarea capacităţii de muncă etc), felul vinovăţiei 
(intenţie, imprudenţă, neglijenţă) celui care a cauzat 
prejudiciul, precum şi alte circumstanţe probatoare. 
În practica judiciară a altor state, la compensarea su-
ferinţelor morale, instanţa de judecată ţine cont şi de 
vârsta pasagerului: cu cât mai tânără este persoana, cu 
atât mai redusă este suma despăgubirii, pe motiv că 
victima mai uşor se reabilitează în urma accidentului 
(spre exemplu, poate să se căsătorească, să nască 
copii etc.), dar pentru pasagerii în etate cuantumul 
despăgubirii este mai mare.13 

Reieşind din conţinutul legislaţiei naţionale cu 
privire la asigurări, obligaţia compensării de către 
asigurători a prejudiciului moral nu există. Potrivit 
art.8 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători, 
despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de 
vătămarea corporală sau decesul victimei va include:  
a) câştigul ratat în timpul perioadei de incapacitate 
temporară de muncă, dar nu mai mult decât echivalentul 
a 20 de dolari SUA pentru fiecare zi de incapacitate 
de muncă; b) cheltuielile pentru tratament, procura-
rea de medicamente necesare, protezare şi îngrijire, 
confirmate de avizul instituţiei medicale, precum şi 
cheltuielile de transport ale victimei şi, după caz, ale 
persoanei care o însoţeşte; c) în cazul invalidităţii, în 
afară de plăţile prevăzute la lit.a) şi b), câştigul ratat 
în toată perioada invalidităţii calculat după metodica 
aplicată în organele de asigurare socială; d) cheltuielile 
de funeralii, conform tarifelor organelor gospodăriei 
comunale (rechizite de funeralii, transport şi servicii 
acordate de cimitir), cu excepţia cheltuielilor ce ţin 
de rituri şi tradiţii locale; e) partea câştigului de care, 
în cazul decesului victimei, au fost lipsite persoanele 
inapte de muncă întreţinute de ea sau având dreptul la 
întreţinerea ei. 

Apreciem faptul că în plan internaţional există 
companii de asigurări care acceptă asigurarea separată 
a prejudiciului moral. Asemenea gen de asigurare este 
pe larg utilizat în Marea Britanie, Franţa, Canada, 
Japonia, având o bază metodică bine fundamentată. 
Însă, majoritatea companiilor de asigurări totuşi indică 
faptul că prejudiciul moral nu este obiect al contractu-
lui de asigurare, ci se include în suma despăgubirilor 
plătite de companie pentru prejudiciul cauzat vieţii, 
sănătăţii sau bagajelor de mână ale pasagerului. În 
acest context mai adăugăm că, la fiecare 10 ani, Minis-
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terul Transporturilor din SUA apreciază „preţul vieţii 
unui pasager” care, potrivit datelor din anul 2007, 
se ridică la 3 mln. de dolari. Deşi suma indicată este 
una mai mult ideală, totuşi la soluţionarea litigiilor 
în instanţele de judecată americane se face trimitere 
la această sumă.14 Menţionăm că, încă în anul 1930, 
experţii din SUA şi din Anglia au ajuns la concluzia că 
pe măsura majorării sumei despăgubirilor care trebuie 
achitate la decesul sau vătămarea corporală a pasage-
rilor în timpul transportului aerian, toate companiile 
aeriene investesc şi mai mult în securitatea zborului, 
prin modernizarea tehnică a aeronavelor.

Compensarea daunelor morale în legătură cu 
întârzierea şi anularea zborurilor. Printre proble-
mele majore cu care se confruntă pasagerii este de 
menţionat şi faptul că transportatorii naţionali nu 
dispun de filiale şi reprezentanţe pe aeroporturile in-
ternaţionale în care efectuează zboruri prin conexiune, 
iar în caz de întârziere sau anulare a zborului pasagerii 
pot să rămână fără despăgubiri morale şi fără de întreg 
pachetul de servicii prevăzut de Regulamentul C.E. 
nr.261 din 2004.15 Ca exemplu clasic aducem ruta 
Chişinău-Budapesta-Geneva, în care zborul până la 
Budapesta este asigurat de „Air Moldova”, iar până 
la Geneva – de compania „Malev”. Dacă zborul în-
târzie sau este anulat din vina companiei „Malev”, 
pasagerul nu are timp pentru înaintarea reclamaţiei, 
altfel nu reuşeşte la cel de-al doilea zbor. Ajungând 
la Chişinău, nu are posibilitatea să înainteze acţiune 
civilă către compania „Malev”, deoarece aceasta nu 
are reprezentaţă oficială în Republica Moldova, iar 
„Air Moldova” de fiecare dată susţine că şi-a onorat 
cu exactitate obligaţiile ei contractuale pe traseul 
Budapesta-Chişinău. 

Cercetând arhivele judecătoreşti, am estimat că 
dosare de acest fel sunt numeroase. Cele mai frecvente 
argumente, aduse în special de către „Air Moldova” 
în cazurile privind întârzierea şi deteriorarea bagajelor, 
sunt că nu este obligată să recupereze paguba morală, 
invocând că transportarea a fost îndeplinită de către 
doi transportatori diferiţi şi că nesosirea bagajului la 
timp nu a avud drept cauză careva faptă a companiei 
„Air Moldova”. Trimitere se face la art.36 alin.(2) din 
Convenţia de la Montreal, potrivit căruia pasagerul 
poate acţiona numai împotriva transportatorului care 
a efectuat transportul în timpul căruia s-a produs întâr-
zierea, cu excepţia cazului în care, printr-o înţelegere 
specială, primul transportator şi-a asumat răspunderea 
pentru întreaga călătorie.16

Cu toate acestea, am estimat că Curtea Supremă de 
Justiţie a Republicii Moldova de fiecare dată respinge, 
justificat, pretenţiile cărăuşului ca fiind neîntemeiate. 
Spre exemplu, la îmbarcarea în avion de pe aeroportul 
din Washington reclamantul a predat două unităţi de 
bagaj, însă la Chişinău o unitate lipsea, iar cealaltă a 
sosit cu întârziere de două luni, având bunurile afec-

tate. Deşi cărăuşul motivează că bagajul a fost reţinut 
de compania aeriană „United Airlines” care a deservit 
primul segment al traseului Washington-Frankfurt-
Chişinău, totuşi, în temeiul Codului civil şi al Legii 
privind protecţia consumatorilor, instanţa de recurs a 
dispus compensarea cu 2000 de lei a daunelor morale 
suportate de pasager.17 

În acelaşi timp, instanţele judecătoreşti din Republica 
Moldova nu dispun compensarea daunelor morale 
doar pentru întârzierea bagajului şi incomodităţile de 
aşteptare. Un precedent judiciar important a fost creat 
de Judecătoria Botanica: un grup de pasageri au pri-
mit bagajele după 3 zile de aşteptare. Deşi conţinutul 
bagajelor era intact, reclamanţii au înaintat acţiune 
civilă privind compensarea daunelor lor morale, la care 
instanţa judecătorească le-a respins cererile, motivând 
că daunele morale urmează a fi compensate doar în caz 
de deteriorare sau pierdere a bagajelor şi nicidecum 
pentru întârzierea lor.18

Cu toate acestea, hotărârile instanţelor judecătoreşti 
pot fi diferite chiar la soluţionarea unor litigii similare. 
Astfel, avem dosare în care pentru anularea zborului 
instanţa de judecată se rezumă doar la achitarea preju-
diciilor materiale (hrană, cazare, transport), confirmate 
prin probele anexate la dosar, iar pretenţiile cu privire 
la daunele morale nu sunt satisfăcute, pe când în alte 
cazuri asemănătoare instanţa dispune şi achitarea 
daunelor morale, cum ar fi zborul Lisabona-Chişinău, 
care a fost anulat, iar pasagerii, nefiind informaţi, au 
rămas fără hrană şi hotel, beneficiind şi de o atitudine 
ostilă din partea autorităţilor. Înaintând acţiune civilă, 
reclamantul solicita 4500 euro în calitate de despăgubiri 
morale, iar instanţa, deşi a satisfăcut cererea, a redus 
suma la 5000 de lei.19

Problema dată este diferit abordată în doctrina de 
specialitate. Conform opiniei expuse de Vlad Peligrad, 
transportatorul aerian este răspunzător pentru orice da-
ună survenită din cauza întârzierii în transportul aerian 
de bagaje20, la care autorul adaugă şi daunele morale. 
Pe când doctrina franceză (A.Michel, K.Weissberg, 
N.Naouar) se dovedeşte a fi mai restrictivă şi men-
ţionează că în cazul întârzierilor prejudiciile morale 
pot fi reparate, dar numai dacă sunt însoţite şi de cele 
materiale.21 

Prezintă interes şi poziţia autorilor ruşi: В.Егиазаров, 
în manualul Dreptul transportului, face referire la obli-
gaţia сe revine cărăuşului de a repara prejudiciul cauzat 
din întârziere, însă fără a concretiza care anume: cel 
material, cel moral sau ambele feluri de prejudicii.22 
Profesorii М.Брагинский şi В.Витрянский, deşi nu 
exclud posibilitatea achitării şi a daunelor morale, 
lasă de înţeles că suferinţele morale ar fi acoperite de 
amenda care constituie 25% din salariul minim, pe 
care cărăuşul aerian urmează să o plătească pasageru-
lui pentru fiecare oră de întârziere (art.120 din Codul 
aerian al Federaţiei Ruse).23 Iar В.Молчанов în auto-
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referatul tezei sale de doctorat dă prioritate legislaţiei 
privind protecţia consumatorilor. Dânsul accentuează 
că prejudiciul moral se repară independent de repararea 
prejudiciului material24, la care adăugăm că autorul nu 
a făcut deosebirea între compensarea daunelor morale 
în traficul aerian intern şi cel internaţional. 

Doctrina din Ucraina se expune mai mult asupra la-
cunelor din legislaţie şi jurisprudenţă, dar argumentează 
necesitatea achitării despăgubirilor morale pasagerilor 
care au suferit de pe urma întârzierii şi contramandării 
curselor25, iar Curtea Supremă de Justiţie se declară 
împotriva satisfacerii doar a pagubelor morale care 
rezultă din zborurile internaţionale, motivând că nu ar 
exista pentru aceasta un temei legal.26 

Analizând problema dată în jurisprudenţa naţională, 
am estimat că instanţele judecătoreşti acordă despăgu-
biri morale pentru anularea, dar nu şi pentru întârzierea 
zborului. Astfel, având biletul Antalya-Chişinău, aş-
teptând pe aeroportul din Antalya, reclamantul a fost 
anunţat că avionul va întârzia cu 2 ore. Prin urmare, 
pasagerul a fost nevoit să-şi cumpere bilet la o altă 
cursă pentru a reuşi la timpul preconizat la Chişinău. 
Compania aeriană responsabilă i-a restituit, conform 
unei practici demult instituite, doar costul biletului  
suplimentar. Reclamantul înaintând acţiune în jude-
cată, atât Judecătoria Botanica, cât şi Curtea de Apel 
Chişinău nu au satisfăcut cererea privind despăgubirea 
morală, motivând că despăgubiri pentru suferinţele 
psihologice avute de pasageri în legătură cu întârzi-
erea zborurilor nu pot fi acordate. Instanţa de apel dă 
de înţeles şi că daunele morale pot fi compensate doar 
în situaţiile de anulare a zborurilor.27 

Spre regret, schema respectivă de soluţionare a 
acestor genuri de litigii a devenit una clasică. Majo-
ritatea dosarelor vizează compania aeriană „Air Mol-
dova”, pe motiv că comisia de examinare a petiţiilor 
satisface doar cererea privind costul biletului şi refuză 
paguba morală, iar la acţiunea civilă a reclamantului 
instanţa de judecată hotărăşte să fie satisfăcute doar 
suferinţele morale în legătură cu anularea zborului 
pe care le echivalează frecvent la suma de 3000-5000 
lei. Totodată, am estimat că alte companii aeriene, ca 
„Moldavian Airlines”, „Turkish Airlines”, „Tarom”, au 
puţine procese judiciare, deoarece cererile adresate lor 
cu referire la despăgubirile morale sunt satisfăcute încă 
în faza prejudiciară, inclusiv cazurile de întârziere, ori 
se recurge la tranzacţie de împăcare printr-o încheiere 
emisă de instanţa de judecată.28 

Printre multiplele dosare de acest fel este şi cazul 
când pasagerul avea biletul Chişinău-Moscova-          
Chişinău, însă pe aeroportul Domodedovo a fost anun-
ţat despre anularea rutei. Spre Chişinău urma să plece 
un alt avion, al companiei „Siberian Airlines”, la care 
era necesar să cumpere bilet. Reprezentanţa oficială 
a companiei „Air Moldova” din incinta aeroportului 
Domodedovo era închisă, iar posibilităţi financiare de 

cazare la hotel reclamantul nu avea. În final, reuşind 
să împrumute bani, a achiziţionat un nou bilet spre 
Chişinău. Deşi compania aeriană i-a restituit doar 
costul noului bilet, Judecătoria Botanica i-a acordat 
şi o despăgubire morală de 5000 de lei, motivând că 
reclamantul se afla în ţară străină, în lipsă de finanţe, 
ceea ce l-a făcut să sufere psihologic şi să treacă prin 
profunde retrăiri sufleteşti.29 

În fine, analizând jurisprudenţa naţională pe cau-
zele ce ţin de întârzierea şi anularea zborurilor, am 
stabilit tendinţa instanţelor judecătoreşti de a dispune, 
alături de restituirea cheltuielilor de transport, cazare, 
alimentare, şi a plăţilor pentru daunele psihologice 
avute de pasageri, în timp ce jurisprudenţa europeană 
se dovedeşte mai restrictivă, motivând că achitarea da-
unelor morale pentru cazurile de întârziere şi anulare 
a zborului nu este reglementată de Convenţia de la 
Montreal şi nici de Regulamentului nr.261 din 2004. 
Considerăm că practica achitării pagubelor morale 
este binevenită în Republica Moldova, deoarece sunt 
satisfăcute în mod echitabil retrăirile şi suferinţele 
avute de pasageri.

Cu toate acestea, până în prezent nu s-a reuşit uni-
formizarea practicii judiciare în privinţa întârzierii şi 
anulării zborurilor. Hotărârile judiciare adeseori devin 
contradictorii, şi anume: pentru cazurile de anulare a 
zborurilor instanţele judecătoreşti dispun achitarea 
daunelor materiale şi morale, pe când în situaţiile de în-
târziere a zborurilor instanţele judecătoreşti se rezumă 
doar la daunele materiale (costul biletului suplimentar, 
cheltuielile de transport, hrană şi hotel, dacă acestea nu 
au fost acordate), neglijând, astfel, suferinţele morale 
avute de pasageri.

Compensarea daunelor morale în legătură cu 
pierderea şi deteriorarea bagajelor. Făcând o analiză 
a practicii judiciare naţionale din anii 2006-2009, am 
estimat că pretenţiile cele mai frecvent înaintate de 
către pasageri în legătură cu întârzierea, pierderea sau 
deteriorarea bagajelor, alături de cererile de reparare a 
prejudiciului material, sunt cele de compensare finan-
ciară a retrăirilor şi suferinţelor psihice avute. În mare 
parte, în judecată reclamanţii solicită în calitate de preju-
diciu moral sume exagerate, motivându-şi acţiunile prin 
stresul şi dezamăgirea de care au „avut parte” ulterior. 
Prin deciziile instanţelor de judecată sumele sunt însă 
esenţial diminuate, luându-se în consideraţie caracterul 
şi gravitatea suferinţelor psihice avute de pasageri, 
statutul lor social, dar şi naţionalitatea companiilor 
aeriene. Astfel că sumele ce sunt plătite pasagerilor în 
calitate de prejudiciu moral în Republica Moldova, de 
regulă, variază între 3000-5000 de lei, dar în cererile de 
chemare în judecată se solicită despăgubiri morale fabu-
loase, care sunt cuprinse între 25000-50000, dar uneori 
depăşesc aceste valori. Spre exemplu, pentru pierderea 
unui bagaj reclamantul pretindea suma de 100000 de 
lei, însă instanţa judecătorească a apreciat suferinţele 
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psihologice la 2000 de lei. Hotărârea instanţei de fond 
a fost menţinută şi de Colegiul civil al Curţii de Apel 
Chişinău.30 Într-un alt caz, pentru pierderea bagajului 
în timpul zborului Los-Angeles-Amsterdam-Chişinău, 
transportatorul a restituit cheltuielile materiale pe cale 
amiabilă, dar reclamantul a înaintat acţiune solicitând 
25000 de lei pentru suferinţe morale. Judecătoria Bo-
tanica a refuzat compensarea oricăror daune morale ca 
fiind neîntemeiate, iar Curtea de Apel Chişinău a dispus 
pe seama „Air Moldova” daunele psihologice în sumă 
de 5000 de lei şi alte cheltuieli de judecată.31 Au existat 
şi cazuri când reclamantul iniţial a solicitat şi cheltuieli 
materiale, dar în procesul judecării cauzei şi-a modificat 
cerinţele în favoarea unei daune exclusiv morale.32

În ce ne priveşte, considerăm că merită o înaltă 
apreciere propunerea înaintată de E.Cojocari: că trebuie 
stabilit prin lege un cuantum minim al despăgubirii de 
la care să pornească judecătorul.33 Practica mai multor 
ani dovedeşte că, deşi în litigiile privind transportul 
aerian se menţin unele limite prin jurisprudenţa Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, în schimb 
sunt frecvente cazurile când instanţele judecătoreşti 
de fond şi de apel fie acordă despăgubiri exagerate, fie 
pretenţiile reclamanţilor privind compensarea sufe-
rinţelor morale sunt respinse, deoarece sunt declarate 
ca nefondate. 

Aducem la cunoştinţă că din multitudinea dosarelor 
din perioada anilor 2003-2009 aflate în arhivele jude-
cătoreşti şi analizate de autor cu ocazia acestui studiu, 
a fost găsit doar dosarul nr.2-177/06 care se află în 
arhiva Judecătoriei Botanica, în care pasagerului i-a 
fost refuzată compensarea prejudiciului moral pentru 
deteriorarea lucrurilor din bagaj, iar acesta nu a înaintat 
apel. Refuzul instanţei de judecată fiind motivat prin 
aceea că reclamantul nu a adus probe suficiente.34 În 
restul dosarelor examinate am constatat că reclamanţii 
au primit totuşi despăgubirile morale solicitate, însă, 
după cum am menţionat, într-un cuantum care a fost 
esenţial micşorat de către instanţele judecătoreşti de 
fond, apel sau de recurs. 

Am estimat şi faptul că, atunci când calitatea de pâ-
rât o are un transportator străin, instanţele judecătoreşti 
din Republica Moldova dispun compensarea suferin-
ţelor morale prin despăgubiri majorate: spre exemplu, 
într-o decizie de speţă, prin hotărârea instanţei de fond 
compania „Austrian Airlines” a fost impusă să achite 
10000 de dolari daune morale pentru pierderea bagaju-
lui. Dar, Curtea de Apel Chişinău, dimpotrivă, a decis 
că prejudiciul moral cauzat prin lezarea drepturilor pa-
trimoniale se plăteşte numai în cazurile expres prevăzu-
te de lege, iar compensarea prejudiciului moral pentru 
situaţiile de pierdere a bagajului în timpul călătoriei cu 
aeronava nu este prevăzută de legislaţie. Pe când Curtea 
Supremă de Justiţie a motivat că temeiurile compensării 
prejudiciului moral pentru situaţiile de pierdere a baga-
jului în timpul călătoriei aeriene reies din Legea privind 

protecţia consumatorilor; pasagerul este consumator 
şi urmează a i se compensa suferinţele morale.35 Într-
un al caz s-a format, spre regret, un precedent nereuşit 
pentru toate instanţele judecătoreşti de fond din Repu-
blica Moldova, deoarece Judecătoria Botanica în mod 
eronat a impus compania aeriană „Turkish Airlines”, în 
calitate de pârât, să achite pentru pierderea bagajului o 
sumă record pentru litigiile de asemenea gen de până 
atunci – 5000 de dolari SUA.36 

Adeseori, companiile aeriene invocă în mod ero-
nat că nu ar fi obligate la plata prejudiciului moral, 
aducând dovezi că bagajul s-a pierdut din vina unui 
alt transportator: spre exemplu, la cursa Washington-
Frankfurt-Chişinău, bagajul s-a pierdut pe segmentul 
de zbor Washington-Frankfurt, dar instanţele de fond 
şi de apel au dispus compensarea suferinţelor psiho-
logice avute de pasager.37 Într-un alt zbor, Beijing-
Moscova-Chişinău, în care bagajul a dispărut pe ruta 
Beijing-Moscova, prezintă interes faptul că Curtea de 
Apel Chişinău a casat hotărârea Judecătoriei Botanica 
şi a decis doar restituirea cheltuielilor materiale, iar 
prejudicul moral a fost exlus.38 În schimb, Curtea 
Supremă de Justiţie a adăugat şi prejudiciu moral, 
în sumă de 5000 de lei.39 Prin urmare, am estimat că 
instanţele de judecată nu iau în consideraţie argumen-
tele companiilor aeriene că bagajele s-ar fi pierdut pe 
un alt segment al zborului şi angajează răspunderea 
pentru daune materiale şi morale pe seama ultimului 
transportator.

În schimb, apreciem faptul că instanţele judecă-
toreşti nu fac deosebiri după locul în care suferinţele 
au fost suportate, în pofida companiilor aeriene, care 
invocă că gradul suferinţelor psihologice ar fi mai redus 
pentru pasagerii care se află pe aeroportul din ţară în 
comparaţie cu cei aflaţi în străinătate. Astfel, într-un 
caz, ajungând pe Aeroportul Internaţional Chişinău, 
pasagerului i se comunică lipsa bagajului. Judecătoria 
Botanica respinge argumentele cărăuşului că reclaman-
tul a suferit puţin, deoarece se afla deja la Chişinău şi 
motivează că „nu contează locul aflării pasagerului şi 
nici locul pierderii lucrurilor personale care îţi sunt 
dragi, de care te leagă amintiri personale, pe care nu 
le poţi cumpăra oricând, fapt ce-ţi provoacă profunde 
suferinţe morale”.40 

În acest context, Curtea Supremă de Justiţie a 
Republicii Moldova se expune critic asupra practicii 
instituite de Curtea de Apel Chişinău de a lipsi pasage-
rii de pagube morale pentru piederea bagajelor de către 
companiile aeriene. Un precedent judiciar important 
pentru toate instanţele judecătoreşti din Republica 
Moldova serveşte decizia instanţei supreme prin care 
a fost casată decizia instanţei de apel şi pronunţată o 
nouă decizie de încasare a daunelor morale în valoare 
de 10000 de lei pentru fiecare reclamant. Curtea  Su-
premă de Justiţie a motivat că recurenţii au suportat 
grave suferinţe morale în legătură cu pierderea baga-
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jelor, deoarece din această cauză nu au putut participa 
la competiţiile sportive ce urmau a se desfăşura a doua 
zi în oraşul Valensia, Spania.41

Subliniem că compensarea daunelor morale pentru 
pierderea de bagaje a devenit o chestiune contradictorie 
şi în plan internaţional. La luarea deciziilor, instanţele 
de judecată ale unor state se conduc stricto sensu de 
prevederile Convenţiei de la Montreal, în care există 
tendinţa de excludere a acestor despăgubiri, pe când 
în statele Convenţiei de la Varşovia jurisprudenţa face 
abstracţie de reglementările internaţionale, aplicând 
în exclusivitate prevederile legislaţiei naţionale pri-
vind protecţia consumatorilor.42 Astfel, în Ucraina 
sunt frecvente cazurile când instanţele de judecată au 
refuzat compensarea prejudiciului moral şi în temeiul 
dreptului naţional, motivând că acesta poate fi dispus 
numai în cazurile prevăzute de legislaţie, ceea ce legea 
nu prevede.43 Pe când în Canada se face trimitere la 
art.29 al Convenţiei de la Montreal şi la cazul Petrescu 
c.Austrian Airlines, în care Curtea din Quebec a respins 
pretenţiile de ordin moral şi a dispus achitarea doar a 
celor materiale, în limitele stabilite de Convenţie.44 
Potrivit art.29 al Convenţiei de la Montreal, în trans-
portul de pasageri, bagaje şi mărfuri, orice acţiune 
în responsabilitate, indiferent dacă se justifică prin 
prezenta Convenţie, prin contract, printr-o acţiune 
ilicită sau prin alte cauze, poate fi introdusă numai 
în conformitate cu condiţiile şi limitele de răspundere 
stabilite în prezenta Convenţie, fără a aduce atingere 
chestiunii referitoare la stabilirea persoanelor care 
au dreptul de a introduce acţiunea şi a drepturilor 
acestora. În orice astfel de acţiune daunele punitive, 
exemplare sau orice alte daune necompensatorii nu se 
vor putea recupera. 

Luând în consideraţie această regulă, citată şi de ju-
risprudenţa Canadei, refuzul despăgubirii pentru daune 
morale îl considerăm a fi justificat. Totodată, ajungem 
la concluzia că jurisprudenţa Republicii Moldova 
aderă la conceptul că temeiurile compensării prejudi-
ciului moral pentru situaţiile de pierdere a bagajului 
în timpul călătoriei aeriene reies din Codul civil şi din 
Legea privind protecţia consumatorilor, iar pasagerul, 
având calitatea de consumator, trebuie să beneficieze 
de asemenea despăgubiri. 

Generalizând cele expuse, ajungem la anumite 
concluzii, şi anume:

 a) practica compensării prejudiciilor morale în liti-
giile din transportul aerian este frecventă în Republica 
Moldova, despăgubirile morale sunt cerute frecvent, la 
sume fabuloase şi pentru diferite inconveniente în le-
gătură cu zborul. Totodată, cele mai frecvente pretenţii 
cu privire la compensarea daunelor morale sunt legate 
de întârzierea şi anularea zborurilor sau de pierderea şi 
deteriorarea bagajelor. De regulă, reclamanţii solicită 
sume exagerate, motivându-şi acţiunile prin stresul 
şi dezamăgirea de care au avut parte. Prin urmare, 

am estimat că în faza prejudiciară companiile aeriene 
refuză compensarea daunelor morale şi se rezumă 
doar la cheltuielile materiale. Prejudiciul moral pentru 
anularea şi întârzierea zborurilor în instanţele de fond 
se dispune între 3000-5000 de lei, iar, prin excepţie, 
şi până la 10 000 de lei, dar se cer 25000-50000 de 
lei şi mai mult. Curtea de Apel se dovedeşte mai 
restrictivă, adeseori reduce suma despăgubirii sau 
casează hotărârea primei instanţe. În schimb, Curtea 
Supremă de Justiţie dispune de o jurisprudenţă bine 
argumentată, iar mărimea pagubei morale constituie, 
de regulă, 5000 de lei;

b) instanţele judecătoreşti acordă despăgubiri mora-
le doar pentru anularea zborurilor, pe când în dosarele 
ce ţin de întârziere pretenţiile pasagerilor cu privire la 
daunele psihologice nu sunt satisfăcute; 

c) jurisprudenţa naţională cunoaşte controverse în 
privinţa legii aplicabile, iar practica instituită în dome-
niu este diferită la instanţele de fond, la instanţa de apel 
şi la cea de recurs. Astfel, la Curtea de Apel Chişinău 
se urmează unei practici, potrivit căreia prejudiciul 
moral suferit prin lezarea drepturilor patrimoniale se 
plăteşte numai în cazurile prevăzute de lege, în timp 
ce compensarea prejudiciilor morale în legătură cu 
întârzierea, anularea zborurilor, pierderea bagajelor 
nu este reglementată de Convenţia de la Montreal şi 
nici de legislaţia civilă a Republicii Moldova. Pe când 
Curtea Supremă de Justiţie de fiecare dată motivează 
că temeiurile compensării prejudiciilor morale reies 
din Codul civil şi din Legea privind protecţia consu-
matorilor: pasagerul este consumator şi urmează a i se 
compensa suferinţele morale;

d) companiile de asigurări nu sunt obligate să 
plătească despăgubiri morale. Toate reclamaţiile de 
acest gen urmează a fi adresate companiei aeriene a 
cărei aeronavă a efectuat zborul, iar în caz de litigiu 
mărimea compensaţiei se stabileşte exclusiv prin ho-
tărârea instanţei de judecată. Prin urmare, am estimat 
că companiile de asigurări din Republica Moldova 
indică expres că daunele morale nu constituie obiect al 
contractului de asigurare, ci se includ în suma despă-
gubirilor plătite de companie pentru prejudiciul cauzat 
vieţii, sănătăţii sau bagajelor de mână ale pasagerului. 
În aceste condiţii apreciem faptul că în plan internaţi-
onal (Marea Britanie, Franţa, Canada, Japonia) există 
companii de asigurări care acceptă asigurarea separată 
a prejudiciului moral având pentru aceasta o bază me-
todică bine fundamentată. 

Note:
1 A se vedea: Gh.Vintilă, C.Furtună. Daunele morale. Studiu de 

doctrină şi jurisprudenţă. – Bucureşti: ALL Beck, 2002, p.5.
2 A se vedea: M.Poalelungi, Gh.Avornic. Particularităţile 

examinării litigiilor ce ţin de repararea prejudiciului moral. – În: 
Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile / Coord. 
M.Poalelungi. – Chişinău: Cartier, 2006, p.734.
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SUMMARY
Actually in conditions when the main attention is directed to the solution of economic and cultural 

tasks, the law begins to become prominent as the main means of administration of these tasks, a means, 
which along the history permitted juridical norms to be realized  by means of new forms of regulation 
directed towards the consolidation of society and law order. 

P
denumirea „izvoare ale dreptului”.1 Izvoarele de drept 
şi actul normativ-juridic permanent au fost obiect al 
discuţiei în ştiinţa teoriei statului şi dreptului.2 

Abordând acest subiect, doctrina menţionează două 
feluri de izvoare: materiale şi formale.3

Prin izvor în sens material se înţelege, în principal, 
factorii determinanţi în elaborarea şi adoptarea norme-
lor juridice, adică relaţiile care necesită reglementarea, 
nefiind reglementate până la data respectivă, ori modi-
ficarea reglementărilor deja existente, dar care nu mai 
sunt compatibile cu aceste realităţi.

Din punct de vedere formal, izvorul de drept con-
stituie consacrarea legislativă a acestor factori şi ten-
dinţe, constituie reglementarea însăşi, care trebuie să 
răspundă previziunilor desprinse din studierea profundă 
a realităţilor pentru o mai bună reglementare a relaţiilor 
interumane.4 

Reglementarea relaţiilor interumane diferă de la 
stat la stat. Altfel spus, fiecărui sistem de drept îi sunt 
specifice anumite categorii de izvoare de drept care în 
oarecare măsură posedă caracter „ierarhic” – de „subor-
donare”.5 Istoria demonstrează că actul normativ deţine 
cel mai important loc în ierarhia izvoarelor dreptului, 
căpătând un caracter predominant în epoca modernă 
şi în cea contemporană. Aceasta se explică atât prin 
cauze istorice, cât şi prin raţiuni ce ţin de trăsăturile de 
conţinut şi de formă ale acestui izvor de drept în raport 
cu celelalte izvoare. Dreptul cutumiar sau, cum i se mai 
spune, obişnuielnic nu a putut să asigure de unul singur 
reglementarea relaţiilor sociale din cauza caracterului 
său nescris. Astfel, s-a ivit nevoia elaborării de către 
puterea de stat a unui drept scris (jus scriptum), care 
să exprime voinţa statului, interesele acestuia pentru 
conducerea societăţii. De aceea, la etapa contemporană 
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roblema privind modul de exprimare a normelor 
juridice o întâlnim în literatura de specialitate prin 

se presupune că totalitatea actelor normativ-juridice 
alcătuiesc dreptul scris (jus scriptum)6 al statului. 

În ştiinţa juridică preocupările legate de clasificarea 
izvoarelor dreptului au pus în lumină mai multe aspecte 
caracteristice formelor de exprimare a normelor juri-
dice, care în totalitate formează sistemul izvoarelor de 
drept. Majoritatea specialiştilor în domeniu includ în 
acest sistem obiceiul juridic sau cutuma, precedentul 
judiciar sau administrativ, doctrina juridică, contractul 
normativ, inclusiv cel internaţional, şi actul normativ – 
ca principalul izvor de drept la etapa contemporană.7 

Acestea sunt tipurile de izvoare care astăzi s-au 
stabilit în doctrina juridică. Însă, după cun s-a exprimat 
savantul Gh.Costache, „este dificil a stabili un sistem 
unic al izvoarelor dreptului valabil pentru toate tipurile 
istorice de drept”.8 Precedentul judiciar, administrativ, 
(cu unele reţineri şi obiceiul juridic) nu sunt recunos-
cute de sistemul de drept al Republicii Moldova ca 
izvoare juridice. Rar de tot poate fi întâlnit contractul 
normativ. Cât priveşte actul normativ-juridic, acesta 
este izvorul juridic dominant, forma principală de 
exprimare a dreptului. 

În sistemul dreptului romano-german, actul norma-
tiv reprezintă principalul izvor de drept, aflându-se pe 
locul întâi în sistemul izvoarelor dreptului, iar impor-
tanţa şi avantajele sale sunt incontestabile.

Comparativ cu alte izvoare ale dreptului, actele 
normativ-juridice asigură o uniformizare şi o unitate în 
ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea acestuia. Ele 
pot să răspundă cel mai bine nevoilor societăţii dintr-o 
anumită perioadă istorică şi, în acelaşi timp, se pot mo-
difica oricând în scopul asigurării şi satisfacerii acestor 
necesităţi. Adică, în condiţiile în care este respectată 
tehnica juridică şi sistematizarea permanentă, actul 
normativ are capacitatea de a fi cel mai precis izvor 
de drept. Cu ajutorul actelor normativ-juridice se ating 
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cele mai precise modalităţi de exprimare a normelor de 
drept, ce serveşte bază juridică a legalităţii. 

Când vorbim despre actul normativ-juridic – ca 
izvor al dreptului – ne referim nu la acea categorie de 
acte normative pe care le adoptă parlamentul, după 
o procedură specială (sensul restrâns al noţiunii), ci 
la actele normative care au putere obligatorie (sensul 
larg al termenului).9 Actul normativ-juridic este acel 
izvor de drept creat de organele autorităţii publice care 
au competenţe normative, aşa cum sunt: parlamentul, 
guvernul, organele administrative centrale sau locale. 
Altfel spus, toate actele normative în statele cu sistemul 
de drept romano-german sunt rezultatul activităţii de 
creare a dreptului de către stat în persoana organelor 
sale cu competenţe strict determinate. De regulă, anume 
în aceste state actul normativ-juridic constituie unul din 
principalele izvoare şi formă de exprimare a dreptului. 
Această formă de drept este caracteristică atât pentru 
Moldova, cât şi pentru majoritatea ţărilor din Europa. 
Actelor normativ-juridice, ca unul din principalele 
izvoare din sistemul de drept romano-german, le sunt 
caracteristice următoarele trăsături:

 1). ele emană de la organele statului învestite în 
mod special cu o astfel de competenţă;

 2). există o modalitate legală de adoptare a lor;
 3). este utilizată forma scrisă la întocmirea lor şi 

sunt oformate după anumite reguli tipice, în dependenţă 
de categoria actului normativ-juridic adoptat;

 4). există o subordonare ierarhică, bazată pe puterea 
juridică diferită a actelor normativ-juridice;

 5). conţinutul actelor normativ-juridice este compus 
din norme de drept.

Aşadar, acte normativ-juridice poate adopta nu orice 
organ al statului sau persoane cu funcţie de răspundere, 
dar numai acelea care sunt special învestite de stat cu o 
asemenea competenţă. Toate actele normativ-juridice 
au caracter statal, adică sunt pentru toţi obligatorii şi 
faţă de conţinutul şi acţiunea lor sunt înaintate anumite 
cerinţe specifice. Totodată, trebuie să menţionăm că 
există acte ale organelor statului cu caracter nenorma-
tiv. De exemplu, potrivit prevederilor articolului 94 al 
Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova în exer-
citarea atribuţiilor sale emite decrete obligatorii pentru 
executare pe întreg teritoriul statului. Decrete aplicative 
(decrete nenormative) se vor considera acelea prin 
care se conferă decoraţii şi titluri de onoare, se acordă 
grade militare supreme, se soluţionează problemele 
cetăţeniei, se acordă graţiere etc.

Actele normativ-juridice, în dependenţă de puterea 
lor juridică, de organul care le-a adoptat, de modul cum 
au fost adoptate, se clasifică în două grupe mari: legi şi 
acte subordonate legii. În sistemul actelor normative 
legea ocupă locul central.10

Legea este o varietate a actelor normativ juridice 
şi, respectiv, deţine toate caracteristicile acestuia.11 
Celelalte acte normative, elaborate de către alte organe 
ale autorităţii publice, în conformitate cu competenţele 
normative conferite de Constituţie, trebuie să se sub-
ordoneze legilor, fiind elaborate în scopul executării 
legilor. Legile sunt adoptate de organele legislative 
(reprezentative), iar cele subordonate legii – de toate 
celelalte organe şi persoane cu funcţie de răspundere 
împuternicite. De cele mai dese ori, actele normativ-
juridice subordonate legii sunt adoptate de organele 
executive ale statului. În statele cu sistemul de drept 
romano-german (continental), din care face parte şi 
Republica Moldova, autorităţile judecătoreşti nu au 
dreptul de a adopta acte normativ-juridice. Ele sunt 
în drept numai să aplice sau să interpreteze normele 
juridice existente. Legea este actul normativ-juridic 
care posedă puterea juridică supremă şi se adoptă de 
organele legislative (reprezentative) ale puterii de stat 
în ordine special stabilită. Această formă este utilizată 
pentru reglementarea celor mai importante relaţii soci-
ale din viaţa socială. Prin faptul că lege posedă putere 
juridică supremă, ea are următoarele trăsături:

1) este actul organelor legislative (reprezentative) 
ale puterii de stat, sau act adoptat prin intermediul 
votării de către toţi cetăţenii (referendum);

2) este actul care reglementează cele mai importante 
relaţii sociale, de exemplu, drepturile şi obligaţiile per-
soanei, dreptul de proprietate, structura de stat etc.;

3) este actul care se adoptă printr-o procedură spe-
cială care poartă denumirea de proces legislativ;

4) este actul care posedă supremaţie în sistemul de 
drept al statului.

Supremaţia legii este treapta cea mai înaltă a puterii 
juridice manifestată prin faptul că la adoptarea legii 
noi toate celelalte acte normativ-juridice urmează a fi 
aduse în corespundere cu legea adoptată, iar în caz de 
contradicţie legii, orice act poate fi contestat şi abrogat. 
Legea este permanent normativă, deoarece conţine 
norme de drept, fapt care o face să se deosebească 
de diferitele declaraţii, adresări, rezoluţii şi alte acte 
adoptate de organele reprezentative ale statului. Printre 
legi, cea mai înaltă putere juridică o posedă Constituţia, 
în baza căreia sunt adoptate diferite categorii de acte 
normativ-juridice. Nici un act al statului nu poate să 
contrazică Constituţia, ale cărei norme permanent au 
prioritate faţă de normele diferitelor legi. 

Din punct de vedere etimologic, termenul „consti-
tuţie” derivă din latinescul „constitutio”, care înseamnă 
„aşezarea cu temei”.

Constituţia are o poziţie deosebită în ierarhia legilor 
datorită forţei juridice superioare faţă de toate celelalte 
acte normative, conţinutul cărora trebuie să fie în con-
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formitate cu prevederile Constituţiei. Sau, altfel spus, 
nici o dispoziţie dintr-o lege sau din alte acte normative 
sau izvoare de drept nu poate contraveni în nici un fel 
prevederilor Constituţiei. Este vorba despre principiul 
supremaţiei Constituţiei şi despre principiul constitu-
ţionalităţii legilor, ca trăsături esenţiale ale statului de 
drept, principii care au stat la baza instituirii diverselor 
modalităţi de control al constituţionalităţii legilor.

Datorită importanţei normelor constituţionale, în 
regimurile democratice adoptarea Constituţiei este 
dată în competenţa unui organ constituant, special 
instituit în acest scop, având o structură diferită de cea 
a legiuitorului ordinar. ( În România, asemenea organ 
al statului împuternicit cu adoptarea Constituţiei este 
Adunarea Constituantă.)

Respectarea Constituţiei şi a legilor date în temeiul 
ei devine un principiu fundamental al statului de drept, 
obligaţie pentru toată lumea, fără nici o excepţie, inclu-
siv pentru organele supreme: Parlament, Şeful statului, 
Guvern şi alte organisme ale puterii politice.12 

 O problemă de o importanţă deosebită, atât sub 
aspect teoretic, cât şi practic, este cea privind conţinu-
tul normativ al legii, cunoscut în teoria dreptului sub 
denumirea „domeniul legii”. Cunoscându-se locul legii 
în ierarhia actelor normative, este important a se deter-
mina sfera de reglementare a relaţiilor sociale prin lege, 
pentru a putea fi realizat principiul legalităţii şi pentru 
a fi prevenite încălcările acestuia prin acte normative 
elaborate de alte organe ale statului, cum ar fi guvernul 
sau ministerele.13 

În analiza legii, teoria dreptului şi practica unor ţări 
disting aşa-numitele legi constituţionale, legi organice 
şi legi ordinare. O asemenea clasificare este caracteristi-
că, de exemplu, pentru Republica Moldova şi România. 
În Federaţia Rusă există numai două categorii de legi 
– cele constituţionale, care se mai numesc legi consti-
tuţionale federale, şi legi ordinare. În Ispania şi Franţa 
legi constituţionale sunt considerate legile organice. 

Legile constituţionale dispun de următoarele ca-
racteristici:

1) posedă o putere juridică mai superioară faţă de 
legile organice şi cele ordinare;

2) sunt adoptate printr-o ordine deosebită. De 
exemplu, cvorumul numeric pentru adoptarea legilor 
constituţionale este mult mai mare decât cvorumul 
necesar pentru adoptarea legilor organice şi a celor 
ordinare.

Pentru Federaţia Rusă, una dintre caracteristicele 
legilor constituţionale federale este că şeful statului este 
lipsit de dreptul de a înainta obiecţii faţă de aceste legi. 
Indiferent dacă este de acord sau nu cu conţinutul aces-
teia, el, în termen de 14 zile, este obligat să o semneze 
şi să organizeze aducerea ei la cunoştinţă tuturor. 

Articolul 93 din Constituţia Republicii Moldova nu 
specifică acest lucru, fapt din care reiese că Preşedintele 
Republicii Moldova, în cazul în care are obiecţii asupra 
unei legi – fie constituţionale organice sau ordinare, 
este în drept să o trimită, în termen de cel mult două 
săptămâni, spre reexaminare Parlamentului. În cazul 
în care Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată 
anterior, Preşedintele promulgă legea.

Procedura de adoptare a legii cunoaşte unele mo-
mente distincte şi precis determinate, cum ar fi: iniţia-
tiva legislativă, dezbaterea proiectului de lege, votarea 
şi adoptarea legii.

Iniţiativa legislativă reprezintă dreptul de a propune 
şi a supune organului legiuitor un proiect de lege şi 
obligaţia acestuia de a se pronunţa asupra lui, înscri-
indu-l pe ordinea de zi.

Au dreptul de iniţiativă legislativă deputaţii în Par-
lament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, 
Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome  Gă-
găuzia. Proiectele de legi sunt examinate de comisiile 
permanente ale legislativului.

Cât priveşte dezbaterea proiectului, se începe cu 
ascultarea expunerii motivelor prezentată de iniţiatori 
şi a raportului comisiei permanente competente care a 
examinat proiectul. Apoi urmează discuţia articolelor, 
votarea proiectului în întregime, promulgarea legii.

Prin promulgarea legii se înţelege că aceasta este 
executorie, adică legea intră în vigoare de la data pu-
blicări în Monitorul Oficial, fie de la o dată stabilită în 
cuprinsul legii sau într-o altă lege care ar reglementa 
această problemă. 

Toate legile, indiferent de caracterul lor, urmează a 
fi publicate, deoarece acţionează regula constituţională 
conform căreia nepublicarea legii atrage inexistenţa 
acesteia.14 

O altă clasificare a legilor este şi aceea cunoscută sub 
aspectul legilor generale, speciale şi excepţionale.15

Distincţia dintre legea generală şi legea specială este 
că legea specială intervine cu o reglementare aparte 
faţă de reglementările prevăzute în legile generale. 
Acest lucru este deosebit de important sub aspectul 
interpretării şi aplicării legilor. În cazul în care există 
concurs între legea generală şi legea specială, se vor 
aplica cu prioritate dispoziţiile legii speciale conform 
principiului „lex speciali derogat generali”. Dacă legea 
specială, care este de strictă interpretare, nu a dispus 
altfel, se vor aplica dispoziţiile legii generale.

Legile excepţionale se adoptă doar în situaţii cu 
totul deosebite, ele stabilind consecinţele juridice ale 
aplicării lor.

Practica de elaborare a dreptului cunoaşte şi acte cu 
putere de lege ce se dau în situaţii deosebite sub formă 
de decrete-legi, ordonanţe etc. Acestea se numesc aşa 
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pentru că provin de la autoritatea executivă şi au puterea 
juridică a unei legi.16

Celelalte acte normative subordonate legii trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii: să fie în conformitate 
cu legile (inclusiv Constituţia); să nu conţină dispozi-
ţii contrare acestora; să nu reglementeze domenii ce 
urmează a fi reglementate prin lege; ele trebuie să se 
înscrie în limitele competenţei materiale şi teritoriale 
a organului de la care emană; ele trebuie să respecte 
ierarhia forţei juridice a actelor superioare faţă de cele 
inferioare; de asemenea, trebuie date în forma şi pro-
cedura prevăzută pentru fiecare din ele.

La categoria actelor normativ-juridice subordonate 
legii se atribuie toate celelalte acte normativ-juridice 
adoptate de alte organe ale puterii de stat (în afară de 
cele legislative), învestite cu o asemenea competenţă. 
Ca exemplu pot servi decretele Preşedintelui Repu-
blicii Moldova, actele normative ale Guvernului şi 
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 
şi locale. Aceste acte nu pot contrazice legile şi se 
adoptă în limitele competenţei cu care este învestit 
organul sau persoanele cu funcţie de răspundere care 
le-au emis. Legalitatea acestor acte este verificată prin 
intermediul organelor judecătoreşti, fiind, totodată, 
supuse supravegherii din partea procuraturii care, cu 
excepţia actelor Şefului Statului şi a actelor Guvernu-
lui, le poate contesta.17 Toate celelalte forme (izvoare) 
de drept se atribuie la categoria de acte nelegislative, 
deoarece sunt adoptate nu de organele special instituite 
pentru crearea dreptului în stat. 

Fiecare act normativ-juridic acţionează într-un 
interval anumit de timp, pe un anumit teritoriu şi îşi 
răsfrânge energia sa juridică asupra unu cerc de per-
soane. 

Acţiunea actului normativ-juridic constituie funcţio-
narea reală a normelor juridice expuse în el, exprimarea 
de fapt a energiei sale juridice. Funcţionarea reală a 
actului normativ se reflectă prin influenţa sa asupra 
relaţiilor sociale care în procesul reglementării juridice 
parcurge minimum patru stadii:

1) stadiul formării şi acţiunii normelor juridice, care 
se caracterizează prin reglementarea comportamentului 
subiecţilor raporturilor juridice, stabilind pentru ei acel 
ori alt regim juridic;

2) stadiul apariţiei drepturilor şi obligaţiunilor, care 
se caracterizează prin faptul că în baza normelor juri-
dice în prezenţa anumitor circumstanţe (fapte juridice) 
la anumiţi subiecţi apar drepturi şi obligaţiuni – măsuri 
de comportare individualizate;

3) stadiul realizării drepturilor şi obligaţiunilor, 
care se caracterizează prin faptul că programele de 
comportament incluse în normele de drept se realizea-

ză în viaţă prin comportamentul de fapt al subiecţilor 
relaţiilor sociale;

4) stadiul aplicării dreptului, care este un stadiu 
facultativ ce se caracterizează prin emiterea de către 
organul competent a actului individual autoritar. 

Pentru ca actul să funcţioneze şi să-şi exprime 
energia, sunt necesare următoarele condiţii:

– actul normativ trebuie să parcurgă toate stadiile 
de elaborare a dreptului;

– să fie învestit cu putere juridică;
– să fie publicat;
–  să intre în vigoare.
 Iu.A.Tihomirov susţine că procesul acţiunii legii 

este o a doua etapă a existenţei sale, prima etapă fiind 
naşterea, când legea parcurge stadiile principale legate 
de crearea sa pentru a obţine putere juridică.18

În literatura de specialitate la acest capitol s-a referit 
S.S. Alexeev, care a indicat că actul normativ dobân-
deşte putere juridică deplină imediat după adoptarea 
sa de către organul competent. Din acest moment el 
este capabil să creeze consecinţe juridice, însă, datorită 
condiţiilor strictei legalităţi, intrarea în vigoare a actului 
este legată de publicarea sa oficială.19 Dacă actul nu 
va fi publicat (adus la cunoştinţă adresaţilor) printr-o 
asemenea revistă, el se va considera inexistent. 

Deci, publicarea oficială este o condiţie strict nece-
sară – temei în baza căruia actul normativ juridic do-
bândeşte putere juridică deplină, iar data publicării este 
punctul de la care se începe a se socoti termenul în care 
actul normativ a fost învestit cu putere juridică.20

Ar putea să apară întrebarea dacă noţiunile „a fi în 
vigoare” şi „a poseda putere juridică” sunt identice. 
Utilizarea primei sau celeilalte sintagme este dictată, 
de obicei, de cazul pe care dorim să-l explicăm. În 
opinia noastră, aceste noţiuni sunt identice şi, în esenţă, 
reflectă unul şi acelaşi fenomen: adică, momentul din 
care actul normativ îşi poate impune obligativitatea sa 
asupra tuturor persoanelor fizice şi juridice, iar în caz de 
nerespectare, statul, în persoana organelor specializate, 
aplică măsuri de constrângere în direcţia restabilirii 
raportului juridic încălcat şi tragerii celor vinovaţi la 
răspundere. 

Astfel, actul normativ-juridic fiind „în vigoare”, 
este capabil să creeze consecinţe juridice ca rezultat 
al acţiunii sale.21 

Unii jurişti, abordând problema, în loc de noţiunea 
„acţiunea actului normativ juridic” utilizează noţiunile: 
„aplicarea legii”22, „efectele normelor juridice”23, „li-
mitele acţiunii actului normativ”24 sau „dimensiunile 
acţiunii actului normativ”.25 Totuşi, sensul problemelor 
studiate pentru toate cazurile rămâne timpul, spaţiul 
(teritoriul) şi cercul de persoane în privinţa cărora acel 
ori alt act normativ juridic acţionează.
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Considerăm că utilizarea noţiunii „acţiunea actului 
normativ” este mai corectă din acel punct de vedere că 
termenul „aplicare” reflectă numai una dintre formele 
realizării dreptului, pe când termenul „acţiunea”26 le 
cuprinde pe toate (respectarea, executarea şi utilizarea 
– aplicarea27). Totodată, noţiunea de „acţiune”, cum 
deja s-a menţionat, include şi toate stadiile procesului 
de reglementare juridică. Presupunem că prin utilizarea 
termenului „efect” autorul a avut în vedere rezultatul 
acţiunii actului normativ-juridic. 

 Astfel, am stabilit că actul normativ îşi poate reflecta 
energia sa juridică asupra participanţilor la raporturile 
sociale cu condiţia că el este liber să acţioneze. Luând 
în consideraţie varietatea actelor normativ-juridice pe 
scara ierarhică a legislaţiei, volumul puterii juridice 
cu care acestea sunt învestite, putem afirma că în stat 
toate actele normativ-juridice în vigoare sunt diferite 
(presupunem varianta ideală – dacă se ne uităm din 
punctul de vedere al problemelor coliziunilor juridice). 
Diversitatea acestora se datorează în mare măsură şi 
conţinutului său juridic, care stabileşte obiectul regle-
mentării, spaţiul asupra căruia se răsfrânge şi timpul 
în limitele căruia aceasta se va întâmpla. 

Analiza acţiunii actului normativ-juridic în timp ne 
obligă să examinăm: a) momentul intrării actului în 
vigoare; b) acţiunea actului (perioada în care se află 
în vigoare); c) ieşirea acestuia din vigoare. Aceste trei 
momente sunt denumite în teoria dreptului „momen-
tele timpului juridic”.

Intrarea în vigoare. Intrarea în vigoare se referă la 
data concretă la care actul normativ începe să acţioneze 
şi devine obligatoriu pentru subiecţii de drept. Pentru 
aceasta, legiuitorul trebuie să-l aducă la cunoştinţă. 
Aducerea la cunoştinţa publicului se face, de regulă, 
prin publicarea actelor normative într-o publicaţie recu-
noscută de stat ca fiind oficială, cum este, de exemplu, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 Data intrării în vigoare a actelor normative o găsim 
în Constituţia Republicii Moldova, care stipulează clar 
că „legea intră în vigoare la dată publicării acesteia în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data 
prevăzută în textul ei”.

Regula în această materie este că însuşi actul nor-
mativ prevede în „dispoziţiile finale” momentul intrării 
sale în vigoare, fixând ziua, luna şi anul intrării în vi-
goare, fie stabileşte un termen (număr de zile sau luni) 
de la data publicării. Aceste date determină momentul 
din care actul normativ începe să acţioneze.

Este de atras atenţia asupra faptului că data intrării 
în vigoare a actelor normativ-juridice urmează a fi de-
osebită de data publicării acestora în Monitorul Oficial 
şi nu trebuie confundată cu data la care actul normativ-
juridic a fost adoptat de Parlament şi apoi promulgată 

de preşedintele ţării. Concluzia este fermă: actele 
normative intră în vigoare la data publicării acestora 
în Monitorul Oficial sau la data la care actul normativ-
juridic o prevede expres în conţinutul său.

În unele cazuri, când statul preconizează implemen-
tarea noilor reglementări în formă de acte normative 
cu un conţinut voluminos şi novator, acestea se aduc la 
cunoştinţă tuturor prin intermediul Monitorului Oficial, 
fără a posedă capacitatea de a produce consecinţe juri-
dice. În asemenea cazuri, capacitatea producerii conse-
cinţelor juridice este condiţionată de momentul punerii 
în acţiune a actului normativ sau de punerea în aplicare a 
legii.28 Deci, avem situaţia în care actul normativ, fiind în 
vigoare, poate să nu acţioneze. În alţi termeni, dacă actul 
normativ nu este în vigoare, întrebarea despre acţiunea 
acestuia este lipsită de sens. Ca confirmare a acestui 
fapt servesc şi argumentele aduse de I.T Craiovan, care 
susţine că „existenţa actului normativ juridic nu coincide 
cu durata acţiunii sau, în limbaj juridic, cu faptul de a fi 
în vigoare, adică de a avea eficienţă juridică”.29 Situaţie 
când actul normativ este în vigoare şi nu acţionează avem 
şi atunci când acesta a căzut în desuetudine fiind păşit de 
evenimente, de schimbările social-politice, economice, 
culturale din stat. În asemenea caz, se va spune că actul 
normativ este în vigoare, însă nu acţionează.

În momentul intrării sale în vigoare normele juri-
dice din actul normativ guvernează relaţiile sociale. În 
asemenea circumstanţe, nimeni nu mai poate invoca 
necunoaşterea normelor juridice, deoarece funcţionează 
„prezumţia absolută a cunoaşterii legii”, prezumţie care 
nu poate fi răsturnată prin proba contrarie.30 

În teoria dreptului sunt admise două excepţii de la 
această regulă: 

– în primul rând, atunci când, din cauza de forţă 
majoră, o parte din teritoriul ţării rămâne izolat de restul 
ţării, situaţie în care poate fi justificată necunoaşterea 
legii prin imposibilitatea difuzării acesteia şi aducerii 
ei la cunoştinţă publicului; 

– în al doilea rând, este vorba de starea de eroare 
de drept, când persoana încheie un contract fără să 
cunoască consecinţele pe care norma juridică le face 
să decurgă din contract.31 

Spre deosebire de România, Republica Moldova, 
prin intermediul articolului 1334 alin.(2) Cod civil, 
eroarea de drept nu o consideră ca temei de nulitate a 
tranzacţiei.32

Din momentul intrării în vigoare, actul normativ de-
vine activ şi acţionează pentru viitor. Aceasta înseamnă 
că conţinutul normativ al acestuia nu este retroactiv, 
adică nu se aplică raporturilor născute şi faptelor comise 
înaintea intrării sale în vigoare. De exemplu, Codul 
civil al Republicii Moldova în articolul 6 proclamă: 
„Legea civilă nu are caracter retroactiv”; Codul penal 
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al Republicii Moldova consacră, prin articolul 8, faptul 
că caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru 
aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la mo-
mentul săvârşirii faptei.

Totuşi, în unele cazuri actului normativ-juridic îi 
poate fi acordată putere retroactivă, adică situaţie când 
normele sale îşi pot răsfrânge energia juridică asupra 
relaţiilor sociale apărute până la adoptarea sa. Aceste 
cazuri se referă:

– la actele normative cu caracter interpretativ, întru-
cât normele juridice existente de interpretare se referă la 
normele juridice deja existente, care, pentru  o corectă 
şi unitară aplicare a acestora, necesită a fi interpretate 
de către legiuitor;

– a doua excepţie se localizează în domeniul drep-
tului penal şi se referă la normele juridice penale care 
prevăd dezincriminarea unor fapte şi norme penale 
mai favorabile infractorului. De exemplu, articolul 10 
alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova sta-
bileşte o regulă de retroactivitate a actului normativ 
juridic penal: „Legea penală care înlătură caracterul 
infracţional al faptei, care uşurează pedeapsa ori, în 
alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce a comis 
infracţiunea are efect retroactiv, adică se extinde 
asupra persoanelor care au săvârşit faptele respecti-
ve până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv 
asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care 
au executat pedeapsa, dar au antecedente penale”. În 
acest caz, actul normativ juridic mai favorabil se va 
aplica retroactiv, deşi la data săvârşirii faptei de către 
infractor actul nu era în vigoare;

– a treia excepţie se referă la retroactivitatea expre-
să, adică situaţia în care legiuitorul prevede expres că 
actul normativ juridic se aplică retroactiv. În practică, 
asemenea situaţii nu sunt frecvente, ele constituie 
excepţii, tocmai datorită grijii pe care legiuitorul o are 
pentru a nu tulbura desfăşurarea normală a relaţiilor 
sociale, mai ales atunci când printr-o atare reglemen-
tare pot fi lezate drepturile şi interesele legitime ale 
cetăţenilor (dreptul de proprietate, dreptul la educaţie 
etc.). Astfel, în acele ramuri de drept unde se prevăd 
sancţiuni penale, administrative şi disciplinare33 pute-
rea retroactivă a actului normativ-juridic niciodată nu 
va duce la stabilirea sau la înăsprirea pedepsei pentru 
faptele săvârşite până la adoptarea actului normativ-
juridic corespunzător. 

Există situaţii când actul normativ-juridic îşi poate 
extinde efectele după ieşirea sa din vigoare, adică 
acţionează asupra relaţiilor apărute sau existente în 
timpul când se afla în vigoare. Ca rezultat, se creează 
situaţie de paralelism, când acţionează două acte nor-
mativ-juridice – cel abrogat şi cel ce se află în vigoare, 
având obiect comun de reglementare. În realitate, însă, 

este  recunoscută nu acţiunea actului vechi, ci sunt 
recunoscute relaţiile sociale apărute în baza actului 
normativ-juridic abrogat. O asemenea concepţie este 
necesară pentru menţinerea stabilităţii în relaţiile supu-
se reglementării. Dacă legea penală s-ar aplica numai 
faptelor urmărite şi judecate în perioada cât s-a aflat în 
vigoare, ea ar putea fi cu uşurinţă încălcată, infractorii 
sustrăgându-se judecăţii pe considerentul că, legea 
fiind abrogată (ieşind din vigoare la termenul stabilit), 
nu vor mai fi traşi la răspundere penală.34 

Ieşirea din vigoare a actului normativ-juridic se 
produce prin trei modalităţi. 

Abrogarea este considerată cea mai importantă 
modalitate de acest gen şi exprimă încetarea acţiunii ac-
tului normativ-juridic datorită intrării în vigoare a unui 
nou act sau datorită dispariţiei necesităţii acestuia.

Abrogarea cunoaşte două forme: abrogarea expresă 
şi abrogarea tăcită. La rândul său: abrogarea expresă 
poate fi directă şi indirectă.

Abrogarea expresă directă constă în desfiinţa-
rea efectelor vechi ale actului normativ juridic prin 
precizarea detaliată în conţinutul noului act despre 
normele juridice care vor fi scoase din vigoare. De 
exemplu, Legea Republicii Moldova privind protecţia 
consumatorilor, nr.105-XV din 13.03.2003, indică, în 
articolul 29, că va intra în vigoare la expirarea a 4 luni 
de la data publicării. Odată cu intrarea sa în vigoare 
se abrogă Legea Republica Moldova privind protecţia 
consumatorilor, nr.1453 din 25 05.1993.

Abrogarea expresă indirectă este atunci când noul 
act normativ-juridic utilizează formula „pe data intrării 
în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţie 
contrară”. Drept exemplu poate servi articolul 482 
pct.b) din Codul contravenţional al Republicii Moldova 
care prevede că „la data intrării în vigoare a prezentu-
lui cod, actele normative adoptate până la punerea în 
aplicare a codului, se vor aplica în măsura în care nu 
contravin prevederilor acestuia.35

Abrogarea tăcită sau implicită intervine în situaţia 
când noul actul normativ juridic nu face nici o preci-
zare (nici expresă, nici directă) în legătură cu acţiunea 
vechiului act normativ-juridic. Prin faptul că actul 
normativ-juridic nou reglementează diferit relaţiile 
sociale faţă de vechiul act, organele de aplicare a legii 
înţeleg, implicit, că legiuitorul a scos din vigoare ve-
chea reglementare (abrogare tăcită).

Teoreticienii şi practicienii dreptului recomandă 
legiuitorului să folosească metoda abrogării exprese 
directe, deoarece reflectă exactitatea, absenţa oricărui 
dubiu, precum şi scoaterea din vigoare a tot atâtea 
reglementări vechi.

Ajungerea la termen este cea de-a doua modalitate 
de ieşire din vigoare a actului normativ juridic, care 
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operează în situaţia actelor normativ-juridice tempo-
rare. Ajungerea la termenul fixat sau încetarea stării 
de fapt care a impus elaborarea normei juridice duce 
la scoaterea din acţiune a actului normativ-juridic 
respectiv. O asemenea modalitate este, de exemplu, pe 
larg răspândită pentru ordonanţele Guvernului. 

Acţiunea actului normativ-juridic în spaţiu re-
prezintă situaţia în care actul nou-adoptat îşi răsfrânge 
acţiunea în teritoriul pe care se află organul ce la emis. 
Aceasta se întâmplă deoarece actul normativ-juridic 
este produsul activităţii statului şi al organelor sale care 
au o anumită competenţă teritorială. 

Principiul acţiunii teritoriale este legat de principiul 
suveranităţii statului. Puterea de stat este mărginită de 
limitele teritoriale şi spaţiale. Acţiunea ordinelor sale 
nu poate depăşi aceste limite. Prin teritoriul Republi-
cii Moldova şi teritoriul ţării se înţelege întinderea de 
pământ şi apele cuprinse între frontierele Republicii 
Moldova, cu subsolul şi spaţiul ei aerian.36 Teritoriul 
ambasadelor, corăbiile militare în marea liberă şi în 
apele teritoriale ale altor state, corăbiile civile în marea 
liberă la fel sunt considerate teritoriul statului. 

Acţiunea în spaţiu a actului normativ-juridic este 
diferită. Din acest punct de vedere, analiza se face sub 
aspectul intern al acţiunii actului normativ-juridic şi 
aspectul extern (internaţional). Aspectul intern carac-
terizează acţiunea actului normativ-juridic în limitele 
teritoriale, reieşindu-se din competenţa teritorială a 
organului de stat. De exemplu, Parlamentul Republicii 
Moldova este în drept să adopte acte normativ-juridice 
obligatorii pe întreg teritoriul statului sau pe o parte din 
teritoriul său. Bunăoară, Constituţia Republicii Moldo-
va, Codul penal civil etc. îşi răsfrâng acţiunea asupra 
întregului teritoriu al ţării, pe când prevederile Legii 
Republicii Moldova din decembrie 1994 cu privire la 
statutul juridic al UTA Găgăuză se răsfrânge doar pe 
teritoriul respectiv. Autorităţile publice locale adoptă 
acte normative a căror sferă de aplicare este limitată de 
teritoriul administrat de acestea (de exemplu, în limitele 
municipiului, oraşului, statului etc.).

Aspectul internaţional al aplicării actului normativ-
juridic răspunde la întrebarea dacă actul naţional se 
aplică pe teritoriul altor state şi dacă o lege străină poate 
fi aplicată în limitele teritoriului statului dat.

Principiul care domină este următorul: legea se 
aplică pe teritoriul statului al cărui organ legislativ a 
adoptat-o. De la acest principiu sunt admise următoa-
rele derogări:

– legea nu se răsfrânge pe teritoriul statului res-
pectiv asupra unor categorii de persoane străine şi a 
bunurilor acestora. Este cazul ce ţine de persoanele 
care beneficiază de imunitate diplomatică, de clădirile 
reprezentanţelor diplomatice etc.;

– legea unui stat urmăreşte pe cetăţenii statului 
respectiv chiar atunci când ei îşi au domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate, pe teritoriul altui stat. 

În unele cazuri, actele normativ-juridice pot avea 
caracter exteritorial. Fiind emise pe teritoriul unui stat 
străin, ele pot fi recunoscute şi să acţioneze pe teritoriul 
altei ţări sau unităţi administrativ-teritoriale. Aceasta se 
stabileşte prin intermediul tratatelor internaţionale sau 
prin adoptarea legislaţiei naţionale ce vor reglementa 
întrebările legate de coliziunile juridice apărute între 
normele emise de diferitele părţi ale statului, cum ar fi, 
de exemplu, în cazul statului federativ sau, privitor la 
Republica Moldova, Transnistria şi UTA Găgăuză. 

Principiul acţiunii teritoriale a actului normativ-ju-
ridic presupune şi acţiunea acestuia asupra persoanelor, 
deoarece teritoriul nu este o categorie abstractă, ci un 
spaţiu populat de oameni. Altfel spus, prescrierile ju-
ridice din actul normativ-juridic se răspândesc asupra 
tuturor subiecţilor indicaţi în el şi care se află pe terito-
riul în care acţionează actul. Totodată, având în vedere 
că destinătarii actului normativ-juridic sunt persoanele 
fizice şi persoanele juridice, care deseori diferă una de 
alta, din acest punct de vedere distingem:

a) legi cu vocaţie generală de aplicare atât faţă de 
persoanele fizice, cât şi faţă de persoanele juridice;

b) legi care se aplică numai persoanelor fizice;
c) legi care se aplică numai persoanelor juridice;
d) legi care se aplică numai anumitor categorii de 

subiecţi de drept (de exemplu, se aplică numai faţă de 
judecători sau numai faţă de pensionari etc.);

e) legi care se aplică unei singure persoane, dar 
nu în calitatea sa de persoană fizică, ci în calitate de 
deţinător al unei anumite funcţii, indiferent cine este 
această persoană (de exemplu, dispoziţiile constituţio-
nale referitoare la Preşedintele Republicii etc.).37

Cu toate că la compartimentul acţiunile actelor 
normativ-juridice majoritatea autorilor divizează acţi-
unea actelor normative în timp, spaţiu şi după cercul 
de persoane, astăzi la acest capitol ei mai adaugă şi 
acţiunea actului normativ în dependenţă de obiectul 
reglementării, adică totalitatea de relaţii sociale asupra 
cărora re răsfrâng reglementările juridice ale actului 
normativ. Astfel, în dependenţă de obiectul reglemen-
tării relaţiilor sociale, avem: acte normative cu caracter 
general, ramural şi special.

Actele cu conţinut normativ general se răsfrâng, 
fără careva limitări, asupra tuturor relaţiilor sociale 
aflate sub jurisdicţia statului. În primul rând, acestea 
sunt principiile constituţionale privitor la drepturile 
omului, puterea de stat etc.

Acţiunea actelor normative cu caracter ramural este 
limitată de obiectul de reglementare al acestei ramuri. 
Astfel, legislaţia civilă se răsfrânge asupra relaţiilor 
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patrimoniale şi personale nepatrimoniale, subiecţii 
cărora sunt egali şi autonomi, nefiind în relaţii de sub-
ordonare; legile administrative – asupra relaţiilor de 
administrare şi administrativ-organizatorice; legislaţia 
muncii – asupra relaţiilor de muncă etc.

În limitele unei ori altei ramuri sau instituţii juridice 
persistă prioritatea actelor normative cu conţinut nor-
mativ special. Astfel, dacă există două acte normative 
ce reglementează un cerc de relaţii sociale comune, 
primul având caracter general, iar normele celui de-
al doilea reglementând varietatea de relaţii ce pot să 
apară în procesul aplicării normelor generale, prioritate 
i se va da actului juridic cu conţinut normativ special, 
deoarece normele din care este compus au o putere 
juridică superioară faţă de normele cu conţinut nor-
mativ general.38

Aşadar, actului normativ-juridic în cadrul sistemului 
izvoarelor de drept îi este recunoscută pe bună dreptate 
importanţa. 
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SUMMARY
The victim’s consent is an institution of controversies and uncertainty, especially regarding its concep-

tual size and scope. Thus, the legal doctrine is rich in opinions regarding this issue; opinions that vary 
depending on periods, schools and law exponents. The main goal of this article is to popularize and and 
deepen the doctrinal concept of victim’s consent, without allegation of the idea of automatic acquisition 
of foreign logical constructions. Considering the current state of development of the society, we must 
recognize that the victim’s consent, as a penal matter, represents the expression of a valid decision of the 
person, considered to be holder of the social value; a decision that occurs between the mental attitude of 
the victim and the one of the perpetrator, thus permitting the last one to enact activities prohibited by the 
criminal law, thereby supporting the effect produced by the perpetrator’s conduct, regarded as a form of 
capitalization of civil rights on the one hand, and as a manifestation of the dispositive character of the 
criminal law on the other.

DIMENSIUNI  CONCEPTUALE  PRIVIND 
CONSIMŢăMâNTUL  VICTIMEI 

îN  DREPTUL  PENAL  SUBSTANŢIAL 
Raluca-gabriela IoNUŞ,

doctorand (România)

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

P
inţare, aprobare, asentiment, adeziune nesilită, aderare 
de bunăvoie la ceva, fiind de origine franceză – „con-
sentement” . 

Consimţământul are conotaţii filosofice, psiholo-
gice şi chiar juridice, motiv pentru care face obiect 
special de preocupare pentru psihologie, bioetică, dar 
interesează şi dreptul penal în special. Din procesul 
complex al consimţământului, dreptul penal reţine 
doar două elemente ce se află într-o strânsă dependen-
ţă, şi anume: hotărârea exteriorizată şi motivul deter-
minant.

De remarcat că legea penală a Republicii Moldova 
nu conţine o prevedere în Partea Generală, care ar de-
fini consimţământul victimei, după cum nu prevede 
consimţământul persoanei la cauzarea unor prejudicii 
aduse drepturilor sale ocrotite de lege printre cauzele 
care înlătură caracterul penal al faptei. 

În literatura de specialitate română2, la definirea 
conceptului de consimţământ în dreptul penal, se ad-
eră la o interpretare sistematică a legislaţiei în ansam-
blu, motiv pentru care se face referire la dreptul civil. 
O astfel de concepere a lucrurilor ne dă temei de a 
enunţa definiţia consimţământul prin prisma legii ci-
vile materiale. Astfel, conform alin.(1) art.199 din Co-
dul civil al Republicii Moldova3, consimţământul este 
manifestarea exteriorizată, de voinţă a persoanei de 

a încheia un act juridic. Nu în ultimul rând, prezintă 
interes şi definiţia dată consimţământului prin Legea 
Republicii Moldova cu privire la drepturile şi respon-
sabilităţile pacientului, nr.263-XVI din 27.10.2005.4 
Astfel, potrivit alin.(2) art.1 al actului normativ nomi-
nalizat, consimţământul este conceput ca un consim-
ţământ conştientizat al pacientului sau al reprezentan-
tului său legal (în lipsa acestuia – al rudei apropiate) 
pentru efectuarea unei intervenţii medicale, exprimat 
benevol, în baza informaţiei multilaterale şi exhausti-
ve primite de la medicul curant sau de la medicul care 
efectuează cercetarea biomedicală, autentificat prin 
semnăturile în documentaţia medicală respectivă: a 
pacientului sau a reprezentantului său legal (a rudei 
apropiate) şi a medicului. 

Aceste definiţii legale nu sunt lipsite de importan-
ţă, însă ele reflectă specificul domeniului în care îşi 
au aplicabilitate. Însă, ţinând cont de particularităţile 
relaţiilor sociale specifice dreptului penal material, e 
şi firesc a da o interpretare consimţământului victimei 
diferită de consimţământ în general.

În lipsa unei definiţii legale în legea penală, ţinân-
du-se cont de sensul uzual al termenului, opinăm că, 
în general, un consimţământ presupune o adeziune a 
persoanei la un anumit lucru, stare, eveniment. Sub 
aspect juridico-penal, consimţământul victimei ar re-
prezenta, într-o primă viziune doctrinară exprimată 
de către autorul român R.Slăvoiu5, voinţa victimei, 

otrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române1, 
cuvântul „consimţământ” este tratat drept încuvi-
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manifestată în exterior, de a accepta o modificare a 
stării juridice a unei valori sociale al cărei titular este 
prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 
Această definiţie atribuită consimţământului victimei 
denotă existenţa unei contradicţii dintre formularea 
atipică „modificare a stării juridice a unei valori soci-
ale” şi conţinutul legal al alin.(1) art.25 din Codul pe-
nal român, adoptat prin Legea nr.301/20046, înlocuit 
de Codul penal român, adoptat prin Legea nr.286 din 
17 iulie 20097, care uzează în ambele variante de lege 
de expresia „valoare socială lezată sau pusă în peri-
col”. Totuşi, această optică de concepere a definiţiei 
se explică prin raportarea conţinutului conceptului la 
situaţiile de fapt; or, în multe situaţii, explică autorul8, 
nu este vorba de un acord la aducerea unei atingeri 
valorii sociale, ci chiar de o formă de exercitare a unui 
drept aferent acelei valori. Ca o continuare a acestei 
alegaţii, C.I. Bouleanu9 pretinde că consimţământul 
victimei înlătură incriminarea ca efect al protejării 
unui interes disponibil, consimţământul presupunând 
o autorizare, un act unilateral revocabil.

În susţinerea celor invocate, vom opera cu câteva 
exemple care ar justifica ipoteza că acordul victimei la 
comiterea unei acţiuni sau inacţiuni incriminate de le-
gea penală exprimă, de fapt, o acceptare a modificării 
stării juridice a unei valori sociale şi nu neapărat a unei 
vătămări sau periclitări a acesteia. Bunăoară, în cazul 
infracţiunii de privaţiune ilegală de libertate (art.166 
C.pen. RM), opţiunea individuală a victimei de a fi 
privată de libertate în propria locuinţă nu exclude teza 
de a i se aduce atingere valorii sociale reprezentate de 
libertatea fizică a persoanei, ci, dimpotrivă reprezintă 
chiar modalitatea de exercitare a acestei libertăţi. Şi 
în cazul infracţiunii de furt (art.186 C.pen. RM), con-
simţământul persoanei de a-i fi luate bunurile care îi 
aparţin cu drept de proprietate sau posesie reprezintă 
o manifestare a dreptului persoanei de a dispune de 
valoarea individuală, ilustrată prin patrimoniu. Din 
considerentele enunţate, are dreptate reputatul prose-
sor G.Antoniu10, când afirmă că consimţământul vic-
timei este justificat de interesul societăţii de a respecta 
voinţa destinatarului legii, atunci când el consimte la 
acţiuni împotriva unor interese personale strict indi-
viduale. Cu toate acestea, autorul concepe consimţă-
mântul victimei ca o atingere consimţită adusă bunu-
rilor şi intereselor sale, asupra cărora legea îi permite 
să-şi exercite dreptul de dispoziţie, ceea ce exclude 
caracterul ilicit al faptei.11

În concepţia autorului rus V.I. Mihailov12, prin 
consimţământ trebuie să înţelegem manifestarea libe-
ră de voinţă, care include în sine nu doar voluntarie-
tatea, dar şi conştientizarea consecinţelor ce decurg 

din acestă manifestare de voinţă. În susţinerea opticii 
etalate, vom remarca că, în dreptul penal, noţiunea de 
voinţă coincide cu cea de consimţământ. Plus la aces-
tea, vom adera la viziunea doctrinară, potrivit căreia, 
„un act volitiv este actul pe care omul îl alege liber în 
limitele conştiinţei sale şi ale ambianţei concrete”.13

În concepţia lui A.I. Santalov, consimţămţământul 
victimei reprezintă fapta care atentează asupra intere-
selor (drepturilor) ocrotite de lege, dacă aceasta este 
realizată cu consimţământul acelei persoane al cărui 
interes îi aparţine şi dacă poate să dispună de acesta 
după bunul său plac. 14 

S.Rastoropov proiectează definiţia consimţămţă-
mântului victimei în felul următor: manifestarea libe-
ră de voinţă care constă în luarea unei decizii pozitive 
asupra rugămintei sau propunerii de către o altă per-
soană de a-i fi cauzate anumite daune ori în iniţiativa 
titularului valorii sociale ocrotite de a-i fi aduse daune 
propriilor interese la rugămintea sau propunerea ei.15 

A.N. Krasikov concepe consimţământul victimei, 
pe de o parte, ca fiind o manifestare liberă de voinţă 
asupra încălcarii drepturilor sale sau punerii acestora 
în pericol de încălcare ca modalitate de atingere a pro-
priilor interese, iar, pe de altă parte, ca comportament 
al unei terţe persoane în limitele acestui consimţă-
mânt.16 Prin urmare, autorul citat abordează conceptul 
de consimţământ al victimei atât din perspectiva titu-
larului valorii sociale ocrotite, a cărui manifestare de 
voinţă reprezintă o valorificare a propriilor interese, 
cât şi din perspectiva făptuitorului, pentru care încu-
viinţarea comiterii faptei prejudiciabile se înfăţişează 
ca o normă de conduită.

Totuşi, o definiţie mai amplă a consimţământul 
victimei în dreptul penal o regăsim în lucrarea auto-
rului rus A.V. Sumaceov17, acesta fiind conceput ca 
o permisiune acordată terţelor persoane de a comite 
acţiuni prejudiciabile determinate ce atentează asupra 
drepturilor personale, permisiune liber exprimată, în 
formă necesară, parvenită de la o persoană cu discer-
nământ, acordată înainte de comiterea acestor acţiuni 
şi care atrag după sine consecinţe juridico-penale. 

Spre deosebire de definiţiile date consimţământu-
lui victimei în literatura de specialitate rusă, în care 
accentul se pune pe descrierea circumstanţelor fap-
tice şi pe condiţiile de valabilitate a voinţei titula-
rului valorii sociale ocrotite, în doctrina occidentală 
definirea consimţământului victimei se axează pe 
justificarea admisibilităţii unei astfel de instituţii în 
dreptul penal.

Bunăoară, în doctrina penală occidentală modernă, 
consimţământul victimei a fost definit drept o tran-
zacţie privată autorizată de lege, care se înfăţişează 
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ca o manifestare de voinţă îndreptată spre a produ-
ce consecinţe juridice în dreptul penal.18 Conceperea 
consimţământului victimei drept tranzacţie juridică o 
întâlnim şi înlucrările reputaţilor doctrinari, precum: 
Salteli, Grispini, Carnelutti şi Zitelmann.19 Aceştia 
consideră că voinţa victimei adoptă caracterul unui 
acord, în cadrul căruia făptuitorul dobândeşte un drept 
asupra persoanei vătămate, iar exercitarea unui drept 
nu poate să conducă la ceva contrar dreptului.

V.Dongoroz tratează consimţământul victimei 
dintr-o altă perspectivă.20 Autorul pretinde că acesta 
poate fi considerat ca o renunţare la un drept sau ca o 
renunţare la protecţia legii sau chiar un mandat. Şi în 
literatura de specialitate italiană găsim o viziune si-
milară. Bunăoară, F.Antolisei consideră că, prin con-
simţământ, victima îşi abandonează bunul, interesul, 
chiar dacă acest abandon nu este cunoscut agentului.21 
Lanţul compatibilităţii alegaţiei investigate punctează 
şi în literatura de specialitate germană22, unde consim-
ţământul victimei este perceput ca expresie a abando-
nării interesului de către titularul dreptului în limitele 
în care ordinea juridică i-a cedat dreptul de a decide 
asupra păstrării ocrotirii juridice a unor drepturi sau 
renunţării la ea. Din acest punct de vedere, consim-
ţământul victimei apare ca un act juridic în sens re-
strâns, cu relevanţă penală, care exclude caracterul 
penal al faptei din lipsa cărorva valori sociale preju-
diciate ce ar fundamenta intervenţia statului, implicit, 
din lipsa unui interes de a reprima asemenea fapte. 
Şi V.Manzini23 consideră că consimţământul victimei 
reprezintă o manifestare a dezinteresului statului de a 
reprima faptele săvârşite sub imperiul unui consimţă-
mânt parvenit din partea victimei, care ia forma unei 
propuneri, rugăminţi sau acceptări de a i se aduce atin-
gere propriilor sale interese. Dezvoltând ideea aban-
donării interesului la ocrotirea juridică a propriilor 
drepturi prin manifestarea de voinţă, H.H. Jescheck24 
consideră că prin consimţământ este înlăturat obiectul 
ocrotirii juridice, deoarece infracţiunea nu ar fi decât 
o neglijare a voinţei victimei.

Conceptul de consimţământ al victimei în drep-
tul penal substanţial apare atât în sens propriu, cât şi 
în sens impropriu. Sensul propriu al conceptului de 
consimţământ al victimei, pe de o parte, şi de victi-
mă, pe de altă parte, se înfăţişează în ipoteza în care 
persoana este supusă unei agresiuni, aducându-i-se 
anumite prejudicii intereselor ocrotite de lege, care 
şi-a manifestat voinţa de a fi lezată contrar drepturi-
lor sale, acestea fiind indisponibile în principiu. Toc-
mai indisponibilitatea drepturilor şi intereselor ocro-
tite de lege generează irelevanţa consimţământului 
victimei, motiv pentru care nu este înlăturat ilicitul 

comportamentului făptuitorului, fapta comisă întru-
nind elementele constitutive ale unei infracţiuni. 

În concepţia profesorului român G.Antoniu25, con-
simţământului victimei apare, tot în sens propriu, şi în 
ipoteza în care fapta nu constituie infracţiune. Astfel, 
calitatea de victimă îi este atribuită persoanei supuse 
unei agresiuni asupra corpului său şi la care aceas-
ta consimte (de pildă, actul medicului care execută o 
operaţie necesară pentru vindecarea pacientului sau 
lovirile primite în limitele regulamentului sportiv). În 
asemenea situaţii, în literatura de specialitate spaniolă26 
se afirmă că fapta celui care consimte întruneşte tră-
săturile unei infracţiuni (tipicitate). Însă, intervenind 
o cauză justificativă, este înlăturat caracterul ilicit al 
faptei; aceasta nu mai prezintă şi caracterul de antiju-
ridicitate, adică nu se verifică neconformitatea faptei 
cu ordinea de drept privită în ansamblul ei, ceea ce 
exclude caracterul de infracţiune al faptei (fapta este 
numai tipică, nu şi antijuridică, chiar comisă cu vino-
văţie). 

Coroborând această viziune cu prevederile          
alin.(1) art.58 din Codul de procedură penală al      
Republicii Moldova27, potrivit căruia victimă se con-
sideră orice persoană fizică sau juridică căreia, prin 
infracţiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau 
materiale, considerăm că în ipoteza în care fapta nu 
constituie infracţiune, ca efect al justificării comporta-
mentului făptuitorului printr-un acord liber exprimat 
al titularului valorii sociale ocrotite, conceptul de con-
simţământ al victimei este utilizat în sens impropriu.

Şi în situaţiile în care lipseşte tipicitatea, adică în 
care trăsăturile faptei concrete nu corespund cu ce-
rinţele normei de incriminare, conceptul de consim-
ţământ al victimei este de asemenea utilizat în sens 
impropriu. Bunăoară, persoana care a consimţit lua-
rea unui bun care îi aparţine cu drept de proprietate 
sau posesie nu este victima unei sustrageri; or, decade 
unul dintre semnele obligatorii ale acesteia, şi anume: 
ilegalitatea acţiunii de luare. În această conjunctură 
nu se poate vorbi într-un sens propriu despre existenţa 
unei victime, când, de fapt, acestea reprezintă acte ale 
vieţii cotidiene. În măsura în care persoana îşi expri-
mă voinţa asupra luării bunului, titulara valorii sociale 
ocrotite de legea penală nu este supusă unei agresiuni, 
ci pur şi simplu îşi manifestă încuviinţarea pentru o 
activitate care urmează să se efectueze cu bunul ei.

Oportunitatea relevării sensului propriu şi impro-
priu al conceptului de consimţământ al victimei rezidă 
în justificarea orientării ab initio al însuşi titlului ar-
ticolului, în speranţa în care nu vom fi acuzaţi de uti-
lizarea unei terminologii divergente. În acestă ordine 
de idei, vom trasa câteva alegaţii care ne acordă temei 
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de a utiliza conceptul de consimţământ al victimei, în 
detrimentul conceptului de consimţământ al persoanei 
la cauzarea de daune propriilor sale interese, concept 
răspândit pe larg în literatura de specialitate rusă.28

Primo: consimţământul, ca şi lipsa de consimţă-
mânt cu relevanţă juridico-penală, evocă un aspect 
quatridimensional, astfel încât acesta apare în calitate 
de: element constitutiv al unei incriminări distincte; 
cauză de reducere a pedepsei; cauză de impunitate sau 
ca o cauză justificativă. În cazul primelor două aspec-
te, titulara valorii sociale ocrotite de legea penală care 
îşi exprimă consimţământul de a i se aduce atingere 
propriilor sale interese are calitatea de victimă, în po-
fida manifestării ei de voinţă. Atunci când consimţă-
mântul are funcţia de cauză de impunitate ori funcţia 
de cauză justificativă, persoana căreia i s-a adus atin-
gere propriilor sale interese ocrotite de legea penală 
în virtutea voinţei ei este, de asemenea, considerată 
victimă, însă într-o semnificaţie improprie.

Secundo: legislaţiile penale moderne consacră 
conceptul de consimţământ al victimei, nu însă cel 
de consimţământ al persoanei la cauzarea de daune 
propriilor sale interese. Bunăoară, art.50 Cod penal 
italian29, art.38 Cod penal portughez30, art.7 din Capi-
tolul XIV al Codului penal al Suediei31, §228 Cod pe-
nal al Germaniei32 desemnează cauza de licitate prin 
sintagma „consimţământ al victimei”. Şi noul Cod 
penal român, adoptat prin Legea nr.286 din 17 iulie 
200933, a prevăzut la categoria cauzelor justificative 
consimţământul, atribuind statut de parte vătămată 
titularului valorii sociale ocrotite căreia i s-a adus da-
une interselor ei în condiţiile unui acord liber de vi-
cii. Într-o eventuală reglementare expresă a instituţiei 
investigate de către legiuitorul moldav, optăm totuşi 
pentru categoria de victimă şi nu de parte vătămată. 
Or, pentru dobândirea acestui statut procesual, potri-
vit alin.(2) art.59 C.proc.pen. RM, organul de urmări-
re penală urmează să emită ordonanţa de recunoaştere 
a persoanei ca parte vătămată, după stabilirea temeiu-
rilor de atribuire a unei asemenea calităţi procesuale. 
Astfel concepute lucrurile, preluarea necondiţionată a 
termenului de parte vătămată şi atribuirea acesteia a 
consimţămţământului ar face ca această simbioză să 
rămână fară aplicabilitate practică. Aceasta deoarece 
consimţământul unei persoane de a i se aduce atingere 
propriilor interese ocrotite de legea penală trebuie să 
fie dat anterior ori, cel târziu, concomitent cu săvâr-
şirea faptei. În mod necesar, pentru a se putea reţine 
instituţia cercetată, acordul persoanei trebuie să pre-
ceadă sau să coexiste faptei prejudiciabile. 

În concluzie: consimţământul victimei sub aspect 
juridico-penal ar reprezenta expresia unei decizii     

valabil exprimate a titularului valorii sociale ocroti-
te care intervine între atitudinea psihică a victimei şi 
cea a făptuitorului. Astfel încât cel din urmă să comită 
activităţi interzise în principiu de legea penală asu-
pra intereselor sale, acceptând prin aceasta şi efectul 
produs prin conduita făptuitorului, ca formă a valori-
ficării drepturilor subiective civile – pe de o parte, şi 
ca o formă de manifestare a caracterului dispozitiv în 
dreptul penal substanţial – pe de altă parte. Insistăm 
asupra diseminării deciziei între atitudinea psihică a 
victimei şi cea a făptuitorului, întrucât, în cazul am-
bilor subiecţi, depistăm incidenţa factorului intelectiv 
şi a celui volitiv, cu particularitatea că factorul volitiv 
ia forma unei atitudini active în cazul făptuitorului şi 
a unei atitudini pasive în cazul victimei. Pentru a fi 
expliciţi, vom evidenţia că atât făptuitorul are repre-
zentarea faptelor sale şi a rezultatului lor prejudiciabil 
şi le comite cu voinţă, cât şi victima are aceeaşi re-
prezentare şi acceptă comiterea activităţii, precum şi 
efectul produs prin aceasta asupra sa.
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SUMMARY
The European Union appears to be a hybrid entity: a complex integrationist process and more contro-

versial now than at its beginnings regarding the form which finally has to be achieved. At the moment, the 
European Union successfully passed the first phase, the functional one, and now is manifesting tendencies 
for federalization. The correct reposition of the European Union might be more representative for her 
than supranational and governmental.

Conceptul de neofuncţionalism european 
 Aşa cum este ea acum, din punctul de vedere al 

teoriilor internaţionale, Uniunea Europeană apare ca 
o entitate hibridă: un proces integraţionist complex şi 
mult mai controversat acum decât la începutul său în 
ceea ce priveşte forma finală la care trebuie să ajungă. 
Descrierile sunt asemănătoare teoriilor diferite care 
există faţă de procesul integrării europene: federalism, 
funcţionalism, neofuncţionalism, interguvernamenta-
lism, cooperare multilaterală şi amestecul parţial al 
unora dintre ele. 

 Din păcate, ştiinţa integrării cuprinde numeroase 
studii descriptive şi cu viziuni eclectice asupra acestui 
fenomen. Dificultatea de a încadra proiectul european 
strict în una dintre aceste teorii este dată de caracterul 
neîncheiat al procesului integraţionist. Modelul Uniunii 
Europene care se va dezvolta depinde de deciziile care 
se iau. Pe 10 iulie 2003, Convenţia asupra Viitorului 
Europei şi-a finalizat lucrările, care au durat 16 luni, 
începând din 28 februarie 2002. După cum se ştie, Con-
venţia a fost gândită ca un corp politic instituit pentru 
a dezbate scopul final spre care trebuie să tindă UE şi 
a fost prezidată de Valery Giscard D’Estaing. Sarcina 
Convenţiei era să găsească răspunsuri la provocările 
şi întrebările formulate în Declaraţia de la Laeken, 
şi anume: politicile Uniunii după viitoarea extindere, 
depăşirea deficitului de democraţie şi rolul Uniunii în 
calitate de actor mondial. 

 Dezbaterea a avut un caracter deschis, desfăşurân-
du-se atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, 
implicând reprezentanţi din toate segmentele societăţii 
civile (grupuri profesionale, ONG-uri, think-tank-uri, 
tineri etc). În centrul său s-a aflat coordonata politică a 
integrării, şi anume: dacă formula de integrare politică 
pe care să o adopte pe viitor să fie federalistă sau inter-
guvernamentalistă. Disputa nu a fost între funcţiona-

lism (= integrare economică) şi federalism (= integrare 
politică), pentru că integrarea economică este deja un 
fapt împlinit, ci între cooperarea interguvernamentală 
şi federalism. 

 La ora actuală, UE a trecut cu succes de prima eta-
pă, cea funcţionalistă, şi manifestă puternice tendinţe 
spre federalizare. Ea posedă deja câteva din atributele 
importante ale unui stat, cel mai puternic dintre acestea 
fiind moneda unică. Mai sunt cetăţenia, paşaportul, dra-
pelul, imnul – ceva mai slabe. Altele, pe cale să prindă 
viaţă, precum EUROPOL-ul, PESC-ul, Constituţia 
europeană, sunt copiii curentului federalist şi tot atâtea 
atribute ale unui supra-stat european, asemănător mo-
delului federal american şi care s-ar putea numi SUE. 
(Ar fi interesant de observat că din posibila abreviere 
viitoare, „SUE”, singura litera care lipseste este „S”-ul, 
de la STAT, simbol al controversatului aspect politic.) 
Totuşi, chiar şi acum ideea unui supra-stat european 
este respinsă de majoritatea ţărilor membre. 

 Tratatul de la Amsterdam a introdus pilonii II şi III, 
prin aceasta adăugând UE un spaţiu judiciar comun şi 
o politică europeană de securitate şi afaceri externe 
comună. Tratatul de la Maastricht recunoscuse oficial 
cetăţenia europeană, înţeleasă nu ca paşaport, ci ca sta-
tut juridic şi politic, statut recunoscut sub forma celor 
5 drepturi suplimentare, care se adăugau drepturilor 
omului cuprinse în Declaraţia Universală. Aceste ele-
mente aparţin deja unui alt fel de UE, aflate în gestaţie 
încă. Situatia actuală e foarte plastic exprimată atunci 
când se spune că UE suferă de sindromul „gigant 
economic – pitic politic”, sintagmă perfectă pentru a 
ilustra disparitatea actuală dintre puterea economică a 
UE şi influenţa ei politică. 

 Vom începe prin a aminti că neofuncţionalismul 
mai este cunoscut şi sub denumirea de „federalism 
în rate”. Fondatorul acestei teorii, Ernst Haas, a fost 
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foarte influenţat de funcţionalism în lucrările sale din 
tinereţe. Pornind de la ideile funcţionaliste, el a încer-
cat să găseasca soluţii la punctele slabe ale teoriei lui 
Mitrany. De aceea, vom considera funcţionalismul ca 
o „primă rată” în achiziţionarea federalismului. Deşi 
părinţii fondatori au numit-o „metoda Monnet”, sau 
„federalism funcţional”, esenţa este aceeaşi, constituind 
nucleul metodei comunitare.

Funcţionalismul 
Datorită eşecului unor planuri precum Societa-

tea Naţiunilor sau planul lui Aristide Briand, David 
Mitrany propunea ca, în ceea ce priveşte cooperarea 
internaţională, să nu se pornească cu proiecte federale, 
deoarece acestea presupun dificultăţi majore de ordin 
legal şi constituţional. Cooperarea trebuie să înceapă 
prin tratarea unor chestiuni transnaţionale specifice, 
unde se pot aplica cunoştinte tehnice specializate. Suc-
cesul cooperării funcţionale va conduce la dorinţa de a 
repeta experienţa şi în alte domenii. Pentru ca această 
cooperare să înceapă, guvernele trebuie să-şi dea sea-
ma că în izolare nu pot asigura maximul de bunăstare 
cetăţenilor şi să transfere responsabilităţi funcţionale 
unor agenţii internaţionale mandatate să se ocupe de 
aceste probleme. În timp, aceasta trebuie să ducă la 
slăbirea principiului suveranităţii teritoriale şi legale. 
Aceasta era metoda prin care Mitrany credea că se poate 
crea un „sistem de pace operaţional” („working peace 
system”) din sistemul interstatal existent. De menţionat 
ca federalismul părinţilor fondatori dorea exact acelaşi 
lucru: să facă războiul în Europa imposibil. În acest 
sens, CECO a fost forma instituţională transnaţională 
prin care s-a exercitat controlul industriilor de înarmare 
a Franţei şi a Germaniei. 

 Punctele slabe ale sistemului lui Mitrany (posibi-
litatea separării chestiunilor tehnice de cele politice; 
abordarea universală, nonpolitică a integrării internaţi-
onale; optimismul în ceea ce priveşte efectele de spill-
over) au făcut ca această teorie a integrării regionale 
să treacă în umbră. Funcţionalismul a inspirat teoria 
interdependenţei complexe, care va fi teoretizată în 
anii ’70 -’80 de Robert Keohane şi Joseph Nye şi care 
este un fel de teorie funcţională revizuită. 

 Teoria funcţionalistă a stat la baza integrării eco-
nomice europene (realismul politic nu poate oferi nici 
o explicaţie pentru acest fenomen început în anii ’50). 
Însă, interdependenţa economică singură nu e suficientă 
pentru a genera o cooperare interguvernamentală inten-
să. Pentru exemplificare, amintim că uniuni vamale au 
existat şi înainte, fără a duce la o cooperare economică 
de amploarea pieţei unice europene: Zollverein, uniu-
nea vamală constituită în 1834, includea toate statele 

germane şi presupunea eliminarea taxelor vamale între 
participanţi şi un tarif exterior comun. 

Neofuncţionalismul 
Neofuncţionalismul susţine ideea unei infrastructuri 

instituţionale cu putere de jurisdicţie asupra statelor 
naţionale care să asigure respectarea tratatelor semnate 
între statele naţiuni. Ernst Haas, teoreticianul acesteia, 
a preluat din funcţionalism ideea potrivit căreia progre-
sul din domeniile tehnic şi economic trebuie să ducă 
la o cooperare politică mai strânsă. De aici şi accentul 
foarte mare pus în neofuncţionalism pe cunoaşterea 
consensuală („consensual knowledge”) la nivelul eli-
telor politice, care ar avea rolul de a facilita cooperarea 
interstatală. În esenţă, teoria lui Haas susţinea depăşirea 
statului-naţiune ca instituţie prin luarea deciziilor la un 
nivel supranaţional cu specific regional. Miezul teoriei 
îl constituie convingerea în faptul că această cooperare 
se va „răspândi” şi în alte domenii de activitate (efectul 
spill-over). Deoarece în anii ’70 politica de integrare 
europeană era ambiguă, conceptul spill-over nu era 
deloc convingător. Şi asta pentru că, spre deosebire de 
astăzi, când ne-am convins de succesele rezultate în 
urma cooperării, atunci nu se ştia dacă măsurile care 
se luau vor fi reuşite sau nu. Iar un eşec al acestora, cu 
siguranţă, nu ar fi încurajat cooperarea în alte domenii. 
Experienţa ulterioară a demonstrat că succesul în co-
operarea dintre state nu funcţionează ca un domino: nu 
se răspândeşte de la o zonă la alta, dar nici nu urmează 
o logică organică. 

Eşecul comunităţii europene de a gestiona criza 
iugoslavă din anii ’90 a arătat ca „extinderea nu poate 
fi garantată în politica externă ca o consecinţă teleolo-
gică a integrării funcţionale în probleme economice şi 
sociale” (M. Griffiths). Deşi e nevoie de multă voinţă 
politică pentru a ajunge la un consens în domeniul 
cooperării economice şi sociale, se pare că pentru a 
obţine un minimum de consens în domeniul politic 
este nevoie de multă voinţă politică. Nu este irelevant 
faptul că SFOR, misiunea NATO de menţinere a păcii 
din Bosnia şi Hertegovina, a fost transferată forţei        
UE – EUFOR, cu nume de cod Althea, abia pe 2 de-
cembrie 2004. Această primă misiune strict europeană 
vine să înlocuiască cea mai lungă misiune NATO de 
menţinere a păcii. În calitate de teorie, aplicabilitatea 
neofuncţionalismului este îndoielnică. Neofuncţiona-
lismul nu poate fi considerat o reţetă de succes pentru 
integrare, aplicabilă oriunde în lume. Reuşita vest-
europeană a depins de condiţii întâmplătoare, care nu 
pot fi multiplicate şi exportate în altă parte a lumii. 
Integrarea în formula ei europeană poate fi un fenomen 
specific, determinată, desigur, de fenomenele la scară 
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globală.  În această privinţă, Haas nu a reuşit să rezolve 
„fundătura” moştenită din sistemul lui Mitrany. 

 Aşadar, Uniunea Europeană ar putea fi un experi-
ment de constituţionalizare la o scară redusă. Europa 
apare în postura de cobai politic pentru proiectul kanti-
an al unei uniuni pacifice. Proiecţia filosofului german 
viza toate ţările, însă proiectul european ar putea fi un 
prim test. Federalismul lui Kant nu viza statul fede-
rativ în care popoarele se contopesc, ci statul în care 
popoarele care îl compun îşi păstrează suveranitatea. 
Ideea de federalism kantian exclude orice relaţie de 
tipul superior-inferior între entităţile componente. 
Kant ne spune însă că trebuie ca o republică, opera 
unui „popor puternic şi luminat”, să se constituie într-
un „punct central al uniunii federative pentru celelalte 
state, spre a se ralia la ea, ca să asigure starea de pace 
a statelor, conform ideii de drept internaţional, şi prin 
alianţe repetate de acest fel să se extindă tot mai mult”. 
Leadershipul american exercitat în tabăra democrată în 
perioada Războiului Rece a făcut posibilă dezvoltarea 
fenomenului integraţionist şi tot el va supraveghea 
procesul în era post-Razboi Rece. Succesul neofuncţio-
nalismului în Europa se datorează condiţiilor prielnice 
şi voinţei politice. Însă, trecerea spre federalism va 
necesita maximizarea celei din urmă. Viitoarea formă 
politică a UE depinde cel mai mult de capacitatea 
statelor de a se plia pe noile realităţi şi de a răspunde 
noilor cerinţe. O forma federală sută la sută are, mo-
mentan, puţine şanse de reuşită. Neofuncţionalismul 
oferă, în schimb, camuflare finalităţii federale. Atuul 
neofuncţionalismului este că, deşi netezeşte drumul 
către federalizare, el nu îşi declară deschis punctul 
terminus. Este un cal troian ideologic perfect, întrucât 
poate singura modalitate de a-i convinge pe adversarii 
federalismului să consimtă federaţia este ca aceasta să 
le fie prezentată sub altă formă. 

 Orice s-ar spune, modelul federal european nu are 
cum să copieze modelul german sau american, pentru 
simplul motiv că locul şi timpul de implementare îşi 
spun cuvântul asupra tipului de sistem politic. Tipul de 
federalism va fi definit de datele conjuncturale (istorice, 
de mentalitate, economice). 

 Federalismul european poate cel mult să reia anumi-
te elemente proprii celorlalte două experienţe istorice, 
dar produsul politic final va fi inedit datorită contex-
tului. Sursa de inspiraţie cea mai bună ar fi, desigur, 
federalismul american, însă designul politic va diferi, 
dacă luăm în consideraţie cel puţin vechimea statelor 
constituante la momentul creării federaţiei. Cele 13 sta-
te americane erau foarte tinere, neavând nici măcar un 
secol de existenţă istorică atunci când s-au federalizat. 
Prin comparatie, unele state europene au un mileniu şi 

jumatate de existenţă istorică (Marea Britanie, Franţa), 
au tradiţii şi civilizaţii de peste 2 milenii (Grecia, Italia), 
ceea ce ne face să credem că statele viitoarei federaţii 
europene vor poseda o autonomie mai mare decât cele 
50 de state americane şi mai mică decât suveranitatea 
naţională, aşa cum este ea astăzi înţeleasă. Conceptul 
de suveranitate va evolua în direcţia unei semi-suve-
ranităţi, a unei suveranităţi divizate proporţional între 
statul naţional şi supra-statul european, celui din urmă 
urmând a-i fi transferate numeroase atribuţii care până 
nu de mult intrau în exclusivitate în competenţa statu-
lui-naţiune (parţial acest lucru se poate deja observa). 
Mai trebuie ţinut cont şi de diferenţa culturală. Astfel, 
în timp ce federaţia americană şi cea germană reunesc 
o singură naţiune, americană, respectiv germană, fe-
deraţia europeană nu va reuni un popor european, fie-
care naţiune păstrându-şi identitatea culturală proprie. 
Calitatea de european nu va afecta calitatea de francez 
sau de italian a cetăţenilor Uniunii, ci, dimpotrivă, 
va oferi o a doua opţiune de identificare locuitorilor 
Uniunii. Astfel, dacă americanii formează poporul 
american, în schimb germanii, poporul german, euro-
penii nu vor forma un popor european. Europa celor 
aproximativ 250 de regiuni va slăbi ataşamentul faţă de 
conceptul suveranităţii naţionale. Odată ce interesele 
euroregiunilor vor trece în primul plan, loialitatea faţă 
de statul-naţiune se va diminua. De altfel, e posibil ca 
ataşamentul faţă de statul naţional să se transfere pur 
şi simplu în alte domenii. 

Constituţia americană şi 
Constituţia europeană 

Cu riscul de a ne abate de la direcţia pledoariei 
de până acum, al cărei rol a fost să ne convingă de 
diferenţa calitativă a celor două sau trei tipuri de fe-
deralism, vom insista acum asupra momentelor care 
ni se par asemănătoare în cazul celor două procese de 
federalizare din SUA şi din Europa. Deşi federaliza-
rea europeană are loc la peste 200 de ani distanţă de 
cea americană, în anumite privinţe am putea spune că 
istoria se repetă. În acest sens, propunem să analizăm 
în paralel semnarea Constituţiei americane şi semnarea 
Constituţiei europene.

 În ambele cazuri, Constituţia a înlocuit ceva: în 
SUA – articolele confederaţiei, baza cooperării statelor 
unionale, în Europa – tratatele existente ale UE, cu ur-
mătoarea diferenţă – Constituţia americană a schimbat 
în profunzime articolele, instituind un guvern central 
puternic, în timp ce Constituţia europeană nu anulează 
prevederile tratatelor anterioare, ci doar le reuneşte într-
un singur document. Redactarea constituţiilor s-a efec-
tuat în cadrul unor convenţii (Convenţia de la Philadel-
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phia, din 1787, şi Convenţia asupra Viitorului Europei, 
din 2002-2003), cu deosebirea că nici Convenţia de la 
Philadelphia, nici Convenţia asupra Viitorului Europei 
nu au avut drept scop iniţial redactarea unei constituţii. 
Dimpotrivă, atunci când a devenit evident că se va ţine 
Convenţia de la Philadelphia, congresul a aprobat o 
rezoluţie prin care a încercat să limiteze Convenţia la 
revizuirea articolelor confederaţiei. Să reamintim că 
aceasta era a două Convenţie convocată, iar scopul ei 
fusese dezbaterea situaţiei statelor Uniunii şi luarea 
măsurilor necesare adecvării Constituţiei Guvernului 
Federal la exigenţele Uniunii. Prima Convenţie fusese 
convocată la îndemnul lui James Madison şi a statului 
Virginia, la Annapolis, în toamna lui 1786, pentru a 
discuta subiecte legate de comerţ. Numai 5 state au 
dat curs chemării atunci, conferinţa fiind un eşec. În 
ceea ce priveşte Convenţia asupra Viitorului Europei, 
scopul acesteia era să vină cu nişte soluţii pentru de-
zirabilitatea formulată în Declaraţia de la Laecken de 
„a aduce cetăţenii UE mai aproape de instituţiile şi de 
designul european” (to bring the EU citizens closer 
to the European design and institutions) sau pentru a 
face Uniunea mai democratică, mai transparentă, mai 
eficientă („more democratic, more transparent, more 
efficient”). Cadrul pentru desfăşurarea Convenţiei şi 
obiectivele ei au fost trasate pentru prima dată în Tra-
tatul de la Nisa. Prin urmare, nimic care să prevestească 
o constituţie. În fiecare dintre cele două cazuri meritul 
revine celor care, profitând de circumstanţe, au ştiut să 
promoveze ideea constituţională. Fără eforturile şi ide-
ile lui James Madison, Constituţia SUA ar fi fost un alt 
tip de document, iar guvernul/guvernele ar fi fost mult 
diferite. Fără Alexander Hamilton, Convenţia Consti-
tuţională care s-a întrunit la Philadelphia în 1787 poate 
că nici nu ar fi avut loc. Fără modelul de tratat asupra 
noilor constituţii ale statelor al lui John Adams nu ar fi 
existat sursă de inspiraţie pentru ceea ce a luat naştere 
din Convenţia de la Philadelphia. Dintre toţi, Alexander 
Hamilton şi James Madison au avut rolul de lideri în 
promovarea ideii de înlocuire a articolelor confederaţiei 
cu o nouă Constituţie care ar întări puterea guvernului 
central. În cazul european, un rol important l-a avut, 
cu siguranţă, preşedintele Convenţiei, Valery Giscard 
d’Estaing. Creditul revine însă miezului integraţionist 
din rândul celor 105 membri ai Convenţiei, observatori 
şi colaboratori la lucrările acesteia. În ambele cazuri, 
convenţiile şi-au depăşit atribuţiile şi, în loc să vină 
cu o listă de recomandări sau propuneri, au pus pe 
tapet o constituţie, respectiv un proiect de constituţie. 
În cel de-al doilea caz, meritul revine şi acelor şefi de 
stat şi de guvern care au sprijinit federalizarea şi care, 
pe 29 octombrie 2004, reuniţi la Roma, au semnat în 

unanimitate Tratatul privind Constituţia. Aceasta nu 
înseamnă că bătălia europeană a fost câştigată de in-
tegraţionişti. Nu încă. Perioada de referinţă în această 
privinţă a fost 2005-2006, când ţările semnatare ar 
fi trebuit să ratifice Constituţia. Acest aspect îl vom 
aborda însă puţin mai târziu. 

 La fel ca şi americanii, care au trebuit să aleagă 
între mai multe proiecte diferite (Planul Virginia – o 
Uniune puternică, Planul New Jersey – o Confederaţie 
revizuită, Planul Hamilton – Modelul britanic), euro-
penii au avut mai multe propuneri, polarizate în jurul 
celor două viziuni antagonice: interguvernamentalism 
şi federalism. Proiectele în formula interguvernamen-
tală promovate de Franţa şi de Marea Britanie doreau 
roluri proeminente pentru Consiliul European şi pentru 
Consiliul de Miniştri. Formula federalistă, susţinută 
de Germania şi de state mici ca Olanda, accentuează 
Comisia Europeană şi preşedintele ei ales. Dezbaterea 
asupra viitorului Europei a pus faţă în faţă cele două te-
orii rivale: realism vs. idealism, respectiv instrumentele 
politice ale acestora: cooperare interguvernamentală 
vs. federalizare. 

 Poziţia celor trei grei ai UE (Germania, Marea Bri-
tanie, Franţa) în această dezbatere s-a conturat în felul 
următor: propunerea germană a fost expusă în cadrul 
unui proiect de document prezentat de cancelarul ger-
man la convenţia partidului SPD din noiembrie 2001. 
Planul Schröder 2001 viza consolidarea Parlamentului 
şi a Comisiei Europene. Ministrul de externe german, 
Joschka Fischer, a venit cu ideea unui preşedinte direct 
ales al Comisiei. Printre propunerile lui Fischer legate 
de structura viitoare a federaţiei se mai numărau: crea-
rea unui parlament bicameral (prima camera incluzând 
reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, iar cea de-a 
doua – un consiliu federal, asemănător Bundesrat-ului) 
şi un guvern rezultat din structura actuală a Comisiei. 

 Propunerea franceză a fost exprimată prin vocea 
preşedintelui Jacques Chirac, care a făcut apel pentru o 
„federaţie a statelor-naţiune”: „L’Europe est une Union 
des Etats, des peuples et des citoyens. Cette vocation 
politique peut s’exprimer dans les institutions par 
l’idée de fédération d’Etats-nations”. Tot lui Chirac îi 
aparţine şi ideea unui preşedinte al Consiliului numit pe 
o perioada de 5 ani: „Nous voulons aussi renforcer la 
présidence du Conseil europeén, qui est affaiblie dans 
la mesure où elle change tous les six mois. Faire élire le 
président du Conseil par l’ensemble des chefs d’Etat et 
de gouvernement à la majorité qualifiée et l’élire pour 
cinq ans, ou deux ans et demi renouvelables, lui donne 
stabilité et dureé pour l’action”. 

 Prim-ministrul de atunci al Franţei, Lionel Jospin, 
a susţinut ideea unui Consiliu permanent de Miniştri 
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sub supravegherea unui „congres” al parlamentelor 
naţionale, precum şi abilitarea Consiliului European 
de a dizolva parlamentul la propunerea Comisiei sau 
a statelor membre. 

 Ministrul pentru Afaceri Externe al Marii Britanii, 
Jack Straw, propunea un Consiliu Superior al Miniş-
trilor, o „EU Supremo” aleasă de guvernele naţionale, 
o a doua cameră parlamentară care să supravegheze 
aplicarea subsidiarităţii, precum şi un preşedinte al 
Consiliului European („a full time President of the 
European Council”) numit pe o perioada de 1 sau 2 ani. 
Vocea Marii Britanii a fost exprimată cel mai bine de 
către Tony Blair atunci când acesta a afirmat că „legi-
timitatea democratică provine de la statele membre”. 
Straw este mesagerul aceleiaşi poziţii atunci când 
numeşte Consiliul locul unde rezidă „the democratic 
accountability, first and foremost”. Dat fiind ca de-a 
lungul timpului Marea Britanie a fost ţara cea mai 
reticentă faţă de integrarea europeană, fiind mereu 
ultima care adopta reformele europene (problemele 
sociale, moneda unica etc.), în aceasta dezbatere ea 
reprezintă polul extrem al interguvernamentalismului. 
Este împotriva logicii să ne imaginăm că această ţară 
va da tonul pentru o integrare politică mai puternică. 
Ea va fi ţara care mereu va negocia pentru sine un statut 
special cu derogări şi extinderi de deadline-uri. (Aşa 
cum, de altfel, a şi făcut prin introducerea în Tratatul de 
Instituire a Constituţiei a clauzei cunoscute sub numele 
de „Emergency brake”, cu aplicabilitate în domenii ca 
justiţie criminală sau securitate socială, şi care se referă 
la posibilitatea de a opta pentru neimplicare – „opt-
outs”.) Dat fiind conservatorismul său tradiţional, atât 
al clasei politice, cât şi al populaţiei, Marea Britanie 
va fi ultima ţară care va adera la o structură federală 
europeană atunci când se va ajunge la aşa ceva. Să nu 
uităm că britanicii sunt şi cei mai eurosceptici dintre 
europeni. Îl vom cita pe Jack Straw pentru a ilustra cât 
mai sugestiv optica pragmatică a Marii Britanii faţă de 
UE: „Ladies and Gentlemen, Europe has proved to be a 
good deal for the UK”, sau „we are working to ensure 
that our vision of Europe – a vision of nation states 
(....) guides the Union’s future”. 

 Rezumând, viziunea franceză ar fi: integrare nu-
mai ca mijloc pentru a face din Franţa protagonista 
politică şi vioara întâi a UE său, cu alte cuvinte, 
integrare pentru maximizarea puterii şi a influenţei 
franceze în lume. Atât timp cât Franţa nu va înceta 
să considere UE un instrument prin care poate să-şi 
recâstige poziţia şi demnitatea de mare putere mondi-
ală, erijându-se în unică vedetă politică pe un fundal 
format din celelalte ţări membre ale UE, componenta 
politică va stagna. 

 În crearea sistemului politic federal, americanii 
au transpus viziunea baronului de Montesquieu din 
lucrarea sa Spiritul legilor, conform căreia puterile 
legislativă, executivă şi judecătorească trebuie să fie 
separate şi distincte. La aceasta, părinţii fondatori ai 
Americii au adăugat concepţia conform căreia fiecare 
dintre cele trei puteri guvernamentale ar trebui să se 
verifice şi să se contrabalanseze reciproc („should 
check and balance the other”). Principiul „checks and 
balances” este cel care reglementează funcţionarea sis-
temului politic american sau, parafrazându-l pe Richard 
Perle, este cel care „makes America tick”. Din punctul 
nostru de vedere, problema Europei este deficitul de 
la acest capitol. Federaliştii europeni timpurii proiec-
taseră Europa în mod asemănător. Comisia Europeană 
fusese concepută în calitate de putere executivă unică. 
În prezent, puterea executivă a UE este împărţită între 
Comisie şi cele două instituţii de factură interguverna-
mentală – Consiliul European şi Consiliul de Miniştri, 
iar aceasta împărţire nu este egală. Economia de succes 
a pieţei unice şi a eurozonei a creat acea deschidere ne-
cesară pentru inputul politic, a creat un argument în plus 
pentru integrarea politică. Se spune în ultima vreme 
că semnarea Tratatului şi a Actului final de instituire a 
unei Constituţii pentru Europa este un succes. Formula 
la care s-a ajuns nu a fost obţinută din start. Consiliul      
European de la Bruxelles, din 12-13 decembrie 2003, 
nu a reuşit să ajungă la un acord general privind sis-
temul de vot prin majoritate calificată şi compoziţia 
Comisiei. Asemenea americanilor de acum 200 de ani, 
europenii s-au confruntat cu aceeaşi problemă. Mărul 
discordiei a rămas acelaşi: numărul de voturi pe care 
ar trebui să le aibă fiecare stat. Calea de mijloc pe care 
au ales-o americanii pentru a combina suveranitatea 
naţională cu cea statală este cunoscută sub denumirea 
de Compromisul Connecticut. Acest compromis a fost 
federaţia. Multora li s-ar putea părea mult prea deplasa-
tă această paralelă, deoarece Compromisul Connecticut 
viza distribuirea voturilor în cadrul legislativului naţi-
onal bicameral, în vreme ce în UE puterea legislativă 
este împărţită între Parlament, Comisie şi Consiliu, 
urmând o procedură mult mai complicată. Şi atunci, 
apare ca firească urmatoarea întrebare: în ce măsură 
Tratatul de instituire a Constituţiei europene este un 
succes, aşa cum se spune, şi cât de mult înseamnă el 
pe drumul spre o mai mare integrare politică? 

 Conform publicaţiei The Economist (nr.8381, vol. 
371/2004, săptamâna 26 iunie-2 iulie, p.32), proiectul 
de Constituţie a UE prevede adoptarea sistemului de 
vot cu dubla majoritate, în conformitate cu care legile 
sunt aprobate dacă sunt votate de 55% dintre ţări, 
reprezentând 65% din populaţia UE. Abandonarea 
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sistemului de votare de la Nisa, de majoritate califica-
tă, care avantaja ţările cu o populaţie numeroasă, pare 
a fi un lucru pozitiv. A fost nevoie de două consilii 
europene (Bruxelles, decembrie 2003, şi Bruxelles, 
martie 2004) pentru a convinge Spania şi Polonia, 
marii beneficiari ai sistemului de vot stabilit la Nisa, 
să accepte un sistem de vot care le diluează puterea. 
O altă prevedere este crearea postului de preşedinte 
al Consiliului European. Tratatul mai prevede redu-
cerea mărimii Comisiei Europene începând din 2014. 
Abandonarea principiului „un comisar pentru fiecare 
ţară membră” ni se pare profund nedemocratică. Ar-
gumentul celor care au susţinut această măsură este că 
formula de la Nisa crea o problemă organizaţională, 
întrucât numărul comisarilor ar fi depăşit numărul 
portofoliilor disponibile. 

 Personal, cred că nu a fost căutată îndeajuns o 
formulă convenabilă pentru aplicarea acesteia. Această 
măsură poate fi înţeleasă atât ca dorinţă de a creşte 
eficienţa Comisiei, cât şi ca încercare de a diminua 
puterea de decizie a ţărilor nou-intrate în Uniune. 
Tratatul susţine în continuare dreptul de veto naţional 
în domenii precum: taxarea directă, politica externă şi 
de apărare şi finantarea bugetului comunitar. Aceste 
trei măsuri spun un singur lucru: noul Tratat reprezintă 
triumful punctului de vedere franco-britanic. Are o 
amprentă politică vădit interguvernamentală, incluzând 
măsuri care să asigure funcţionarea UE în formula cu 
25 de state membre. O spunea chiar Jack Straw într-o 
conferinţă de presă, încă din anul 2003: „Far from 
establishing any kind of federal superstate of fantasy, 
will actually help to strengthen the role of nation sta-
tes”. Cu aceeaşi ocazie, el mai spune un lucru foarte 
important: modificările aduse echilibrului de putere 
dintre state şi Uniune, prevăzute în textul Tratatului, 
nu sunt nici pe departe comparabile cu cele operate de 
Tratatul de la Maastricht sau de Actul Unic European 
(„on any basis whatsoever, the changes involved in 
this text tell us the balance of power between nation 
states and Europe are much less significant than those 

în Maastricht or, for example in the Single European 
Act în 1986, which established the idea of QMV and 
the single market”). Aceeaşi idee o exprimase şi pe 
9 septembrie 2003, în discursul său în faţă Camerei 
Comunelor: „The proposals in the current draft Treaty 
do not change the fundamental relationship between 
the EU and its Member States; and on any analysis it 
involves less change than that în Maastricht and the 
Single European Act”. 

 Dacă ar fi să poziţionăm UE pe o scară a formei 
politice, ea s-ar afla în formula deja consacrată de „less 
than supranational, more than governmental”. Fenomen 
complex, integrarea pare să se fi oprit din dezvoltare pe 
verticală, adâncirea integrării politice desfăşurându-se 
mai mult pe axa orizontală, a extinderii. Întrebarea care 
apare este dacă UE a încremenit pe axa verticală său 
doar ia o pauză, aşteptând un moment favorabil pentru 
a profita de deschiderea oferită de neofuncţionalismul 
şi de viziunea paneuropeană a fondatorilor săi. Deo-
camdată, Constituţia trebuie ratificată în unanimitate 
de statele membre. Rămâne să vedem cât de unite sunt 
statele europene în acest demers care este încă departe 
pentru a putea fi numit unul constituţional. 
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RéSUMé
Les contrats pré-rédigés, comme tous les contrats, tirent leur force obligatoire d’un accord de volonté. 

Mais, dans un contrat pré-rédigé, les deux volontés ne sont pas également éclairées. Celui qui propose 
le contrat connait les clauses qui s’y trouvent. Celui qui adhère risque de les ignorer ou des maux com-
prendre. Certaines règles de droit, inspirées du principe de l’autonomie de la volonté, viennent donc au 
secours du contractant le plus faible, et spécialement du consommateur.

Î
denţa obţinută şi dorinţa integrării în structurile europene, 
precum şi de noile condiţii din economia ţării.

A procura un automobil, a obţine un împrumut de la o 
instituţie de credit, a plăti o poliţă de asigurare, a utiliza 
un mijloc de transport, a lua în chirie un apartament, 
iată câteva cazuri (s-ar putea enumera şi altele), în care 
consumatorii aderă la condiţii contractuale generale şi 
speciale fără a avea dreptul de a opta potrivit voinţei 
proprii.

În acest context, reiese că consumatorii necesită o 
protecţie reală în domeniul ce ţine de autonomia de 
voinţă în relaţiile de consum, mai ales la încheierea 
contractelor juridice. 

Legiuitorul din Republica Moldova a reglementat 
actul juridic pornind de la principiul autonomiei de 
voinţă, şi anume: „Actul juridic civil este manifestarea 
de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate 
spre naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi 
obligaţiilor civile”.2 

Produs al individualismului clasic, principiul auto-
nomiei de voinţă priveşte părţile ca fiind pe poziţii de 
egalitate, libere să contracteze, iar rezultatul acordului 
de voinţă liber exprimat este dotat cu o forţă obligatorie 
pentru părţi, înţeleasă într-o manieră absolută. Fiecare 
contractant este responsabil de a-şi apăra propriile in-
terese, în detrimentul intereselor celeilalte părţi. Dacă 
dreptul civil cunoaşte reguli proprii de interpretare a 
actului juridic3, care au ca scop declararea voinţei interne 
a părţilor, pentru a limpezi raporturile juridice dintre ele, 
menţionăm că aceste norme nu sunt aplicabile şi con-
tractului încheiat cu consumatorii, ci doar contractului 
de fond, deoarece de iure interpretarea contractelor se 
face după intenţia comună a părţilor contractante, dar 
nu şi după sensul literal al termenilor. 

Criteriul voinţei interne a părţilor e inoperant, ca mod 
de interpretare, pentru contractul de consum, datorită 

faptului că acesta constituie, în sine, o manieră de inter-
pretare. Pe de altă parte, interpretarea voinţei interne a 
părţilor contractului de fond nu poate avea relevanţă sau 
efect asupra contractului de consum, deoarece acesta are 
o structură normativă, care nu poate fi interpretată prin 
recursul la voinţa internă a co-contractanţilor.4

Un model de interpretare legală a contractului de 
fond, care valorifică doar voinţa, ar fi exprimarea clauze-
lor respective în înscrisul constatator. Scopul contractului 
de consum este de a regulariza raporturile juridice de 
consum, prin cuprinderea contractului de fond într-un set 
de posibilităţi şi îndatoriri legale ce ar proteja interesele 
consumatorilor. De aceea, a interpreta contractul de 
consum înseamnă doar a explica legea. Un contract de 
consum concret are în miezul său o înţelegere juridică 
(de exemplu, vânzarea, împrumutul, închirierea etc.), 
care, la rândul său, nu poate fi interpretată decât prin 
raportare la actele normative şi legislative ce reglemen-
tează domeniul protecţiei consumatorilor.5 

Dacă ar fi să aruncăm o privire scurtă asupra efectelor 
contractului de consum, vom observa că acestea se reduc 
la posibilităţile şi îndatoririle legale prevăzute în Legea 
Republicii Moldova cu privire la protecţia consumato-
rilor, nr.105-XV din 13.03.2003.6 Efectele de drept vor 
aparţine contractului de fond, odată cu realizarea faptului 
de achiziţionare de produse şi servicii. Contractul de 
consum nu generează creanţe, după cum nici nu strămută 
drepturi reale. Unicul său efect este de a cuprinde aceste 
drepturi într-o formă exterioară şi de a le dubla cu înda-
toriri şi posibilităţi legale pentru consumatori.

De observat este şi faptul că legea nu spune prea mul-
te despre cazurile de încetare şi desfiinţare a contractului 
de consum; în fond, acesta îşi epuizează aplicarea odată 
cu executarea contractului de fond. După cum orice 
cauză de ineficienţă a acestuia afectează şi contractul de 
consum, ducând la dispariţia lui concretă şi retragerea 
în norma legală care îl consacră, în fond, contractului 
de consum, fiind un construct legal, nu îi sunt aplicabile 

RESPECTAREA  AUTONOMIEI  DE  VOINŢă  A  PăRŢILOR 
LA  îNCHEIEREA  CONTRACTELOR  DE  CONSUM
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n Republica Moldova, interesul pentru protecţia con-
sumatorilor a apărut după 19911, alimentat de indepen-
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cauzele de ineficienţă şi desfacere proprie a operaţiunilor 
juridice civile. 

Odată încheiat contractul, pentru raţiuni ce privesc 
securitatea circuitului civil, nu are importanţă dacă între 
prestaţii există un echilibru real (cu excepţia situaţiilor 
extreme) şi nici dacă se modifică condiţiile economico-
sociale: obligaţiile asumate trebuie executate. 

Transformările economice şi sociale au relevat fap-
tul că nu toţi contractanţii profită de această libertate şi 
securitate: libertatea celui mai puternic a dat naştere la 
supunerea celui mai slab, iar securitatea contractuală, de 
care profită creditorul, se transformă adesea în injustiţie 
pentru debitor. Sistemul Codului civil poate fi echitabil 
şi funcţional doar atunci când contractanţii sunt într-o 
relativă poziţie de egalitate din punct de vedere economic 
şi dispun în mod real de soluţii alternative. Atunci când 
doar unul sau câţiva furnizori produc şi deţin un anumit 
bun necesar pe piaţă, dispare practic unul din elementele 
pe care se fundamentează teoria contractului – libertatea 
de a contracta.

De aceea, legiuitorul a intervenit prin dispoziţii cu 
caracter imperativ, care au menirea de a reglementa aces-
te dezechilibre. Există, în primul rând, o reglementare 
detailată, preluată după modelul european, cu privire la 
protecţia consumatorului. Din dispoziţiile art.4 al Legii 
Republicii Moldova privind protecţia consumatorului 
reiese că clauzele care nu au constituit obiectul unei ne-
gocieri individuale între agentul economic şi consumator 
sau care creează un dezechilibru semnificativ între drep-
turile şi obligaţiile părţilor sunt considerate nule. Deşi, 
reglementare de excepţie, se consacră legislativ ideea 
că în cazul unui dezechilibru economic şi informaţional 
semnificativ, sistemul Codului civil nu mai este echitabil, 
iar partea mai slabă trebuie protejată.

Având în vedere faptul că consumatorul în mare parte 
are dreptul de a alege, cele mai dese cazuri când este 
limitată autonomia de voinţă a consumatorului, fără a 
apela la voinţa acestuia, sunt încheierea contractelor-tip 
pentru prestarea de servicii comunale populaţiei de către 
monopoliştii de pe piaţă, privind, în principal, domeniile 
vitale ale vieţii, şi anume: apa, gazul, energia termică şi 
cea electrică.

Contractele-tip sunt formulate fie de agentul econo-
mic, fie de o organizaţie profesională căruia îi aparţine. 
În gama acestor varietăţi de contracte-tip se are în vedere 
întotdeauna aceeaşi realitate: un text scris, formulat de 
o persoană cu scopul de a impune unui cerc larg de 
persoane anumite clauze ce-l favorizează.

Astfel, în majoritatea cazurilor, consumatorii acceptă 
contractele-tip formulate şi nu conştientizează limitarea 
voinţei de a se exprima, neobservând, de fapt, diferenţa 
fundamentală între textele legislative şi documentele 
contractuale de origine profesională (emise de agentul 
economic), ambele fiind impuse lor, consumatorilor.

Contractele-tip sunt indispensabile într-un sistem 
de producere şi distribuire a produselor şi de prestare a 
serviciilor. Acestea prezintă pentru întreprinderi avantaje 
evidente ce asigură în acelaşi timp rapiditatea şi securita-
tea tranzacţiilor, însă sunt în defavoarea consumatorilor, 
care aderă unanim la contract fără a cunoaşte toate clau-
zele, motivul fiind simplu – ei au încredere. Sau, această 
încredere riscă de a fi pierdută, căci contractele sunt 
formulate, evident, în favoarea furnizorilor, iar deseori 
acestea sunt declarate contracte dezechilibrate.7

Împotriva acestor dezavantaje pentru consumatori, 
două teorii pot fi puse în evidenţă: una inspiră principiul 
voinţei benevole8, alta pune accentul pe echilibrul care 
trebuie să persiste în contracte.9 Desigur, ambele teorii 
sunt strâns legate între ele pe planul politicii juridice: 
exigenţa consimţământului liber are drept scop elimina-
rea dezechilibrului şi, reciproc, cercetarea unui echilibru 
contractual tinde să elimine clauzele care nu au la bază 
voinţa clară a părţii.

Contractele-tip, ca şi alte contracte, au forţă obliga-
torie dacă la bază există un acord de voinţă. Însă, într-un 
contract-tip, voinţa nu este exprimată într-un mod egal. 
Cel ce propune contractul cunoaşte clauzele incluse, 
iar cel ce aderă riscă de a le ignora sau de a nu le înţe-
lege. Anumite reguli de drept, inspirate din principiul 
voinţei benevole, vin în defavoarea contractantului mai 
slab şi, mai ales, a consumatorului. Alte reguli de drept 
au caracter preventiv: ele tind să clarifice, înainte de 
încheierea contractului, voinţa celui ce aderă. Deoarece 
aceste reguli preventive sunt încă departe de a fi eficace, 
alte reguli au un caracter de sancţionare: ele atrag după 
sine consecinţele dezechilibrului sau ale viciului de 
consimţământ.

Astfel, în vederea unei protecţii eficiente a voinţei 
consumatorului urmează a fi menţionate anumite metode 
stabilite întru claritatea acesteia, şi anume:

  1. Exigenta formei scrise a contractului
Legislaţia civilă obligă forma scrisă a convenţiei 

atunci când depăşeşte o anumită sumă stabilită de lege. 
Această regulă are, totuşi, un caracter de protecţie, însă 
neglijenţa ei atrage după sine nulitatea contractului. 

Până nu demult, înscrisul presupunea, în mod obliga-
toriu, de a avea un suport pe hârtie. Dezvoltarea comer-
ţului electronic a impus în faţa legiuitorului întrebarea: 
este sau nu înscrisul sub formă electronică admis ca 
probă ca şi înscrisul de pe suport de hârtie? Un răspuns 
favorabil ar fi «da» condiţionat de identificarea persoanei 
emitente: să fie stabilit şi păstrat în condiţii normale, 
adică pe hârtie, cu asigurarea integrităţii sale. 

Totuşi, indiferent de suportul contractului, electronic 
sau pe hârtie, nu este sigur că consimţământul exprimat 
de consumator va fi într-adevăr clar. Anume agentul 
economic este cel care va formula actul. Consumatorul 
îl va semna, însă semnătura sa nu va certifica faptul că a 
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avut loc convenţia în baza acordului de voinţă, mai mult 
ca atât – că a înţeles toate clauzele contractuale. Deseori, 
consumatorului i se solicită să semneze cu menţiunea 
„citit şi aprobat”, care nu este o garanţie că acesta a luat 
cunoştinţă de contract.10

Prin urmare, exigenţa formei scrise a contractului 
este insuficientă pentru protecţia voinţei, dacă aceasta 
nu este însoţită de alte reguli complementare.

2. obligaţia clarităţii
Una din reguli ar fi obligaţia vânzătorului de a ex-

pedia consumatorului clauzele la care îl obligă. Această 
regulă se bazează pe ideea că vânzătorul stabileşte 
condiţiile contractului şi, prin urmare, el trebuie printr-o 
metodă anume să le explice consumatorilor. 

Trebuie de menţionat că, conform art.5 din Directiva 
93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive, 
„clauzele trebuie să fie mereu formulate într-o formă 
clară şi pe înţelesul tuturor”.11 Sancţiunea obligativităţii 
clarităţii se regăseşte în interpretarea contractului: în caz 
de dubiu, clauza va fi interpretată în favoarea consuma-
torului, adică a celui ce se obligă.12

 Consumatorul, la încheierea contractelor, are dreptul 
de a lua liber decizii la achiziţionarea produsului, ser-
viciului, fără a i se impune în contracte clauze abuzive 
sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale 
abuzive, de natură a influenţa opţiunea acestuia, inclusiv 
de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor 
contractuale, precum şi a celor privind caracteristicile 
calitative şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a 
preţului sau tarifului, stabilirea cu exactitate a condiţiilor 
de credit şi a dobânzilor.13 

3. Menţiuni obligatorii
Pentru unele contracte, legea nu se limitează numai 

la cerinţele de formă scrisă şi clară, dar şi la unele 
menţiuni care trebuie să figureze în contract. Este cazul 
operaţiunilor de credit, al contractelor de închiriere a 
imobilului, al contractelor de asigurare, al contractelor 
de vânzare-cumpărare. 

Aceste menţiuni obligatorii sunt de natură să clari-
fice consimţământul consumatorului, având în vedere 
că agentul economic va avea mereu tendinţa de a lăsa 
în umbră sensul contractului. Ba chiar unele menţiuni 
trebuie să fie scrise cu mâna consumatorului. Protecţia 
contractantului mai slab conduce la o reformulare, care 
poate fi constatată nu numai în domeniul de consum, dar 
şi în alte situaţii de inegalitate contractuală. Legea pre-
vede diferite sancţiuni pentru cazul când unele menţiuni 
obligatorii sunt omise intenţionat, una din consecinţe 
fiind nulitatea contractului, care trebuie să fie invocată 
de către contractantul mai slab – consumatorul. 

Totuşi, un contract care conţine toate menţiunile obli-
gatorii nu denotă că este un contract clar (de exemplu, 
cazul contractelor de asigurare), dacă nu este însoţit şi 
de alte reguli complementare.

4. Prezentarea uniformă
Pentru a ameliora informarea prealabilă a consuma-

torilor, profesioniştilor trebuie să li se impună obligaţia 
de a formula contractul cu o prezentare uniformă, în aşa 
mod încât acesta să fie clar şi pe înţelesul tuturor. Prezen-
tarea uniformă oferă avantajul de a dezvolta concurenţa 
pe piaţă, facilitând compararea contractelor propuse 
consumatorilor de către întreprinderile concurente.

5. Transmiterea prealabilă a documentelor             
contractuale

Un consumator prudent nu va semna un contract 
şi nu va fi de acord să se oblige la careva clauze con-
tractuale până nu va citi atent contractul. Prin urmare, 
consumatorul, fără careva angajamente din partea sa, 
poate obţine documentul contractual pentru câteva zile 
pentru a-l studia. Adesea, unii profesionişti refuză să 
transmită documentele până la semnarea contractului, 
ceea ce privează consumatorii de posibilitatea de a me-
dita asupra clauzelor contractuale.

Agenţii economici au obligaţia de a prezenta ori-
cărei persoane interesate, în prealabil, un exemplar al 
contractului. Totodată, în locurile de recepţie a clien-
telei se presupune afişarea obligatorie a documentelor 
contractuale. Scopul este de a facilita controlul şi de a 
supraveghea executarea legii. Astfel, inspectorii de stat 
pentru protecţia consumatorilor pot constata mai simplu 
absenţa afişului obligatoriu decât refuzul antreprenorilor 
de a transmite, în prealabil, documentele contractuale.

Sancţiunea nerespectării autonomiei de voinţă a 
părţilor este nulitatea contractului. Regula generală a 
nulităţii actului juridic are următoare formulă: „Este 
nul actul juridic care nu corespunde prevederilor le-
gii”.14 În funcţie de natura interesului ocrotit de lege 
prin sancţiunea nulităţii contractului, nulitatea poate fi 
absolută şi relativă. În cazul sancţionării caracterului 
abuziv al clauzelor contractului de consum, una din 
soluţiile cele mai ingenioase înaintate în ultimele două 
decenii în dreptul european al contractelor este „repu-
tarea clauzei ca nescrisă”, şi anume: „Statele membre 
trebuie să asigure mijloace adecvate şi eficace pentru a 
evita ca prevederile contractuale abuzive să-l constrân-
gă pe consumator”.15 În Franţa, „reputarea clauzei ca 
nescrisă” este un mijloc frecvent de protejare a „părţii 
slabe – consumatorul”. Legiuitorul nostru, în textul Legii 
nr.105-XV din 13.03.2003, la art.4 alin.(4), prevede: 
„Clauzele contractuale care nu au constituit obiectul 
unei negocieri individuale între agentul economic şi 
consumator sau care creează un dezechilibru semnifica-
tiv între drepturile şi obligaţiile părţilor sunt considerate 
nule”. Astfel, menirea judecătorului este de a înlătura din 
contract asemenea clauze, ca şi cum ele nu ar fi figurat 
în cuprinsul contractului. 

Este de remarcat că soluţia dată permite menţinerea 
relaţiilor contractuale, ceea ce este în interesul consuma-
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torului, reechilibrându-le. Declararea nulităţii absolute 
a contractului necesită dovedirea de către consumator a 
lipsei elementului contractual esenţial sau a absenţei ca-
uzei, ceea ce nu este deloc uşor. Prin urmare, „reputarea 
clauzei ca nescrisă” – ca sancţiune specifică clauzelor 
abuzive – nu implică decât dovada inserării clauzei în 
contract.16 Judecătorul va investiga absenţa negocierii 
şi existenţa dezechilibrului semnificativ dintre părţi, 
consumatorului nesolicitându-i-se eforturi probatorii 
deosebite.

Ocolind nulitatea contractelor, o variantă ar fi inter-
pretarea clauzelor ambigue17, care de iure urmează a fi 
efectuată de instanţa de judecată în ordinea stabilită de 
procedura civilă. Acest principiu este preluat din sistemul 
de drept francez şi european18, astfel încât în Republica 
Moldova acest principiu este reflectat în conţinutul 
art.4 alin.(5) al Legii nr.105-XV din 13.03.2003, şi 
anume: „În caz de dubii asupra interpretării unor cla-
uze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea 
consumatorului”. 

De obicei, consimţământul lipseşte atunci când 
condiţiile generale sunt obscure sau complexe şi, drept 
rezultat, consumatorul nu a înţeles natura contractului 
pe care l-a încheiat. 

În caz de litigiu, judecătorul are sarcina de a inter-
preta clauzele ambigue. La examinarea clauzelor am-
bigue, instanţa de judecată nu se va conduce de careva 
reguli obligatorii, căci interpretarea contractelor este o 
chestiune de fapt, la a cărei judecare judecătorii rămân 
independenţi şi imparţiali. 

Condiţiile generale, în special cele utilizate în ra-
porturile dintre furnizori şi consumatori, poartă uneori 
clauze susceptibile de mai multe sensuri:

– ambiguitatea poate să ţină de redactarea obscură sau 
incompletă a unei clauze particulare. Un bon de garanţie, 
de exemplu, nu precizează prestările pe care vânzătorul 
se angajează să le efectueze în cadrul garanţiei contrac-
tuale: ar trebui el să repare aparatul, să-l înlocuiască sau 
să-l ramburseze?

– ambiguitatea poate, de asemenea, să ţină de contra-
dicţiile ce apar între mai multe clauze din cadrul aceluiaşi 
contract. O poliţă de asigurare, de exemplu, enunţă că 
în cazul forţei majore cheltuielile sunt acoperite prin 
asigurare şi, pe de altă parte, indică că acestea nu sunt 
acoperite şi urmează a fi suportate de consumator: două 
clauze, şi atunci la care din ele se poate face referinţă?

Aceste neclarităţi, cu părere de rău, nu întotdeauna 
sunt rezultatul neglijenţei redactorului. Ele sunt uneori 
intenţionate, căci prin conţinutul lor permit contractan-
tului mai puternic să profite de unele avantaje, astfel 
încât dacă ar fi fost clar exprimate, ar fi putut descuraja 
cealaltă parte la încheierea contractului.

Astfel, în concluzie se poate menţiona că nerespec-
tarea voinţei comune a părţilor contractante, în multe 
cazuri, relevă o modalitate ingenioasă şi simplă de ducere 
în eroare. Cel ce aderă la un contract-tip manifestă un 

consimţământ general, nu şi un acord de voinţă în pri-
vinţa fiecărei clauze contractuale. Presupunând, totuşi, că 
această voinţă există şi că poate fi identificată, clauzele 
ambigue nu au acelaşi sens în intenţia celui ce propune 
contractul şi ulterior a celui ce aderă, astfel încât două 
voinţe distincte nu formează o voinţă comună. 

În vederea apărării intereselor economice ale con-
sumatorului, este de dorit de a fi format un dispozitiv 
special de protecţie a autonomiei de voinţă, şi anume: 
prin implementarea unor reguli de drept ce ar favoriza 
statutul contractual al consumatorului prin elaborarea, pe 
de o parte, a unor măsuri cu caracter preventiv, ce ar avea 
drept scop, până la încheierea contractului, determinarea 
voinţei celui ce aderă şi, pe de altă parte, a unor reguli 
de sancţionare sub forma unei răspunderi materiale în 
privinţa celui ce oferă clauze abuzive contractuale.
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SUMMARY
In this article, it is argued that the guarantee of freedom of competition consists in the special protec-

tion afforded by the state to this judicial category by enforced requirement toward everybody not to harm 
free and fair competition seen as social values. The special protection of the two social values is dictated 
by the economic principles of market gradually on which Republic of Moldova is falling. First, free and 
fair competition are protected by a whole set of extrajudicial means and legal means (but extra-penal). 
However, against the anticompetition actions, that present an increased danger, the two social values are 
to be defended by the vigorous means of criminal law. It is argued about the appropriateness of the pre-
sence in the domestic legal system of the art.246 and art.2461 PC RM. In most regards, the legitimization 
of these two norms corresponds to all the incrimination principles, which is nothing but one of the penal 
policy methods. It is shown that the harmonization of Republic of Moldova’s legislation on protection of 
competition aspect with the same law category of Community legislation can not avoid effects on the penal 
policy persuaded by application of art.246 and 2461 PC RM. Or, these penal norms are incomplete ones, 
which do supplement themselves by semantic borrowing from some notions on protection of competition 
matter extra-penal norms, including supranational kinds.

REGLEMENTAREA  jURIDICă  A  
PROTECŢIEI  CONCURENŢEI  PRIN  PRISMA  

POLITICII  PENALE  A  STATULUI
 

Sorin TIMoFEI, 
doctorand (USM)

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

C
concurenţiale. Or, anume aceasta este stimulentul 
perfecţionării continue a producţiei, iar în ultimă in-
stanţă – al reducerii sărăciei şi creşterii nivelului de 
trai al populaţiei. Tocmai concurenţa este acel factor 
care „nu permite puterii economice să se concentreze 
în mâinile unei singure persoane, împiedică abuzul 
de această putere şi permite să asigure transparenţa 
pieţelor, protejând societatea împotriva monopolurilor 
nejustificate”.1 Relaţiile economice de piaţă sunt de 
neconceput în lipsa concurenţei. În cadrul economiei, 
ea îndeplineşte o serie de funcţii regulatorii esenţiale 
şi asigură în mod obiectiv dezvoltarea pieţei.

Concurenţa reprezintă atributul necesar al econo-
miei de piaţă. Desemnând relaţiile dintre toţi cei care 
acţionează pe aceeaşi piaţă pentru realizarea propriilor 
interese în condiţii de libertate economică, concurenţa, 
în acelaşi timp, reflectă rivalitatea, disputa dintre enti-
tăţile economice respective care urmăresc acelaşi scop. 
De aceea, interesele lor devin contradictorii. Astfel, pe 
de o parte, concurenţa este o condiţie fundamentală 
a economiei de piaţă, ea fiind considerată cea mai 
importantă cauză a progresului economic şi tehnico-
ştiinţific. Pe de altă parte, concurenţa este o luptă 
dusă cu mijloace economice (reducerea costurilor, 

lansarea de produse noi, cumpărări de acţiuni etc.) şi 
extraeconomice (spionaj industrial, acţiuni de sabotaj 
etc.) între producători sau comercianţi, monopoluri, 
ţări pentru producerea şi desfacerea unor mărfuri, 
pentru acapararea unor pieţe şi obţinerea de profituri 
mari. În acest registru, politica de concurenţă are ca 
scop punerea în practică şi prezentarea unui sistem ce 
permite o concurenţă fără distorsiuni în interiorul unui 
spaţiu economic.

În lipsa raporturilor de concurenţă între subiecţii 
economici nu este cu putinţă existenţa pieţei, întrucât 
concurenţa apare ca instrument principal al econo-
miei de piaţă autoreglate. Sub acest aspect, la pct.2 
al Capitolului IV al Legii Republicii Moldova pen-
tru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe 
anii 2008-2011, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 21.12.2007, se prevede: „Sporirea com-
petitivităţii economiei naţionale nu poate avea loc în 
condiţiile unei administraţii publice ineficiente, cu 
structură depăşită şi personal necalificat. Dimpotrivă, 
crearea condiţiilor pentru sporirea competitivităţii, în 
situaţia unei economii marcate de dezechilibre serioase 
şi resurse interne limitate, în contextul concurenţei 
acerbe pe pieţele regionale şi mondiale, reprezintă o 
provocare serioasă şi pentru o administraţie publică 
bine pregătită şi eficientă”.2 

onstituirea pieţei civilizate în Republica Moldova 
nu poate fi concepută fără dezvoltarea competiţiei 
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Internaţionalizarea economică a complicat conside-
rabil relaţiile dintre companiile şi statele concurente. În 
Uniunea Sovietică, atitudinea faţă de problema concu-
renţei era rezervată. În principal, conceptul de concu-
renţă era utilizat în raport cu competitivitatea mărfurilor 
de export. O asemenea stare de lucruri corespundea pe 
deplin caracterului sistemului economic sovietic. S-ar 
părea că, în condiţiile de astăzi, situaţia ar trebui să fie 
calitativ alta. Totuşi, în pofida ritmului ascendent de 
edificare a economiei de piaţă, problemei concurenţei 
nu i s-a acordat o atenţie pe măsură pe parcursul unei 
perioade relativ lungi. Aceasta rezultă chiar din Nota 
explicativă a Guvernului la proiectul Legii cu privire 
la monopolurile naturale: „Necesitatea dezvoltării 
economiei, a neadmiterii abuzării de către monopolişti 
de situaţia lor a determinat actualitatea deosebită a ela-
borării şi desfăşurării unor măsuri concrete de control 
şi reglementare din partea statului”.3 Reiese că, în toţi 
anii de constituire a economiei de piaţă, monopoliştii 
naturali au avut un comportament corect, iar în ultimul 
timp au început să comită abuzuri? 

Considerăm că neglijarea rolului concurenţei în 
economia de piaţă a Republicii Moldova a avut ca efect 
nefast pierderea multor poziţii de către producătorii 
autohtoni atât pe plan economic extern, cât şi pe piaţa 
internă. Cauzele acestui fenomen constau în scăderea 
competitivităţii mărfurilor autohtone, a întreprinderilor 
din Republica Moldova şi, nu în ultimul rând, a ţării 
noastre în ansamblu. 

Or, în opinia lui M.I. Ghelvanovski, pe care o spriji-
nim, conceptul de competitivitate trebuie ipostaziat pe 
trei niveluri: 1) micronivel – mărfurile; 2) mezonivel 
– întreprinderile şi uniunile acestora; 3) macronivel – 
economiile naţionale ale unor ţări aparte.4

Într-adevăr, la micronivel, competitivitatea se prezin-
tă ca un rezultat al rivalităţii concurenţiale. Este ipostaza 
cea mai „vizibilă”, având implicaţii directe asupra fie-
căruia din noi – fie consumator, fie producător.

La rândul său, mezonivelul este sfera în care are 
loc procesul propriu-zis de formare a competitivi-
tăţii unor mărfuri concrete. De regulă, acest nivel 
este determinat de implementarea tehnologiilor noi 
şi a metodelor avansate de organizare a proceselor 
economice. Totuşi, nu se exclude aplicarea unor 
procedee ilegale (uneori având relevanţă penală), în 
vederea formării competitivităţii la mezonivel. Ast-
fel, Guvernul a fost sesizat în legătură cu acţiunile 
anticoncurenţiale ale posesorilor de unităţi comerci-
ale exclusive, amplasate în vestibulurile instituţiilor 
medicale din ţară. Ca urmare, în cadrul Ministerului 
Economiei a fost constituit un grup de lucru special, 
incluzând specialişti din Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Concurenţei (ANPC). În opinia lui V.Cărare, 

directorul general al acestei Agenţii, în cazul dat „se 
atestă indicii abuzului de situaţia dominantă de piaţă: 
posesorii respectivelor unităţi comerciale umflă preţu-
rile, profitând de restricţiile locale de intrare pe acest 
segment de piaţă, precum şi de situaţia potenţialilor 
consumatori, nevoiţi să utilizeze serviciile doar ale 
acestor unităţi comerciale”.5

Revenind la ipostazierea conceptului de compe-
titivitate, trebuie de menţionat că macronivelul este 
fundamentul pe care se formează competitivitatea 
întreprinderilor şi uniunilor acestora. În acest sens, 
la pct.3.3. al Capitolului V al Legii pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 
se menţionează: „Nucleul unei economii competitive 
este compus din companii eficiente, capabile să reziste 
concurenţei din partea competitorilor străini atât pe 
piaţa internă, cât şi pe cea externă. Sursa principală 
a competitivităţii este productivitatea muncii, care, 
la rândul ei, depinde de o serie de factori, principa-
lii fiind: 1) calificarea şi sănătatea forţei de muncă;           
2) practicile manageriale; 3) capacitatea de absorbţie, 
dezvoltarea tehnologică şi/sau inovaţională atât la 
nivel de companie, cât şi la nivel de societate. Un 
accent special va fi pus pe sporirea eficienţei utilizării 
patrimoniului public, prin continuarea procesului de 
restructurare a sectorului public al economiei, inclusiv 
prin privatizarea întreprinderilor neeficiente”.

Aşadar, anume la macronivel se realizează inter-
acţiunea coordonată dintre aceşti subiecţi economici, 
precum şi dintre autorităţile publice şi alte instituţii 
so ciale, ceea ce creează condiţiile necesare pentru o 
dinamică economică ascendentă şi o stabilitate socială 
adecvată, permiţând subiecţilor economici să activeze 
cu maximă eficacitate.

În context, referindu-se la competitivitatea întreprin-
derilor moldoveneşti, directorul general al „Co voare-
Ungheni” S.A., N.Nicula, menţionează: „Ne deosebim 
de ţările avansate prin aceea că sunt foarte limitate 
posibilităţile financiare şi economice ale statului şi ale 
întreprinderilor de promovare pe pieţele noi. De aceea, 
aplicarea standardelor legislaţiei europene în Republica 
Moldova nu este întru totul justificată. Legislaţia autoh-
tonă trebuie, înainte de toate, să stimuleze producerea. 
În consecinţă, vor creşte şi exporturile”.6

Această aserţiune este deosebit de pertinentă 
în legătură cu obiecţia formulată de către unul din 
experţii Codului penal al Republicii Moldova din 
partea Consiliului Europei – V.Coussirat-Coustere, 
conform căreia „... este necesar de a verifica dacă 
anumite infracţiuni din acest capitol (se are în vedere 
Capitolul X „Infrac ţiuni economice” din Partea Spe-
cială a Codului penal – n.a.), cum ar fi limitarea con-
curenţei libere (art.246 C.pen. RM)..., nu constituie 
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temei pentru  răspunderea administrativă a autorilor 
acestor infracţiuni, ca în alte state (sublinierea ne 
aparţine – n.a.)”.7

De notat că celălalt expert al Codului penal al Repu-
blicii Moldova din partea Consiliului Europei – Mari-
avaleria del Tufo – nu împărtăşeşte aceeaşi opinie. Dar 
nu din această cauză nu putem accepta sugestia făcută 
de V.Coussirat-Coustere.

În primul rând, în Codul cu privire la contravenţiile 
administrative, aprobat prin Legea RSS Moldoveneşti 
din 29.03.19858, a existat un singur articol – art.17414 – în 
care se prevedea răspunderea pentru încălcarea legislaţiei 
antimonopol. Însă, această normă nu a fost comple men-
tară cu art.246 C.pen. RM, care prevede răspunderea 
penală pentru limitarea concurenţei libere. Dovadă este 
analiza comparativă a dispoziţiilor celor două articole: 
art.17414 din Codul cu privire la contravenţiile admi-
nistrative stabilea răspunderea pentru eschivarea de 
la executarea sau neexecutarea la timp a dispoziţiilor 
organului de stat de reglementare antimonopolistă 
(alin.(1)) şi neprezentarea informaţiei sau prezentarea 
unei informaţii vădit neveridice (false) organului de stat 
de reglementare antimonopolistă (alin.(2)); la rândul 
său, art.246 C.pen. RM prevede răspunderea pentru 
limitarea concurenţei libere prin încheierea unui acord 
ilegal care prevede diviziunea pieţei, limitarea accesului 
la piaţă, cu înlăturarea altor agenţi economici, majorarea 
sau menţinerea preţurilor unice, dacă prin aceasta a fost 
obţinut un profit în proporţii deosebit de mari sau au 
fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei 
terţe persoane.

Observăm că sferele de incidenţă ale celor două 
articole nu tangenţiază, întrucât săvârşirea faptelor pre-
văzute de ele implică încălcarea unor obligaţii legale 
calitativ diferite. În aceste condiţii, o eventuală abrogare 
a art.246 C.pen. RM ar lipsi de con sistenţă o bună parte 
din reglementările legislaţiei antimonopol. Interdicţiile 
stabilite de această legislaţie s-ar transforma în elemente 
de decor, dispensate de orice funcţionalitate. Cine ar 
profita de pe urma unei asemenea „reforme”? Cu sigu-
ranţă, nu producătorii mici şi mijlocii care constituie 
forţa motrice în ori care economie de piaţă funcţională. 
Nu consumatorii, care volens-nolens vor fi puşi în si-
tuaţia de a accepta doar produsele şi serviciile ce vor 
domina piaţa. În lipsa unei competitivităţi efective, care 
va fi calitatea acestor produse şi servicii?

În context, este important a menţiona că în Codul 
contravenţional al Republicii Moldova, adoptat de Par-
lamentul Republicii Moldova la 24.10.20089, nu există 
nici măcar un corespondent al art.17414 al Codului cu 
privire la contravenţiile administrative.

Suntem de acord cu afirmaţia lui N.Nicula în acel 
sens că nu putem recepţiona fără discernământ meto-

dele şi procedeele de reglementare aplicabile în ţările 
avansate. Mai ales în domeniul penalului. Este ade vărat 
că în multe ţări occidentale nu mai există incriminări 
similare celei de la art.246 C.pen. RM. Deşi se atestă 
şi excepţii. De exemplu, la alin.(1) art.300 din Codul 
penal al Argentinei10 se incriminează fapta de încheiere 
a unui acord cu posesorii principali ai unui produs sau 
grup de produse, în scopul de a nu admite comercia-
lizarea lor sau de a le comercializa la un anumit preţ, 
astfel încât aceasta contribuie la creşterea sau la scă-
derea preţurilor la produse. De asemenea, în art.208 
din Codul penal al Turciei11 se prevede răspunderea 
pentru funcţionarul public, în ale cărui obligaţii intră 
efectuarea unor anumite lucrări sau controlul asupra 
acestora, care – deschis sau pe ascuns, direct sau indi-
rect, prin alte persoane sau împreună cu alte persoane – 
efectuează comerţul sau devine partenerul persoanelor 
care recepţionează obiectivele rezultate din lucrări, în 
scopul obţinerii profitului personal în cazul cumpărării 
sau vânzării obiectelor sau materialelor pentru nece-
sităţile statului (alin.(1)). Răspunderea se agravează, 
potrivit alin.(2) art.208 din Codul penal al Turciei, 
dacă funcţionarul public acceptă comisioane în cazul 
cumpărării sau vânzării obiectelor sau materialelor 
pentru necesităţile statului.

Legătura dintre art.208 din Codul penal al Turciei cu 
protecţia penală a concurenţei devine mai evidentă după 
ce o vom cita pe S.B. Avdaşeva: „În majoritatea ţărilor 
cu economie de piaţă dezvoltată, organele admi nistraţiei 
publice nu reprezintă obiectul legislaţiei antimo no pol: 
necesităţile politicii concurenţiale în acest domeniu se 
asigură cu ajutorul unor norme speciale (de exemplu, 
al legislaţiei cu privire la ajutoarele de stat şi achiziţiile 
de stat)”.12 Astfel, măsurile de neadmitere a abuzurilor 
în cadrul achiziţiilor de stat se integrează în politica 
concurenţială. În acest sens se înscriu şi prevederile 
de la lit.c) alin.(1) art.9 din Legea Republicii Moldova 
cu privire la protecţia concurenţei, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 30.06.200013, conform 
cărora autorităţile administraţiei publice nu au dreptul 
să le creeze agenţilor economici o situaţie privilegiată 
faţă de alţi agenţi economici care activează pe aceeaşi 
piaţă de mărfuri.

De asemenea, trebuie de menţionat că în ţările 
avansate răspunderea penală pentru activităţile monopo-
liste se prevede nu neapărat în cadrul Codului penal. 
Cauza acestui feno men constă în specificul naţional 
şi istoric al acestor ţări. Una dintre cele mai eficiente 
legislaţii antimonopol este cea care se aplică în SUA. 
Astfel, conform Actului Sherman, datând din 1890, 
activităţile monopoliste sunt pedepsite cu o amen dă de 
până la 10 mln.$ pentru corporaţie şi 350 mii $ pentru 
persoana fizică, ori cu privaţiune de libertate de până la 
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3 ani, ori cu ambele pedepse.14 Numai în ultimii cinci 
ani (2001-2005 – n.a.) sancţiunile penale în cazurile 
menţionate s-au cifrat la circa 850 mln.$.15

Replicând astfel lui V.Coussirat-Coustere, conside-
răm că protecţia concurenţei în Republica Moldova tre-
buie realizată, inclusiv, prin mijloace penale. Sintagma 
„dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii 
deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii 
deosebit de mari unei terţe persoane” din dispozi ţia 
art.246 C.pen. RM imprimă relevanţă penală incontes-
tabilă faptei incriminate de această normă penală. Dar 
aceasta nu este principala cauză care reclamă oportu-
nitatea menţinerii răspunderii penale pentru fapta de 
limi tare a concurenţei libere. Principala cauză o numesc 
specialiştii Institutului Naţional al Economiei şi Infor-
maţiei: „Dacă în viitorul apropiat Republica Moldova va 
putea să-şi pună în acţiune potenţialul tehnico-ştiinţific 
şi educaţional, ea va putea deveni un stat competitiv. 
Dacă nu, va fi aruncată la marginea dezvoltării mondi-
ale. În acest plan, este edificator exemplul nefericit al 
„miracolului economic argentinian” care nu a reuşit să 
suporte povara împrumuturilor străine”.16

În ultimă instanţă, cele trei niveluri pe care se 
ipostaziază competitivitatea – micronivel, mezoni-
vel şi macronivel – sunt într-o permanentă şi strictă 
interdependenţă. O ţară nu poate fi competitivă pe 
plan econo mic, dacă nu-i sunt competitive mărfurile 
şi întreprinderile ce le produc. Şi viceversa. Departe 
de ideea de a fi patetici, trebuie să menţionăm că, în 
esenţă, rivalitatea concurenţei la oricare din cele trei 
niveluri începe tot mai mult să se asemene cu selecţia 
naturală darwinistă.

Caracterul acerb al acestei rivalităţi, demonstrat de 
faptul că nu toţi rezistă competiţiei economice, înve-
derează legăturile dintre conceptele „competitivitate” 
şi „securitate”.

Din această perspectivă, concurenţa are nu doar un 
aspect pozitiv (crearea stimulenţilor pentru creşterea 
eficacităţii producţiei), dar şi o faţetă nefastă, atunci 
când subiecţii concurenţi săvârşesc acţiuni distructive 
(inclusiv având relevanţă penală), urmărind să obţină 
avantaje concurenţiale pe calea subminării potenţialului 
concurenţilor. O altă conotaţie negativă a concurenţei 
constă în aceea că sarcina sporirii eficienţei economice 
în economia de piaţă poate intra (şi deseori intră) în 
contradicţie cu eficacitatea socială. Ca urmare, apar 
astfel de fenomene, ca: şomajul; orientarea excesivă 
spre export (în detrimentul necesităţilor sau intereselor 
naţionale); dependenţa de importuri etc.

La fel, trebuie de menţionat că competitivitatea 
reală nu întotdeauna este o caracteristică absolută a po-
tenţialului de resurse. Ea este o caracteristică relativă a 
acestui potenţial. Relativă, întrucât se raportează la un 

alt subiect concurent, ca titular al unor avantaje concu-
renţiale (marfă, întreprindere sau ţară). La rândul său, 
aceasta înseamnă că competitiv poate fi şi un subiect de 
piaţă de o eficienţă joasă, dacă îi va reuşi ca alţi subiecţi 
concurenţi să fie şi mai puţin eficienţi. Adică, dacă con-
curenţa va fi exercitată neonest, cu violarea regulilor 
general acceptate, de sorginte juridică şi etică.

Din cele enunţate se desprinde concluzia că compe-
titivitatea poate fi atinsă nu doar pe calea îmbunătăţirii 
de către subiecţii de piaţă a propriilor indicatori econo-
mici, dar şi prin influenţarea asupra concurenţilor, astfel 
încât să le fie obstrucţionată dezvoltarea (de exemplu, 
prin subminarea potenţialului lor concurenţial sau prin 
dejucarea planurilor şi programelor de sporire a com-
petitivităţii acestor concurenţi).

În acest registru, J.Stiglitz are dreptate când susţine 
că, inevitabil, întreprinderile urmă resc să limiteze con-
curenţa, deoarece în acest fel ele pot obţine profituri mai 
mari datorită monopolului, nu datorită unei calităţi mai 
mari a produselor sale.17 Aşadar, subminarea poziţiilor 
de piaţă ale concurenţilor se dovedeşte uneori a implica 
costuri mai mici, în compa raţie cu elaborarea şi reali-
zarea propriilor programe costisitoare de perfecţionare 
a tehnolo giei, de instruire a personalului, de căutare a 
unor noi căi de satisfacere a cererii consumato ri lor etc. 
În afară de aceasta, măsurile distructive, aplicate în ra-
port cu concurenţii, în unele cazuri pot fi mai eficiente 
de pe poziţiile „curăţirii” terenului concurenţilor, asi-
gurând pentru o perspectivă mai lungă statutul de lider 
întreprinderii care practică asemenea măsuri.

Este adevărat că o asemenea politică este cataloga-
tă drept „acţiuni anticoncurenţă” (în conformitate cu 
art.5 al Legii cu privire la protecţia concurenţei), fiind 
pasibilă de reacţia statului sub formă de intervenţie 
a legii penale. Însă, tentaţia de utilizare a metodelor 
constructive de concurenţă alături de cele distructive 
(coroborată cu imperfecţiunile tehnico-legislative ale 
legislaţiei antimonopol şi ale legii penale) se dovedeşte 
a fi mai puternică.

Ca urmare, de exemplu, la 13.02.2002, cu ocazia ex-
poziţiei cu genericul „Fabricat în Moldova” (organizată 
de Camera de Comerţ şi Industrie şi Asociaţia Naţională 
a Producătorilor de Mărfuri din Moldova), producătorii 
autoh toni au solicitat Guvernului „să-i protejeze împo-
triva concurenţei neloiale a furnizorilor străini”.18

Într-adevăr, importul necontrolat sau cu bună-ştiinţă 
avantajat constituie unul dintre factorii anticoncu renţiali 
principali. Necontrolat, atunci când îşi are originea în 
contrabandă. Cu bună-ştiinţă avantajat, atunci când este 
promovat prin metode lobbiste.19

În acest sens, de exemplu, numai în decurs de un an 
(din 2000 până în 2001), pe piaţa de bere din Republica 
Moldova cota aparţinând „Vitanta-Intravest” S.A. a     
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coborât de la 85% la 72%. Cauza constă în introducerea 
de către autorităţile transnistriene a accizelor la berea 
moldovenească (1 euro de pe sticlă), păstrându-şi drep-
tul de a introduce, prin teritoriul Transnistriei, berea 
ucraineană pe teritoriul Republicii Moldova controlat 
de autorităţile legale. Aceste autorităţi nu pot recunoaşte 
oficial frontiera pe Nistru. Dar, de facto, aceasta acţio-
nează ca un filtru, permiţând trecerea mărfurilor doar în-
tr-un singur sens.20 Însă, există exemple şi de altă natură, 
când interesele consumatorului sunt neglijate, deoarece 
ar avea prioritate interesele producătorului autohton: 
„La mijlocul anilor 1990-2000, „Franzeluţa” S.A., 
apelând la pârghiile administrative din Direcţia muni-
cipală de comerţ Chişinău, a determinat eliminarea de 
pe piaţa pâinii a brutăriilor „turceşti”. Numita autoritate 
publică a interzis pur şi simplu directorilor magazinelor 
de pâine să accepte pâinea din aceste brutării. Pe fond, 
a fost utilizată o înşirare de cuvinte despre patriotism 
şi pericolul pentru sănătate a pâinii „turceşti””.21 Astfel, 
consumatorul a fost privat de posibilitatea de a alege pe 
piaţă marfa care să-i satis facă necesităţile. În drept, s-a 
săvârşit limitarea concurenţei, deoarece, conform lit.c) 
alin.(2) art.9 al Legii cu privire la protecţia concuren-
ţei, autorităţilor administraţiei publice li se interzice să 
emită decizii cu privire la limitarea drepturilor agenţilor 
economici de a procura sau comercializa mărfuri.

Atât întreprinderile, cât şi ţările în ansamblu, sunt 
puse în situaţia de a ţine seama de practicarea de către 
concurenţi a activităţii monopoliste, a concurenţei 
neloiale şi a altor tipuri de acţiuni anticoncurenţă. De 
faptul cât de eficientă va fi protecţia, pe care o vor aplica 
împotriva unor astfel de acţiuni, depinde în mare mă-
sură asigurarea securităţii economice (a întreprinderii 
sau a ţării). În acest mod, conceptul de competiti vitate 
se include practic în conceptul de securitate econo-
mică. Or, fără asigurarea securităţii economice nici o 
întreprindere, nici o ţară nu-şi poate păstra mult timp 
poziţiile pe piaţă.

De reţinut că, în opinia lui A.G. Şavaev, securitatea 
economică reprezintă obiectul juridic secundar în cazul 
infracţiunii de limitare a concurenţei libere.22 În ce ne 
priveşte, considerăm că competitivitatea este unul dintre 
aspectele concurenţei libere, ca valoare socială ce repre-
zintă obiectul juridic principal al infrac ţiunii de limitare 
a concurenţei libere, prevăzute la art.246 C.pen. RM. 
La rândul său, securitatea economică nu este decât un 
aspect al economiei naţionale, ca valoare socială fun-
damentală apărată împotriva infracţiunilor economice 
(inclusiv împotriva infracţiunii de limitare a concurenţei 
libere). Anume astfel percepem conexiunea care, indubi-
tabil, există între astfel de fenomene ca competitivitate, 
concurenţă liberă şi securitate economică.

Deşi metodologic incorectă, opinia lui A.G. Şavaev 
ţine să puncteze că dacă producţia, comerţul, activi tatea 

financiară sau de asigurări etc. nu sunt protejate adecvat 
împotriva acţiunilor anticoncurenţă, aceste activităţi nu 
vor fi rezultative, lipsindu-le competitivitatea.

Garantarea libertăţii concurenţei constă în protecţia 
specială acordată de stat acestei valori sociale prin 
îndatorirea impusă tuturor de a nu-i aduce vătămare. 
Apărarea specială a concurenţei libere este dictată de 
principiile economiei de piaţă în care se încadrează trep-
tat Republica Moldova. Concurenţa liberă este apărată, 
în primul rând, printr-un întreg ansamblu de mijloace 
extrajuridice şi mijloace juridice (dar extrapenale). 
Împotriva acţiunilor anticoncurenţă, ce prezintă un grad 
prejudiciabil mai sporit, concurenţa liberă trebuie să 
fie apărată şi prin mijloacele energice ale legii penale. 
Această necesitate e condiţionată de insuficienţa mijloa-
celor ordinare de prevenire sau apărare individuală.23

În acest sens, prezintă interes afirmaţia lui 
A.Cegarovski: „În Republica Moldova, concurenţa nu 
numai că nu este susceptibilă de reglementare. Ea nu 
poate fi supusă nici măcar unui studiu efectiv... Cu toate 
acestea, concurenţa există în Republica Moldova. Mai 
mult, uneori, ea adoptă forme inedite”.24 Drept conse-
cinţă, poate este suficientă existenţa reglementărilor din 
Legea cu privire la protecţia concurenţei, pentru a se 
asi gura activitatea agenţilor economici oneşti împotriva 
acţiunilor anticoncurenţă? Doar ratio legis, specificat 
în preambulul acestei legi, este tocmai „prevenirea, 
limitarea şi reprimarea activităţii monopoliste şi a 
concu renţei neloiale”.

Însă, scopul declarat are proprietatea de a nu de-
veni întotdeauna realitate. Aceasta ne-o confirmă unul 
dintre autorii proiectului Legii cu privire la protecţia 
concurenţei, V.Crivciun (exercitând la momentul re-
spectiv funcţia de şef al Direcţiei po litică antimonopol 
din cadrul Ministerului Economiei): „Legea cu privire 
la protecţia concurenţei nu poate intra în vigoare, de-
oarece nu a fost creată Agenţia Naţională pentru Pro-
tecţia Concurenţei”.25 În alt context, acelaşi decident 
menţionează: „În Republica Moldova, ca şi în celelalte 
ţări-membre ale CSI, care au o eco nomie de tranziţie, 
realizarea măsurilor de reglementare antimonopol este 
dificilă. Aceasta deoarece există un anume specific al 
formării pieţei produselor şi serviciilor, sunt incomplete 
informaţiile privind importu rile, nu se cunoaşte deplin 
volumul activităţii economice externe a monopoliştilor 
autohtoni. De asemenea, nu poate fi monitorizată situaţia 
economică în regiunea transnistriană”.26

A avut dreptate V.Crivciun, inclusiv în ceea ce 
priveşte trenarea în constituirea efectivă a Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. Astfel, la mo-
mentul intrării sale în vigoare, la 31.12.2000, Legea 
cu privire la protecţia concurenţei prevedea la alin.(1) 
art.10: „Pentru promovarea politicii statului în domeniul 
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protecţiei concurenţei, pentru limitarea şi reprimarea 
activităţii anticoncurenţă a agenţilor economici, a 
autorităţilor administraţiei publice, precum şi pentru 
exercitarea unui control asupra aplicării legislaţiei cu 
privire la protecţia concurenţii, se creează o autoritate 
de protecţie a concurenţei, şi anume: Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Concurenţei”.

Abia la 16.07.2003 Guvernul a adoptat Hotărârea 
nr.889 despre Agenţia Naţională pentru Protecţia Con-
curenţei şi Reglementarea Monopolurilor.27 Până la 
15.08.2003 trebuia adoptat întreg setul de măsuri, ast-
fel încât numita Agenţie să-şi poată demara activitatea. 
Este notabil că drept motiv al adoptării unor ase menea 
măsuri se invoca, inclusiv, obligaţiunile internaţionale 
ale Republicii Moldova, ce rezultă din partici parea la 
Iniţiativa „Investment Compact” a Pactului de Stabi-
litate pentru Europa de Sud-Est (acest motiv este unul 
în plus din care nu putem agrea recomandarea de abro-
gare a art.246 C.pen. RM, formulată de către expertul 
Consiliului Europei, V.Coussirat-Coustere).

La 16.02.2007, Parlamentul Republicii Moldova 
a adoptat (în sfârşit) Hotărârea nr.21-XVI cu privire 
la măsurile de organizare a Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei.28 Recent, Agenţia şi-a început 
activitatea: „A început examinarea primelor solicitări. 
În principal, acestea se referă la problemele fuziunii 
agenţilor economici pe pieţele vinicole şi farmaceutice, 
precum şi la concurenţa ne loială”.29

Aşadar, până la momentul începerii activităţii 
ANPC, Legea cu privire la protecţia concurenţei a 
fost dispensată de un pivot logistic, deoarece a lipsit 
autoritatea abilitată cu exercitarea unui control asupra 
respectării acestei legi. Iar Legea cu privire la protec-
ţia concurenţei este actul normativ de referinţă pentru 
art.246 şi 2461 C.pen. RM. Ca efect al acestei anomalii 
organizatorico-juridice, climatul concurenţial nu a re-
uşit să se impună în nici un fel în economia naţională a 
Republicii Moldova. Indirect, s-a promovat nihilismul 
juridic şi ignorarea reglementărilor privind protecţia 
concurenţei. Au fost lipsite de consistenţă dispoziţiile 
art.246 şi 2461 C.pen. RM.

Iată de ce, pare să aibă dreptate J.Stiglitz, când afir-
mă: „Politica energică în domeniul concurenţei nu este 
un lux pe care şi-l permit ţările bogate. Este o necesitate 
imperioasă pentru toţi cei care tind spre crearea unei 
economii de piaţă democratice”.30 Fără suportul legii 
penale această politică riscă să rămână fără efect. De 
aceea, optăm cu fermitate pentru menţinerea preve-
derilor răspunderii penale pentru fapta incriminată la 
art.246 C.pen. RM.

Or, economia de piaţă nu poate să se opună de 
sine stătător monopolismului şi concurenţei neloiale. 

Combaterea monopolismului şi a concurenţei neloiale 
constituie obiectul de bază al protecţiei concurenţei. 
Prin aceasta se urmăreşte dublul scop de a ocroti in-
teresele pe deplin îndreptăţite ale agenţilor economici 
de bună-credinţă şi ale consumatorilor, precum şi cele 
de ordin general ale pieţei ameninţate prin suprimarea 
libertăţilor economice.

Tocmai în acest scop, odată cu trecerea la economia 
de piaţă, în Republica Moldova s-a constituit legislaţia 
care stabileşte răspunderea extrapenală pentru faptele 
în domeniul concurenţei:
Hotărârea Guvernului RSS Moldova cu privire 

la măsurile urgente de demonopolizare a economiei 
naţionale a RSS Moldova, nr.2 din 04.01.1991;31

Legea Republicii Moldova privind limitarea acti-
vităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 29.02.1992;32

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind 
măsurile provizorii de neadmitere a majorării neînte-
meiate a preţurilor de către producătorii-monopolişti, 
nr.82 din 04.04.1992;33

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 
privire la modul de reglementare a preţurilor (tarifelor) 
la producţia întreprinderilor monopoliste, nr.99 din 
26.02.1993;34 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind 

unele acte normative referitoare la mecanismul de re-
alizare a Legii Republicii Moldova privind limitarea 
activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, 
nr.619 din 05.10.1993;35

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 
privire la reglementarea monopolurilor, nr.582 din 
17.08.1995;36 
Legea cu privire la protecţia concurenţei din 

31.12.2000 etc.
Totuşi, după cum demonstrează practica mondială 

şi cea autohtonă, reglementările antimonopol extrape-
nale nu pot asigura eficient contracararea manifestă-
rilor monopolismului şi ale concurenţei neloiale. Aşa 
cum concurenţa nu poate fi asigurată de mersul normal 
al economiei de piaţă, una dintre funcţiile de bază ale 
statului constă în susţinerea concurenţei şi în apărarea 
ei energică contra manifestărilor anticoncurenţiale.

În context, este cazul să aducem în prim-plan o 
aserţiune formulată de C.Bulai, potrivit căreia politica 
penală ne apare ca o parte sau un aspect al politicii 
generale a statului, care cuprinde ansamblul de măsuri 
şi mijloace de prevenire şi combatere a fenomenului in-
fracţional, precum şi ansamblul principiilor de elaborare 
şi aplicare a acestor mijloace şi măsuri, adoptate la un 
moment dat într-o anumită ţară.37 Concurenţa este una 
dintre valorile pe care se întemeiază economia naţională. 
Evident, instaurarea şi promovarea acestei valori nu este 
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cu putinţă fără apărarea ei împotriva oricărei fapte care 
ar putea-o vătăma sau pune în pericol.

Aşa cum am afirmat supra, înainte de toate, apărarea 
concurenţei trebuie realizată prin măsuri extrajuridice de 
ordin economic, social, cultural-educativ etc. sau prin 
mijloace juridice extrapenale, cum sunt cele de drept ad-
ministrativ, comercial, de drept al proprietăţii industriale 
etc. Însă, atunci când aceste mijloace se dovedesc a fi 
insuficiente, trebuie să intervină legea penală. Tocmai 
aceasta stabileşte atât conduita necesară pentru evitarea 
oricărei atingeri a valorilor sociale, cât şi reacţia necesară 
împotriva infracţiunilor, în vederea restabilirii ordinii de 
drept şi a securităţii sociale. Din această perspectivă, nu 
putem să nu subscriem celor afirmate de O.Căpăţînă: 
„Imperativul vital de contracarare a tendinţelor mono-
poliste se concretizează, pe plan juridic, atât în măsuri 
preventive, cât şi în altele represive, acestea din urmă 
devenind necesare dacă primele rămân ineficiente, cum 
se întâmplă, din păcate, destul de frecvent în practică”.38 
În egală măsură, acest punct de vedere se referă la con-
tracararea concurenţei neloiale.

Pe cale de consecinţă, considerăm justificată aplica-
rea răspunderii penale pentru cele mai periclitante sub 
aspect social manifestări anticoncurenţiale: limitarea 
concurenţei libere (art.246 C.pen. RM) şi concurenţa 
neloială (art.2461 C.pen. RM).

Cât priveşte fapta de limitare a concurenţei libere, 
considerăm că factorul economic determinant al mo-
nopolismului infracţional îl reprezintă posibilitatea 
obţinerii, în rezultatul stabilirii puterii de monopol, a 
unor considerabile venituri economice, adică a profi-
tului de monopol. În acest sens, V.I. Cornescu susţine 
cu drept cuvânt: „În perioada lungă, tentate de câştig, 
şi alte firme doresc să intre pe piaţa monopolului în 
ideea de a obţine un profit economic ridicat. Această 
dorinţă este stăvilită însă de barierele ridicate de mono-
pol care sunt, dacă nu imposibil, foarte greu de trecut. 
Deci, monopolul va obţine în perioada lungă profitul 
supernormal. Datorită dominanţei în ramură, preţul 
la care vinde monopolul produsele proprii îi asigură o 
dimensiune substanţială a profitului supernormal, fapt 
ce-i determină pe unii specialişti să-l denumească profit 
ridicat de monopol”.39 

Privit prin prisma art.246 C.pen. RM, antipodul 
concurenţei este monopolul. Ca şi concurenţa, mo-
nopolul trebuie privit în două sensuri: 1) ca tip spe-
cific al structurii de piaţă – situaţia de exclusivitate în 
care este pus subiectul economic pe o piaţă concretă;                              
2) ca comportament specific al subiectului care domină 
piaţa – folosirea situaţiei în propriile interese pe calea 
obţinerii de profit de monopol.

Cel de-al doilea sens (care, în contextul studiului de 
faţă, interesează mai mult) este caracteristic pentru un 

asemenea fenomen ca monopolismul. În acest fel, se 
poate susţine că esenţa monopolismului se determină 
prin intermediul noţiunii de monopol: constituind un 
sistem economic complex, monopolismul se manifestă 
prin elementele sale (în special – prin monopol). Aşadar, 
monopolul, ca element al unui sistem complex, este o 
formă de manifestare a monopolismului. În acelaşi timp, 
ca model de piaţă, monopolul poate exista în afara mo-
nopolismului.40 În această ordine de idei, monopolismul 
reprezintă, din punct de vedere economic, activitatea      
subiectului economic, îndreaptă spre monopolizare, 
adică ocuparea unei poziţii exclusive într-un anumit 
domeniu al economiei sau pe o anumită piaţă, precum 
şi folosirea situaţiei create pentru extragerea profitului 
de monopol pe calea impunerii propriilor interese contr-
agenţilor.

Prin urmare, fenomenele de monopol şi monopolism 
nu pot fi tratate univoc. Dacă monopolismului îi sunt 
specifice în fond trăsături negative, atunci monopolul 
este caracterizat de note inclusiv pozitive. Aşa cum 
înlăturarea imediată a monopolurilor din economia naţi-
onală este imposibilă sau inoportună, statul este obligat, 
în interesele societăţii, să le reglementeze strict acti-
vitatea. Tocmai în vederea determinării principiilor şi 
metodelor de reglementare de către stat a monopolurilor, 
prin Hotărârea Guvernului cu privire la reglementarea 
monopolurilor au fost stabilite următoarele metode de 
reglementare a monopolurilor:

– stabilirea grupurilor de consumatori care urmează 
să fie deserviţi în mod obligatoriu;

– controlul calităţii şi ritmicităţii livrărilor produselor 
(prestării serviciilor);

– reglementarea preţurilor prin stabilirea coeficien-
ţilor maximi ai preţurilor (tarifelor) fixe, înregistrarea 
preţurilor (tarifelor) declarate, stabilirea plafoanelor de 
rentabilitate etc.

Că monopolului îi sunt caracteristice note inclusiv 
pozitive rezultă din Hotărârea Curţii Constituţionale a 
Republicii Moldova cu privire la exercitarea jurisdicţiei 
constituţionale în anul 2004, nr.1 din 13.01.2005: „Potri-
vit alin.(1) art.47 din Constituţie, statul este obligat să ia 
măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent. 
Or, pâinea şi produsele de panificaţie constituie elemente 
indispensabile ale hranei. Reglementarea provizorie a 
preţurilor la aceste produse denotă protecţia concurenţei 
şi a intereselor generale ale cetăţenilor. Prin urmare, a 
considera că, în orice situaţie, preţurile la toate mărfurile 
se stabilesc în funcţie de cerere şi ofertă ar însemna nu 
numai o încălcare a prevederilor de la lit.a) şi b) alin.(2) 
art.126 din Constituţie, dar şi o vătămare a intereselor 
consumatorilor, cu consecinţe negative asupra nivelului 
lor de trai”.41

Concluzii cu conţinut similar se desprind şi din alte 
acte de jurisdicţie constituţională:
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Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova despre controlul constituţiona lităţii Hotă-
rârii Parlamentului Republicii Moldova nr.1288-XIII 
din 22.06.1997 cu privire la Proiectul individual de 
reorganizare şi privatizare a Întreprinderii de Stat 
„Moldtelecom”, nr.17 din 10.06.1998;42

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Mol-
dova privind controlul constituţiona lităţii pct.9) lit.b) 
şi pct.13) lit.c) din Anexa nr.2 la Legea nr.332-XIV din 
26.03.1999, nr.68 din 07.12.1999;43

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova pentru controlul constituţiona li tă ţii art.II din 
Legea nr.1307-XV din 25.07.2002 cu privire la modi-
ficarea art.10 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi a art.21 din 
Legea nr.110-XIII din 18.05.1994 cu privire la arme, 
nr.39 din 15.10.200244 etc.

Din aceste, dar şi alte acte de aceeaşi sorginte, reiese 
că funcţia vitală a statului este de a proteja societatea 
împotriva producerii şi comercializării tehnicii militare 
speciale şi de luptă, a substanţelor explozive, producerii 
oricăror feluri de arme, falsificării monedei, timbrelor 
poştale, elementelor ce confirmă achitarea impozitelor 
şi taxelor de stat etc. Această funcţie statul o poate 
asigura mai deplin numai prin stabilirea monopolului 
său asupra circulaţiei respectivelor mărfuri şi servicii. 
La fel, este necesar a consemna că circulaţia anumitor 
grupuri de mărfuri şi servicii comportă, în condiţiile 
monopolului natural – din motive de ordin natural, 
tehnologic şi economic – o eficienţă economică mai 
înaltă. Or, în calitate de monopol apare, de regulă, o 
întreprindere care are următoarele posibilităţi:

1) să aplice noile tehnologii, să folosească avanta-
jele producţiei în masă şi, pe această bază, să producă 
mărfuri suportând mai puţine cheltuieli, reducând 
preţurile; 

2) să aloce mai multe fonduri pentru finanţarea 
cercetărilor şi elaborărilor în domeniul tehnologiilor 
performante, ceea ce contribuie la accelerarea progre-
sului tehnico-ştiinţific;

3) să reziste la oscilaţiile de conjunctură ale pie-
ţei: în perioadele de criză economică, marile unităţi 
economice sunt mai stabile, mai puţin susceptibile de 
riscul ruinării (şi creşterii şomajului), în comparaţie cu 
celelalte unităţi economice.

În acest fel, se poate constata că concurenţa în sfera 
de acţiune a monopolului natural devine o risipă, care 
poate prejudicia interesele economiei naţionale şi ale 
societăţii.

Nu aceeaşi justificare este valabilă în cazul faptei de 
limitare a concurenţei libere. Or, monopoliştii au posi-
bilitatea: să-şi mărească profiturile din contul majorării 
preţurilor, şi nu din contul reducerii cheltuielilor; să 

exploateze consumatorul, umflând preţurile atunci când 
conjunctura economică nu o cere; să reducă sau chiar 
să lichideze concurenţa, în pofida influenţei ei benefice 
asupra eficacităţii producţiei, a calităţii producerii, a 
nivelului de cheltuieli etc.45

Astfel, ajungem la concluzia că, spre deosebire de 
monopol, monopolismul (care constituie esenţa eco-
nomică a infracţiunii prevăzute la art.246 C.pen. RM) 
prezintă doar caracteristici negative. Or, nu subiecţii 
economici de bună-credinţă şi consumatorii trebuie să 
existe pentru dezvoltarea economică a monopolistului; 
subiecţii economici concurenţi trebuie să funcţioneze 
pentru binele lor reciproc şi cel al consumatorilor.

În altă ordine de idei, deşi comportă un grad compa-
rabil de pericol social, monopolismul trebuie deosebit 
de concurenţa neloială.

În opinia lui K.M. Hutov, pe care o susţinem, în 
cazul concurenţei neloiale, sunt încălcate regulile etice 
ale concurenţei. În aceste condiţii, concurenţa există 
pe piaţă, nefiind limitată, cu toate că făptuitorul obţine 
anumite beneficii în lupta concurenţială, în detrimentul 
concurenţilor săi.46 Într-o manieră asemănătoare se   
exprima Y.Eminescu47 şi V.Lazăr48: în cazul concurenţei 
neloiale, făptuitorul îşi desfăşoară activitatea comerci-
ală şi, implicit, pe cea concurenţială, în limitele legale, 
dar încalcă regulile deontologice, instituite în timp, 
printr-un comportament cinstit (de bună-credinţă) faţă 
de concurenţi, clientelă şi consumatori. De asemenea, 
E.Mihai consideră că, în ipoteza concurenţei neloiale, 
aspectul juridic este împletit cu aspectul etic până 
la identitate: dincolo de „ambalajul” juridic conferit 
de lege sau jurisprudenţă, sâmburele conceptual al 
concurenţei neloiale este unul moral. Normele, care 
sancţionează concurenţa neloială, tind să protejeze in-
teresele economice ale diverşilor intervenienţi pe piaţă 
împotriva actelor contrare moralei în afaceri, săvârşite 
de unii dintre comercianţi.49

În concluzie, spre deosebire de cei care săvârşesc 
limitarea concurenţei libere (art.246 C.pen. RM), cei care 
comit fapta de concurenţă neloială (art.2461 C.pen. RM) 
sunt sancţionaţi nu pentru că încalcă regulile antimono-
pol, dar pentru că-şi manifestă comportamentul abuziv 
în raport cu ceilalţi parteneri de afaceri şi cu consuma-
torii. Prin aceasta ei încalcă regulile vizând onestitatea 
întrecerii concurenţiale, cuprinse în:
Legea Republicii Moldova cu privire la antre-

prenoriat şi întreprinderi, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 03.01.1992;50

Legea cu privire la protecţia concurenţei;
Legea viei şi vinului a Republicii Moldova, 

adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
10.03.2006;51
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Legea Republicii Moldova privind protecţia dese-
nelor şi modelelor industriale, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 12.07.2007;52

Legea Republicii Moldova privind protecţia măr-
cilor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
29.02.2008;53

Legea Republicii Moldova privind protecţia indi-
caţiilor geografice, denumirilor de origine şi speciali-
tăţilor tradiţionale garantate, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 27.03.200854 etc.

Toate aceste reguli îşi au suportul în dispoziţia de la 
lit.b) alin.(2) art.126 al Constituţiei Republicii Moldova, 
în acord cu care statul trebuie să asigure, printre altele, 
protecţia concurenţei loiale. Aceasta pentru că tocmai 
concurenţa loială este acea valoare socială, susceptibilă 
de apărarea legii penale, a cărei apărare poate asigura 
exercitarea liberei iniţiative economice şi facilitarea 
tranziţiei spre economia inovaţională.

Din considerentele consemnate mai sus se prezintă 
ca oportună existenţa în cadrul sistemului legislativ 
autohton a art.246 şi 2461 C.pen. RM. În general, 
adoptarea acestor două norme corespunde tuturor prin-
cipiilor de incriminare, care este nu altceva decât „una 
din metodele politicii penale”.55 Astfel, incriminarea 
faptelor de limitare a concurenţei libere şi de concu-
renţă neloială se întemeiază pe principiile: pericolului 
social; respectării proporţiei dintre efectele pozitive 
şi cele negative ale incriminării; adecvării politico-
penale a incriminării. Pe lângă aceste principii sociale 
şi social-psihologice de incriminare, sunt respectate 
principiile juridico-penale de incriminare, condiţionate 
de legităţile intrinseci ale legii penale în vigoare. Este 
vorba de principiile: neadmiterii lacunelor în lege şi a 
excedenţei prohibiţiei penale; coerenţei şi constanţei 
terminologice; economiei represiunii. Cât priveşte prin-
cipiile juridico-sistemice de incriminare, considerăm 
că la adoptarea art.246 şi 2461 C.pen. RM s-au luat în 
consideraţie următoarele din aceste principii: adecvarea 
constituţională; oportunitatea şi admisibilitatea în planul 
dreptului internaţional; posibilitatea efectuării urmăririi 
penale. În acelaşi timp, nu s-a ţinut cont întru totul de 
principiul necontrazicerii sistemice a incriminării faptei 
prevăzute la art.246 C.pen. RM.

Astfel, principalul act normativ, la care face trimitere 
art.246 C.pen. RM, este Legea cu privire la protecţia 
concurenţei. Însă, între prevederile acestei legi şi preve-
derile art.246 C.pen. RM există disonanţe evidente. Or, 
conform art.5 al Legii cu privire la protecţia concurenţei, 
la acţiunile anticoncurenţă se raportează:

a) activitatea monopolistă:
– abuzul de situaţia dominantă pe piaţă;
– acordul anticoncurenţă dintre agenţii economici;
b) concurenţa neloială;

c) activitatea autorităţilor administraţiei publice de 
limitare a concurenţei.

Făcând abstracţie de concurenţa neloială, trebuie 
să recunoaştem că doar unele din acţiunile anticoncu-
renţă (specificate la art.6, 7 şi 9 din Legea cu privire la 
protecţia concurenţei) au nimerit sub incidenţa art.246 
C.pen. RM. Mai mult, pare a avea un caracter absolut 
aleatoriu divizarea, pe care a efectuat-o legiuitorul, între 
acţiunile anticoncurenţă având relevanţă penală şi acţiu-
nile anticoncurenţă care nu au relevanţă penală. Neavând 
o fundamentare ştiinţifică, această divizare se repercutea-
ză nefast asupra gradului de eficienţă al apărării relaţiilor 
sociale cu privire la libertatea concurenţei.

Nici incriminarea faptei prevăzute la art.2461 
C.pen. RM pare să nu respecte întru totul principiul 
necontrazicerii sistemice. Avem în vedere că printre 
modalităţile specificate la lit.a)-e) art.2461 C.pen. RM 
nu se regăseşte obţinerea nelegitimă a informaţiilor ce 
constituie secretul comercial al unui alt agent economic, 
folosirea sau divulgarea unui asemenea secret (lit.e) alin.
(1) art.8 al Legii cu privire la protecţia concurenţei). 
În afară de aceasta, modalitatea de creare, prin orice 
mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele 
sau cu activitatea industrială sau comercială a unui con-
curent (lit.a) art.2461 C.pen. RM) nu este consemnată 
expres în alin.(1) art.8 al Legii cu privire la protecţia 
consumatorului.

În alt context, principiul oportunităţii şi admisibi-
lităţii în planul dreptului internaţional a incriminării 
faptelor, specificate la art.246 şi 2461 C.pen. RM, a 
căpătat noi dimensiuni în legătură cu aprofundarea 
procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană. Drept urmare, la 24.11.2006, Guvernul 
Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.1345 cu 
privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova 
cu legislaţia comunitară.56 În acest plan, la pct.3.1.5 
al Capitolului V al Legii pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 se invocă 
necesitatea elaborării unei noi legi cu privire la protecţia 
concurenţei, în conformitate cu normele internaţionale. 
Întru realizarea acţiunii prevăzute la pct.57 din Tabe-
lul nr.1 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
nr.191 din 25.02.2008 pentru aprobarea Planului de 
acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale 
de dezvoltare pe anii 2008-201157 în sarcina ANPC 
este pus ca până în 2011 să ajusteze cadrul normativ 
concurenţial cu prevederile comunitare în domeniul 
protecţiei concurenţei.

Din această perspectivă, nu putem face abstracţie 
de prevederile comunitare în domeniul protecţiei con-
curenţei, a căror respectare va influenţa într-un fel sau 
altul politica penală promovată pe calea aplicării art.246 
şi 2461 C.pen. RM.
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Una dintre cheile succesului integrării economiei 
europene a constituit-o existenţa, încă de la începutul 
construcţiei comunitare, a unei politici comune în do-
meniul concurenţei. După circa 40 de ani de funcţionare, 
această politică continuă să fie o condiţie necesară pen-
tru existenţa Pieţei Unice care asigură libera circulaţie 
a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor. În 
viziunea lui V.S. Lukianeţ, „spre deosebire de politica 
naţională de protecţie a concurenţei, scopul politicii 
comune a Uniunii Europene este integrarea pieţei, 
care trebuie să garanteze unitatea unei Pieţe Comune, 
să prevină diviziunea acesteia între întreprinderi. Ea 
trebuie să preîntâmpine monopolizarea unor pieţe 
anumite de bunuri sau servicii, acţionând ca o barieră 
în calea abuzurilor întreprinderilor mari. Nu în ultimul 
rând, integrarea pieţei trebuie să împiedice guvernele 
să modifice discreţionar normele de drept, în vederea 
acordării ajutorului întreprinderilor din sectorul privat 
sau discriminării acestora în detrimentul întreprinderi-
lor din sectorul public”.58 Reiese că, în ultimă instanţă, 
principalul beneficiar al unei politici a liberei concurenţe 
este cetăţeanul în tripla sa calitate: de consumator (con-
curenţa liberă conduce la o diversificare a ofertei şi la o 
reducere a preţului de vânzare); de participant pe piaţa 
forţei de muncă (libera concurenţă obligă la un proces 
continuu de inovaţie atât a produsului realizat, cât şi 
a procesului de producţie); de acţionar (libera concu-
renţă conduce la creşterea eficienţei şi la realizarea de 
profituri ridicate).

Suntem de acord cu A.N. Tolokonnikov care susţine: 
legislaţia în domeniul protecţiei concurenţei a Uniunii 
Europene se distinge printr-o abordare atenuată: norme-
le corespunzătoare interzic nu atât monopolizarea pieţei, 
cât mai ales pun accentul pe neadmiterea încheierii unor 
acorduri anticoncurenţiale.59 Într-adevăr, politica comu-
nitară de protecţie a concurenţei interzice practici ca: 
acordarea de ajutoare publice care creează distorsiuni în 
relaţiile de concurenţă dintre agenţii economici; stabili-
rea preţurilor prin înţelegeri prealabile între producători 
sau furnizori; crearea de carteluri care să-şi împartă 
piaţa, astfel încât să nu concureze între ele; abuzul de 
poziţia dominantă pe piaţă; realizarea de fuziuni care 
distorsionează libera concurenţă etc.

În ceea ce priveşte normele dreptului comunitar, 
Tratatul stabilind Comunitatea Europeană (TCE)60 
prevede ca activitate esenţială a Comunităţii Europene 
crearea unui sistem care să asigure un mediu concu-
renţial nedistorsionat în cadrul pieţei interne. În acest 
sens, art.81 şi 82 TCE interzic înţelegerile şi practicile 
concertate care au ca obiect sau efect restricţionarea sau 
denaturarea concurenţei pe piaţa comunitară, precum 
şi abuzurile de poziţie dominantă. Condiţia comună 
pentru a fi aplicabile aceste norme comunitare este 

ca  activităţile sau inactivităţile respective să afecteze 
comerţul între statele membre. În cazul în care, spre 
exemplu, o înţelegere, care are ca efect restrângerea 
concurenţei într-un stat membru, dar nu aduce atingere 
comerţului cu alte state membre, atunci situaţia respec-
tivă va intra sub incidenţa reglementărilor naţionale în 
cauză, fără a fi aplicabil art.81 TCE.

La rândul lor, art.88 şi 89 TCE reglementează acor-
darea de ajutoare publice, iar art.86 TCE prevede norme 
aplicabile agenţilor economici cu caracter public, care 
sunt obligaţi să respecte regulile specifice mediului 
concurenţial, având în vedere faptul că se află în situaţii 
speciale, privilegiate. 

În baza art.83 TCE, Consiliul Uniunii Europene a 
adoptat legislaţia secundară în vederea punerii în aplica-
re a normelor-cadru nominalizate mai sus. Despre cele 
mai importante reglementări din legislaţia secundară 
în domeniul protecţiei concurenţei vom relata în cele 
ce urmează.

Astfel, la acorduri, decizii, practici concertate şi 
abuzul de poziţia dominantă se referă:
Regulamentul nr.17/62/CEE al Consiliului Uniunii 

Europene privind aplicarea art.85 şi 86 TCE.61 Regula-
mentul instituie posibilitatea pentru Comisia Europeană 
de a emite atestări negative prin care aceasta ar constata 
dacă este sau nu cazul să intervină la un acord, decizie, 
practici concertate în virtutea art.81 TCE. Condiţia 
obligatorie este ca astfel de acorduri, decizii, practici 
să fie notificate Comisiei Europene;
Regulamentul nr.26/62/CEE al Consiliului Uni-

unii Europene privind aplicarea anumitor reguli de 
concurenţă produselor agricole şi comerţului cu aceste 
produse.62 Regulamentul prevede că regulile din TCE 
privind concurenţa nu sunt aplicabile acordurilor, de-
ciziilor şi practicilor concertate din domeniul agricol 
şi care fac parte dintr-o organizare naţională a pieţelor, 
precum şi altor situaţii de aceeaşi natură care sunt strict 
specificate;
Regulamentul nr.2988/74(CEE) al Consiliului 

Uniunii Europene privind prescripţia în cadrul proce-
durilor şi în domeniul executării sancţiunilor prevăzute 
de dreptul comunitar în domeniul concurenţei şi al 
transporturilor.63 Regulamentul prevede că dreptul 
Comisiei Europene de a pronunţa sancţiuni sau amenzi 
pentru încălcări ale normelor dreptului comunitar în 
domeniul concurenţei şi al transporturilor se limitează 
la un termen cuprins între 3-5 ani, care curge din ziua 
în care încălcarea a fost comisă. Regulamentul mai 
conţine dispoziţii privind întreruperea şi suspendarea 
prescripţiei extinctive;
Directiva nr.88/301/CEE a Comisiei Europene 

privind concurenţa pe pieţele echipamentelor termi-
nale de telecomunicaţii.64 Directiva instituie obligaţia 
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statelor membre de a retrage orice drepturi speciale sau 
exclusive ale societăţilor comerciale privind importul, 
comercializarea, racordul sau darea în folosinţă a ter-
minalelor de telecomunicaţii sau/şi de întreţinere a unor 
astfel de aparate;
Regulamentul nr.2077/92(CEE) al Consiliului 

Uniunii Europene privind organizaţiile şi acordurile 
interprofesionale din sectorul tutunului.65 Regulamentul 
stabileşte tipurile de organisme profesionale care pot fi 
recunoscute în acest sector. Statele membre pot recu-
noaşte aceste organisme, dar Comisia Europeană are 
dreptul să se opună la această recunoaştere în condiţii 
bine stabilite etc.

La concentrările, care pot aduce atingere concuren-
ţei, se referă:
Regulamentul nr.4064/89(CEE) al Consiliului 

Uniunii Europene cu privire la controlul concentrărilor 
între societăţi.66 Regulamentul se aplică tuturor concen-
trărilor de dimensiuni comunitare în care cifra de afaceri 
realizată pe plan mondial de societăţile implicate este 
mai mare de 5 miliarde de euro. Regulamentul mai de-
fineşte operaţiunea de concentrare şi condiţiile privind 
notificarea concentrărilor către Comisie;
Regulamentul nr.447/98/CEE al Consiliului Uni-

unii Europene cu privire la notificările, termenele şi 
audierile prevăzute de Regulamentul nr.4064/89(CEE) 
al Consiliului Uniunii Europene.67 Regulamentul de-
scrie regulile de procedură care se aplică persoanelor 
îndreptăţite să depună notificări. Sunt de asemenea 
cuprinse reguli privind termenele în care trebuie depuse 
aceste notificări şi reguli privind audierea părţilor şi a 
terţilor etc. 

La acordarea de ajutoare publice se referă:
Directiva nr.80/723/CEE a Comisiei Europene 

privind transparenţa raporturilor financiare dintre statele 
membre şi întreprinderile din sectorul public.68 Directiva 
instituie pentru statele membre obligativitatea asigurării 
transparenţei raporturilor financiare dintre autorităţile 
lor publice şi întreprinderile din sectorul public, astfel 
încât să reiasă clar ce fonduri sunt alocate direct sau 
prin intermediul unor asemenea întreprinderi şi, mai 
ales, destinaţia acestor fonduri;
Regulamentul nr.994/98(CEE) al Consiliului Uni-

unii Europene cu privire la aplicarea art.92 şi 93 TCE 
asupra anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale.69 
Regulamentul instituie dreptul Comisiei Europene de a 
emite regulamente de exceptare pe categorii cu privire 
la diferite tipuri de ajutoare de stat. Regulamentul mai 
conţine prevederi cu privire la transparenţa şi controlul 
necesar, durata de validitate şi modificarea regulamen-
telor emise de Comisia Europeană etc.

Este necesar a menţiona că o caracteristică esen-
ţială a dreptului comunitar este supremaţia acestuia.                 

În consecinţă, în domeniul protecţiei concurenţei, statele 
membre nu pot legifera decât în măsura în care transpun 
sau aplică dreptul comunitar sau în domeniile încă nere-
glementate la nivel comunitar (de exemplu, concurenţa 
neloială). Normele de drept naţional ale statelor membre 
în materia protecţiei concurenţei şi modul de aplicare 
a acestora nu trebuie să contravină celor comunitare şi 
felului în care acestea sunt interpretate. 

În ceea ce priveşte statele aflate în proces de pre-
aderare, cum este Republica Moldova, până la data 
aderării, nu au obligaţia formală de a aplica normele 
de drept comunitar în mod direct. Totuşi, relaţiile 
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană sunt 
reglementate în prezent de Planul de Acţiuni Uniu-
nea Europeană–Republica Moldova.70 Acest act are 
la bază modelul TCE şi stabileşte pentru Republica 
Moldova obligaţia de a respecta normele privind libera 
concurenţă (de exemplu, în compartimentul „Politica 
concurenţială” din secţiunea 2.4.5 a Planului de Acţiuni 
Uniunea Europeană–Republica Moldova). Din această 
perspectivă, nu este decât o chestiune de timp ca pre-
vederile legislaţiei autohtone în materie de protecţie 
a concurenţei să preia dispoziţiile reglementărilor 
comunitare în aceeaşi materie.

Trebuie de menţionat că art.246 şi 2461 C.pen. RM  sunt 
norme incomplete, care se completează prin împrumut de 
semantism al unor noţiuni din normele extrapenale, 
cele în materie de protecţie a concurenţei. De aceea, 
armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în materie 
de protecţie a concurenţei cu legislaţia comunitară de 
aceeaşi categorie va produce efecte inerente în vederea 
armonizării dreptului penal al Republicii Moldova cu 
cel al Uniunii Europene. Principalul argument în fa-
voarea armonizării legislative în acest domeniu a fost 
întotdeauna acela că infractorii pot profita de diferenţele 
dintre diferitele sisteme penale, pentru a putea scăpa de 
rigoarea legii. Un alt argument îl constituie consensul 
statelor de a apăra interesele Uniunii Europene cu ace-
eaşi diligenţă cu care îşi apără propriile interese. De 
aceea, lupta comună împotriva unor fenomene precum 
limitarea concurenţei libere şi concurenţa neloială la 
nivel european va implica inevitabil şi armonizarea în 
domeniul dreptului penal.

În legătură cu analiza reglementării juridice a pro-
tecţiei concurenţei prin prisma politicii penale a statului, 
se impun următoarele concluzii:

1) garantarea libertăţii concurenţei constă în protec-
ţia specială acordată de stat acestei categorii juridice 
prin îndatorarea impusă tuturor de a nu aduce vătămare 
concurenţei libere şi concurenţei loiale privite ca valori 
sociale. Apărarea specială a celor două valori sociale 
este dictată de principiile economice de piaţă în care 
se încadrează treptat Republica Moldova. În primul 
rând, concurenţa liberă şi concurenţa loială sunt apărate 
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printr-un întreg ansamblu de mijloace extrajuridice şi 
mijloace juridice (dar extrapenale). Totodată, împotriva 
acţiunilor anticoncurenţă, ce prezintă un grad prejudici-
abil mai sporit, cele două valori sociale trebuie apărate 
prin mijloacele energice ale legii penale;

2) spre deosebire de monopol, monopolismul (care 
constituie esenţa economică a infracţiunii prevăzute 
la art.246 C.pen. RM) prezintă doar caracteristici ne-
gative;

3) spre deosebire de cei care săvârşesc limitarea 
concurenţei libere (art.246 C.pen. RM), cei care comit 
fapta de concurenţă neloială (art.2461 C.pen. RM) sunt 
sancţionaţi nu pentru că încalcă regulile antimonopol, 
dar pentru că-şi manifestă comportamentul abuziv în 
raport cu ceilalţi parteneri de afaceri şi cu consumato-
rii. Prin aceasta ei încalcă regulile vizând onestitatea 
întrecerii concurenţiale, cuprinse în actele normative 
constituind cadrul reglementar al protecţiei împotriva 
concurenţei neloiale (Legea cu privire la antreprenoriat 
şi întreprinderi, Legea cu privire la protecţia concuren-
ţei, Legea privind protecţia mărcilor etc.);

4) se prezintă ca oportună prezenţa în cadrul sistemu-
lui legislativ autohton a art.246 şi 2461 C.pen. RM. În 
cele mai multe privinţe, adoptarea acestor două norme 
corespunde tuturor principiilor de incriminare, care este 
nu altceva decât una din metodele politicii penale;

5) armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în 
materie de protecţie a concurenţei cu legislaţia comuni-
tară de aceeaşi categorie nu poate să nu producă efecte 
asupra politicii penale promovate pe calea aplicării 
art.246 şi 2461 C.pen. RM. Or, aceste norme penale sunt 
norme incomplete, care se completează prin împrumut 
de semantism al unor noţiuni din normele extrapenale 
în materie de protecţie a concurenţei, inclusiv cele de 
factură supranaţională.
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SUMMARY
In this study there is pointed out that in the swindle offence case, the victim apparently voluntary deli-

vers it goods toward the offender, and not proper voluntary. As well, is argued about the swindle offence 
delimitation ways, on the one side from the robbery offence, brigandage or blackmail offence, on the 
other side, is recommended to take into consideration if the victim will get adulterated (in the swindle 
offence case) or paralyzed (in the robbery, brigandage or blackmail offence cases). If, in the situation of 
a manufactured official act, the offender intention includes and the usage of the respective act in order 
to obtain illicitly another person’s goods, art.361 PC RM is going to be applied. Art.26 and art.190 PC 
RM are to be applied (if the usage of the illicit acts is going to fail) or art.27 and 190 PC RM (if the illicit 
acts had been used, but after all the goods are not obtained). 

ACŢIUNEA  ADIACENTă  îN  CADRUL  FAPTEI 
PREjUDICIABILE  DE  ESCROCHERIE 

(Partea I) 

Igor BoTEZATU, 
doctorand (USM) 

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

Î
tru înşelăciune sau abuz de încredere în scopul dobândirii 
ilicite a bunurilor altei persoane. Răspunderea se prevede 
pentru dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin 
înşelăciune sau abuz de încredere. Ceea ce indică asupra 
locului înşelăciunii sau abuzului de încredere în structura 
faptei prejudiciabile de escrocherie: acţiune adiacentă.

Cele două modalităţi normative ale acestei acţiuni 
adiacente sunt: 1) înşelăciunea; 2) abuzul de încredere. 
Este suficientă realizarea acţiunii adiacente în oricare 
din numitele modalităţi. De aceea, în cazul escrocheriei, 
corelaţia dintre acţiunea principală şi acţiunea adiacentă 
se concretizează în una din următoarele variante: 

a) dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin 
înşelăciune;

b) dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin 
abuz de încredere;

c) dobândirea bunurilor altei persoane prin înşelăciu-
ne şi abuz de încredere.

În care din cele trei variante s-a exprimat respectiva 
corelaţie, urmează a fi luat în consideraţie la individua-
lizarea pedepsei pentru infracţiunea de escrocherie.

Vom începe analiza cu examinarea noţiunii de înşe-
lăciune desemnând prima dintre modalităţile normative 
alternative ale acţiunii adiacente din cadrul faptei preju-
diciabile de escrocherie.

În literatura de specialitate, noţiunea de înşelăciune 
este definită într-un mod asemănător: „dezinformarea 
conştientă a victimei, care constă în prezentarea vădit 
falsă a realităţii (înşelăciune activă) sau în trecerea cu 
tăcere a realităţii, când are aloc ascunderea faptelor 
şi a circumstanţelor care trebuie comunicate în cazul 

săvârşirii cu bună-credinţă şi în conformitate cu legea a 
tranzacţiei patrimoniale (înşelăciune pasivă)”;1 „prezen-
tarea unor date false sau ascunderea unor informaţii a 
căror anunţare era obligatorie”2; „prezentarea unor date 
false sau ascunderea unor informaţii a căror declarare 
era obligatorie”.3

Din toate aceste definiţii se poate desprinde că, în ca-
zul escrocheriei săvârşite pe calea înşelăciunii, atingere 
se aduce relaţiilor sociale cu privire la libertatea manifes-
tării de voinţă. Pentru că, în ipoteza escrocheriei, comise 
pe calea abuzului de încredere, vătămare suferă relaţiile 
sociale cu privire la minimul necesar de încredere.

De aceea, pune în gardă una din explicaţiile din 
pct.15 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie  
„Cu privire la practica judiciară în procesele penale 
despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.20044: 
„Este necesar ca instanţele judecătoreşti să ia în con-
sideraţie că în cazul escrocheriei (art.190 C.pen. RM) 
victima transmite benevol (sublinierea ne aparţine 
– n.a.) bunurile către făptuitor, sub influenţa înşelă-
ciunii sau a abuzului de încredere.” De fapt, este o 
reproducere aproape fidelă a uneia din explicaţiile 
conţinute în pct.8 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele 
penale despre sustragerea averii proprietarului”, nr.5 
din 6.07.1992.5

Astfel, ar rezulta că, în cazul escrocheriei presupu-
nând înşelăciune, nu se aduce atingere relaţiilor sociale 
cu privire la libertatea manifestării de voinţă. Că ar fi 
respectată libertatea voinţei pe care o manifestă victima. 
Aşa să fie oare?

În opinia lui V.I. Lesneak, la care ne asociem, „es-
crocheria este dobândirea bunurilor străine ... cu mâi-

n art.190 C.pen. RM răspunderea se prevede nu 
pentru înşelăciune sau abuz de încredere. Nici pen-
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nile proprietarului sau ale persoanei în a cărei gestiune 
se aflau bunurile. Totuşi, doar se creează impresia că 
făptuitorul nu dobândeşte bunurile şi că victima i le 
transmite de bunăvoie făptuitorului.”6 Prezintă interes şi 
cele afirmate de Iu.Iu. Malâşeva: „În cazul escrocheriei, 
caracterul benevol al îndeplinirii acţiunilor de către vic-
tima înşelată este doar aparent. Or, victima acţionează 
în baza voinţei influenţate de înşelăciune. Adică, în baza 
unei voinţe imaginare, nu reale. Acţiunea în interesul 
făptuitorului se realizează cu vicierea voinţei victimei, 
cu constituirea incorectă a voinţei ei intrinseci.”7 O mai 
multă notă de claritate introduce O.A. Ciuvakov, care 
numeşte două condiţii obligatorii ce caracterizează 
înşelăciunea în cazul escrocheriei: „1) persoana, care 
transmite bunurile făptuitorului, se înşeală; ea consideră 
că transmiterea-primirea bunurilor este conformă cu 
legea; 2) persoana, care transmite bunurile făptuitorului, 
nu conştientizează faptul comiterii infracţiunii”.8

Acum este clar de ce, în explicaţia de la pct.15 al Ho-
tărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, s-a strecurat menţiunea 
despre caracterul benevol al transmiterii bunurilor de la 
victimă către făptuitor: s-a acordat atenţie numai aspec-
tului exterior, obiectiv, al celor săvârşite. S-a neglijat că 
orice infracţiune presupune derularea unor complexe 
procese psihologice. Cu atât mai proeminent, acestea se 
manifestă în cazul escrocheriei presupunând înşelăciune. 
În acest caz, deşi victima nu este constrânsă psihic, este 
totuşi influenţată psihologic. Îi este grav afectată voinţa, 
pentru că victima n-ar fi transmis bunurile făptuitorului, 
dacă n-ar fi fost influenţată de acesta.

Este elocvent că în Codul civil, sub aspectul efectelor 
pe care le produc, nu se face o diferenţă între nulitatea 
actului juridic încheiat prin dol (art.228) şi nulitatea 
actului juridic încheiat prin violenţă (art.229).

Pentru o ilustrare mai bună a concepţiei pe care o 
promovăm, aducem ca exemplu o speţă: la 30.10.2003, 
R.A. a fost achitat din lipsa elementelor constitutive ale 
infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.122 „Sustragerea 
prin escrocherie din avutul proprietarului” din Codul 
penal din 1961. În fapt, fiind în exerciţiul funcţiei de 
montor-telefonist, cu scopul de a primi o recompensă 
nelegitimă, în luna decembrie 2002, instalând telefo-
nul la domiciliile mai multor persoane, a primit de la: 
F.M. – 170 lei; B.L. – 200 lei; M.E. – 400 lei; C.V. – 400 
lei; S.I. – 400 lei; F.I. – 400 lei. În urma rejudecării 
cauzei, R.A. a fost recunoscut vinovat de săvârşirea 
infracţiunii specificate la art.1893 „Primirea de către 
funcţionar a recompensei neligitime” din Codul penal 
din 1961.9

În acest caz, recalificarea a fost efectuată şi datorită 
faptului că, la momentul săvârşirii infracţiunii, victimele 

conştientizau caracterul infracţional al celor comise de 
R.A. I-au transmis respectivele sume băneşti, fiind con-
vinse că R.A. nu are dreptul să le primească, că acţiunile 
lui nu sunt conforme cu legea. 

De aceea, în concluzie, propunem ca la pct.15 al Ho-
tărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie, „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, în explicaţia pe care 
am criticat-o, cuvântul „benevol” să fie substituit prin 
expresia „aparent benevol”. 

Într-un alt context, aşa cum rezultă din dispoziţia de 
la alin.(1) art.190 C.pen. RM, înşelăciunea (ca şi abuzul 
de încredere) se realizează pentru a asigura săvârşirea 
dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane. Nu pentru 
a uşura dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane. Că 
această diferenţă de nuanţă este esenţială, ne vom putea 
convinge în cele ce urmează.

Are dreptate G.V. Verina când menţionează: „În ca-
zul escrocheriei, bunurile sunt transmise către făptuitor 
pentru exercitarea asupra lor a atributelor de posesie, 
folosinţă şi dispoziţie; în cazul furtului – pentru exer-
citarea unor funcţii cu caracter pur tehnic (de exemplu, 
examinare, măsurare, verificare etc.)”.10 Tocmai din 
necesitatea de a disocia escrocheria de furt nu ne putem 
ralia opiniei lui V.N. Litovcenko, care operează cu no-
ţiunea „furt-escrocherie”.11

Delimitarea celor două infracţiuni nu a fost efectuată 
corect în următoarea speţă: la 17.10.2008, B.V. a fost 
achitat de învinuirea în săvârşirea infracţiunii prevă-
zute la alin.(1) art.186 C.pen. RM, din motiv că fapta 
nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii. În 
fapt, în una din zilele lunii noiembrie 2006 a sustras, pe 
ascuns, trei plăci din beton armat în valoare totală de 
5700 lei. Acestea se păstrau în apropierea unei ferme de 
vite din satul Tudora, raionul Ştefan-Vodă, aparţinând 
lui V.C. Înainte de aceasta, l-a indus în eroare pe şoferul 
A.Ş., căruia i-a spus că are înţelegere cu proprietarul 
plăcilor.12

În realitate, B.V. a săvârşit un furt. Un furt presu-
punând una din ipotezele descrise la pct.3 al Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre sustrage-
rea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004: „Sustragerea se 
consideră săvârşită pe ascuns şi se califică drept furt, 
în baza art.186 C.pen. RM, dacă a fost săvârşită ... în 
prezenţa altor persoane, care observă actul luării bunu-
rilor, dar care nu conştientizează caracterul infracţional 
al celor comise (din cauza necunoaşterii de către ele a 
faptului cui aparţin aceste bunuri sau din cauza creării 
de către făptuitor a iluziei caracterului legitim al luării 
bunurilor ...)”.

Aşadar, B.V. a creat pe calea înşelăciunii iluzia că 
bunurile i-ar reveni lui. Că are dreptul să le preia de la 
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locul de păstrare. În aceste condiţii, A.Ş. nu a conşti-
entizat că, în prezenţa lui, acele bunuri sunt sustrase. 
Art.190 C.pen. RM nu poate fi aplicat, pentru că A.Ş. 
nu a fost înşelat în vederea sustragerii bunurilor pe care 
le poseda. În circumstanţele descrise în speţă, nici nu 
se putea concepe una ca asta. B.V. l-a înşelat pe A.Ş. în 
vederea facilitării comiterii furtului. Pentru a exclude 
impedimentele la săvârşirea furtului. Deci, urma a fi 
condamnat pentru furt.

Însă, într-o altă ordine de idei, la pct.3 al hotărârii 
explicative nominalizate mai sus, mai este consemnată 
o cauză datorită căreia cele săvârşite se califică în baza 
art.186 C.pen. RM, deoarece persoanele, care observă 
actul luării bunurilor, nu conştientizează caracterul 
infracţional al celor comise: cauza vârstei minore, a 
ebrietăţii, a somnului, a unei boli psihice ori a unei alte 
stări specifice în care se află aceste persoane.

Este relevantă această cauză anume sub aspectul 
delimitării escrocheriei de furt.

Suntem de acord cu V.P. Emelianov care opinează că 
„dobândirea bunurilor străine pe calea exploatării defici-
enţelor în sfera volitivă şi intelectuală a persoanelor, la 
care se află acele bunuri, se califică drept furt ...”.13 Un 
punct de vedere similar îl împărtăşeşte O.A. Ciuvakov: 
„În situaţia când victima – în legătură cu vârsta, cu 
anumite împrejurări de sorginte fizică sau psihică, ori cu 
alte circumstanţe – nu a putut evalua adecvat caracterul, 
conţinutul şi semnificaţia acţiunilor sale, ori să le dirije-
ze, atunci transmiterea de către ea a bunurilor ... trebuie 
calificată ca furt”.14 De asemenea, apropiată este poziţia 
lui G.V. Verina: „În cazul escrocheriei, victima trebuie 
să fie o persoană cu discernământ. Înşelarea copiilor de 
vârstă fragedă, a celor suferind de afecţiuni psihice sau 
având anumite deficienţe fizice, pentru a obţine de la ei 
bunurile, constituie infracţiunea de furt, nu infracţiunea 
de escrocherie”.15

Nu prea reuşită este opinia expusă de către Z.A. 
Neznamova: „Dacă pe calea înşelăciunii se dobândesc 
bunurile unei persoane lipsite de discernământ ..., 
conduita făptuitorului reprezintă furt, nu escrocherie. 
Aceasta pentru că voinţa unei asemenea persoane este 
viciată sub aspect juridic”.16 Nu acesta este criteriul care 
trebuie pus la baza diferenţierii furtului de escrocherie. 
Am menţionat mai sus că şi în cazul escrocheriei atestăm 
un viciu de consimţământ (cel prevăzut la art.228 din 
Codul civil). Explicaţia adevărată trebuie să fie aceea 
că făptuitorul nu are nevoie să înşele persoanele lipsite 
de discernământ. Nu le înşeală, pentru că, în circums-
tanţele respective, dispune de o altă cale de influenţare: 
exploatarea slăbiciunilor victimei. 

Într-o altă ordine de idei, este de actualitate delimi-
tarea escrocheriei de jaf. Mai ales, în situaţiile legate 
de sustragere – pe stradă sau în alte locuri publice – a 
telefoanelor mobile sau a altor asemenea bunuri.

Să aducem ca exemple câteva speţe de acest gen: la 
5.02.2008, aflându-se în incinta barului „Vernisaj” din 
mun. Bălţi, sub pretextul de a face un apel telefonic, B.T. 
a cerut telefonul de la T.C. După ce l-a primit, a plecat 
cu el de la locul comiterii faptei. În aceeaşi zi, aflân-
du-se în acelaşi local, sub pretextul că vrea să asculte 
muzică la telefonul mobil, l-a cerut de la B.N. După ce 
l-a primit, a plecat de la locul comiterii faptei;17 • la 
8.12.2006, aflându-se pe str. Alba Iulia, mun. Chişinău, 
C.O., motivând că are nevoie să facă un apel telefonic, 
a primit de la J.E. telefonul mobil. După сe l-a primit a 
fugit. La 25.12.2006, C.O., aflându-se în barul „Taurus”, 
mun. Chişinău, motivând că are nevoie să facă un apel 
telefonic, a primit de la S.S. telefonul mobil. După ce l-a 
primit a părăsit locul comiterii faptei;18 • la 3.01.2006, 
aflându-se lângă internet-salonul „Slaider” din mun. 
Bălţi, sub pretext că îi trebuie urgent să sune, C.B. a 
primit de la V.D. telefonul mobil. După ce l-a primit a 
părăsit locul săvârşirii faptei.19

Este simptomatic şi îngrijorător că în toate aceste 
cazuri s-a considerat că a fost comisă infracţiunea de 
escrocherie. Să încercăm să aflăm cauzele pronunţării 
acestor soluţii greşite.

În toate situaţiile descrise, făptuitorii, sub pretextul  
că vor să facă unele sunete sau să asculte muzică, iau te-
lefonul mobil de la victimă. Se îndepărtează la o anumită 
distanţă de victimă, simulând efectuarea acţiunilor invo-
cate ca pretext, după care se retrag de la locul comiterii 
faptei. Desigur, împreună cu telefonul mobil.

Cum să nu ne amintim în această ipoteză de punctul 
de vedere al lui G.V. Verina reprodus cu ocazia exa-
minării problemei privind departajarea escrocheriei de 
furt: „În cazul escrocheriei, bunurile sunt transmise către 
făptuitor pentru exercitarea asupra lor a atributelor de 
posesie, folosinţă şi dispoziţie; în cazul furtului – pentru 
exercitarea unor funcţii cu caracter pur tehnic (de exem-
plu, examinare, măsurare, verificare etc.)”?20

Dar, efectuarea de apeluri telefonice, ca şi ascultarea 
muzicii, se înscriu în rândul unor asemenea funcţii cu 
caracter pur tehnic. Or, victima transmite făptuitorului 
pentru scurt timp, în posesie temporară, bunurile sale. 
Pentru exercitarea acelor funcţii, nu mai mult de atât. Şi 
victima are convingerea că bunurile îi vor fi retrocedate 
în scurt timp. Victima este convinsă că-i transmite făp-
tuitorului bunurile nu în stăpânirea lui definitivă, acesta 
neavând dreptul să le ia în stăpânirea sa definitivă. 

În alţi termeni, linia de demarcaţie dintre escrocherie 
şi jaf (sau furt) se bazează pe răspunsul la următoarea 
întrebare: doreşte oare victima să renunţe definitiv la 
bunurile sale în folosul făptuitorului? Dacă răspunsul e 
negativ, suntem în prezenţa jafului (sau furtului). Dacă 
răspunsul e afirmativ, suntem în prezenţa escrocheriei.

Această diferenţă a fost înţeleasă corect în pct.17 al 
Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei 
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Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referi-
toare la escrocherie şi delapidarea averii străine”, nr.51 
din 27.12.2007: „În cazurile când înşelăciunea este apli-
cată pentru uşurarea accesului la bunurile străine, iar în 
procesul luării bunurilor caracterul infracţional al celor 
comise se conştientizează de victimă (însă, făptuitorul 
continuă realizarea sustragerii), acţiunea se califică drept 
jaf (de exemplu, atunci când făptuitorul cere telefonul 
mobil pentru a-l folosi temporar, după care părăseşte 
locul comiterii faptei)”.21

Este recomandabil ca o explicaţie similară să comple-
teze textul Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
„Cu privire la practica judiciară în procesele penale 
despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. 
Prin aceasta, s-ar contribui la stoparea admiterii erorilor 
judiciare legate de delimitarea jafului de escrocherie.

Într-un alt context, apare necesitatea de a deli-
mita  escrocheria de jaf, tâlhărie sau şantaj. Chiar 
dacă escrocheria pare a fi mult prea diferită de aceste 
infracţiuni, totuşi există situaţii când nu este atât de 
uşor a le delimita.

În legătură cu aceasta, A.N. Ignatov susţine că, în 
raport cu infracţiunea de şantaj, când victima însăşi 
poate transmite bunurile făptuitorului, escrocheria se 
deosebeşte prin următoarele: în cazul şantajului, victima 
acţionează sub influenţa temerii, iar voinţa îi este domi-
nată; în cazul escrocheriei, voinţa victimei este alterată 
în rezultatul înşelăciunii.22

De exemplu, într-o speţă, R.N. a fost condamnat în 
baza alin.(1) art.195 C.pen. RM. Mai concret, pentru 
însuşirea în proporţii mari sub formă de tâlhărie. În fapt, 
la 28.08.1999, în urma înţelegerii prealabile cu C.M., 
C.S. şi M.S., făptuitorul a venit cu automobilul în satul 
Pohrebeni, raionul Orhei. Au intrat în sediul cârmuirii 
S.R.L. „Tehnoif-Agro”, unde R.N., prezentându-se co-
laborator de poliţie, l-a făcut pe paznicul C.N. să des-
chidă uşa. C.N. a fost lovit cu pumnul în faţă. Iar C.M., 
C.S. şi M.S. i-au aplicat multiple lovituri cu picioarele, 
apoi l-au legat. Lui C.N. i s-a cauzat vătămare uşoară 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Ulterior, R.N., 
împreună cu ceilalţi făptuitori, au sustras bani în sumă 
de 23596 lei.23 

 În acest caz, înşelăciunea a servit doar pentru uşu-
rarea pătrunderii făptuitorilor în încăperea în care a fost 
realizată sustragerea. Nu C.N. le-a transmis ca şi cum 
benevol bunurile, considerând că făptuitorii au dreptul 
să le primească. Deci, este corectă soluţia instanţei de 
judecată. 

Apropiată de această ipoteză este alta, când făptu-
itorii se erijează în reprezentanţi ai autorităţii publice, 
prezentând legitimaţii false, purtând ilegal uniforma unor 
asemenea reprezentanţi, simulând exercitarea atribuţiilor 
reprezentanţilor autorităţilor publice etc. Aceasta pentru 

a putea efectua „percheziţii”, în timpul cărora sustrag 
bunuri.

În literatura de specialitate diverg poziţiile privind 
soluţia de calificare pentru asemenea cazuri. De exemplu, 
G.N. Borzenkov consideră că astfel de fapte trebuie cali-
ficate ca escrocherie.24 În opinia altor autori, în asemenea 
situaţii este săvârşită infracţiunea de jaf.25

În opinia noastră, dilema în cauză trebuie tranşată 
diferenţiat:

1) dacă voinţa victimei este alterată, ea considerând 
că făptuitorul reprezintă cu adevărat autoritatea publică, 
fiind convinsă că bunurile i-au fost ridicate cu respectarea 
tuturor normelor procesuale, nu există temeiuri să nu ca-
lificăm cele săvârşite ca escrocherie. O asemenea ipoteză 
este plauzibilă mai ales dacă victima este în conflict cu 
legea, dacă făptuitorul cu bună-ştiinţă profită de faptul 
că victima a comis o ilegalitate;

2) dacă voinţa victimei este dominată, paralizată, ea 
fiind convinsă că făptuitorul este deghizat în reprezentant 
al autorităţii publice, atunci calificarea trebuie făcută 
în baza art.187, 188 sau 189 C.pen. RM, în funcţie de 
circumstanţele concrete. Nu contează dacă victima şi-a 
exteriorizat convingerea în momentul comiterii faptei. 
Contează că şi-a dat seama de înscenare. În asemenea 
cazuri, victima transmite bunurile făptuitorului, pentru 
că are temeri pentru viaţa proprie sau cea a apropiaţilor 
săi, pentru că remarcă prezenţa armei la făptuitor, pen-
tru că cunoaşte precedente ale activităţii infracţionale a 
acelui făptuitor etc.

Dintr-o altă perspectivă, după punctarea acestor cri-
terii de delimitare, vom menţiona că, în dependenţă de 
modus operandis, modalităţile înşelăciunii sunt:

1) înşelăciunea verbală;
2) înşelăciunea în formă scrisă;
3) înşelăciunea sub forma unor acţiuni concludente.
În opinia întemeiată a lui G.N. Borzenkov, înşelăciu-

nea verbală este caracteristică comunicării nemijlocite 
dintre făptuitor şi victimă.26 Totodată, trebuie să recu-
noaştem caracterul limitat al unei asemenea modalităţi 
a înşelăciunii. Limitele le stabileşte cadrul legal, atunci 
când este cerută forma scrisă pentru încheierea unei 
convenţii. Atunci însă când convenţia, datorită lipsei sale 
de importanţă, permite forma orală, escrocheria poate 
presupune înşelăciunea verbală.

De exemplu, C.I. a fost condamnat pentru escroche-
rie, în temeiul alin.(2) art.122 C.pen. RM din 1961. În 
fapt, la sfârşitul lui martie 2002, s-a apropiat de T.N. şi 
i-a propus să procure 5 kg de zahăr şi ulei contra sumei 
de 35 lei. Apoi, prin înşelăciune, a însuşit banii, fără a 
oferi contraprestaţia pe care nu o avea în posesie.27

În ce priveşte modalitatea de înşelăciune sub formă 
de acţiuni concludente, considerăm că astfel de acţiuni 
pot consta în: purtarea uniformei de către persoana care 
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nu are acest drept; simularea unei maladii pentru a ob-
ţine actul ce confirmă dreptul făptuitorului de a primi 
foloase materiale; folosirea unor acte sustrase sau 
găsite etc. În acest registru, este necesar a menţiona că 
uzurparea de calităţi oficiale, însoţită de săvârşirea pe 
această bază a altei infracţiuni, se califică nu conform 
art.190  C.pen. RM, ci potrivit art.351 C.pen. RM.28 
Până la urmă, trebuie să remarcăm că făptuitorul este 
nevoit să recurgă la acţiuni concludente atunci când 
influenţarea verbală nu este suficientă. Când victima tre-
buie convinsă printr-o persuasiune mai intensă, ea fiind 
mai bănuitoare de felul ei. Or, acţiunea concludentă are o 
forţă probatoare mai pronunţată, având scopul să înlăture 
suspiciunile victimei. De aceea se şi numeşte „conclu-
dentă”: concluzia victimei trebuie să fie una – făptuitorul 
este cel căruia victima îi va transmite bunurile, întrucât 
făptuitorul are dreptul să le primească.

În continuare, un spaţiu mai larg vom acorda moda-
lităţii de înşelăciune în formă scrisă, modalitate care, în 
comparaţie cu celelalte două, are tendinţa de a căpăta 
gradul cel mai ridicat de frecvenţă.

Într-adevăr, în numeroase cazuri, escrocheria pre-
supune folosirea unor documente false. În literatura de 
specialitate chiar a fost exprimată părerea că lista circum-
stanţelor agravante ale escrocheriei ar trebui suplimen-
tată cu circumstanţa „prin falsificarea documentelor”.29 
Nu susţinem o asemenea iniţiativă. Implementarea ei 
ar duce la reducerea considerabilă a sferei de aplicare a 
dispoziţiei alin.(1) art.190 C.pen. RM. De fapt, această 
sferă de aplicare ar fi redusă aproape la zero. În al doi-
lea rând, este defectuoasă însăţi formularea propusă: ce 
înseamnă „înşelăciune prin falsificarea documentelor”? 
Întrebăm aceasta, întrucât şi legiuitorul autohton utilizea-
ză în repetate rânduri expresia „falsificarea documentelor 
sau altă înşelăciune” (de exemplu, la art.353, 355, 372 
C.pen. RM).

Formulând răspunsul la această întrebare, vom lua 
în consideraţie una din explicaţiile din pct.15 al Hotă-
rârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004: „Dobândirea ilicită a 
bunurilor în rezultatul folosirii de către făptuitor a unui 
document, falsificat anterior de o altă persoană, urmează 
a fi calificată doar conform art.190 C.pen. RM. În acest 
caz, nu este necesară calificarea suplimentară conform 
art.361 C.pen. RM, deoarece, reieşind din prevederile 
art.118 C.pen. RM, prezentarea unor asemenea docu-
mente apare ca varietate a înşelăciunii, deci şi a compo-
nenţei de escrocherie. În acelaşi timp, falsificarea unor 
astfel de documente, urmată de folosirea lor de către 
falsificator în vederea sustragerii bunurilor, trebuie ca-
lificată conform art.190 şi 361 C.pen. RM.”

Pentru o mai multă claritate, vom menţiona că 
în art.361 C.pen. RM două sunt ipotezele care ne 

interesează în mod deosebit: 1) confecţionarea (alias 
falsificarea) documentelor oficiale; 2) folosirea docu-
mentelor oficiale false.

Cât priveşte folosirea documentelor oficiale false, 
aceasta poate fi absorbită de infracţiunea de escroche-
rie. Poate reprezenta partea, atunci când întregul constă 
în art.190 C.pen. RM. În acest sens, nu poate fi decât 
salutată concluzia la care s-a ajuns în una din deciziile 
Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie: 
„Dobândirea ilicită a bunurilor în rezultatul folosirii 
de către făptuitor a unui document, falsificat anterior, 
urmează a fi calificată doar conform art.190 C.pen. RM. 
În acest caz, prezentarea unor asemenea documente 
apare ca varietate a înşelăciunii. Deci şi a componenţei 
de escrocherie”.30

Reiese că art.361 C.pen. RM este aplicabil în oricare 
caz de folosire a documentelor oficiale false. Cu excepţia 
cazurilor, când folosirea unor asemenea documente este 
realizată ca acţiune adiacentă, alături de dobândirea ili-
cită a bunurilor altei persoane. Mai mult, dacă folosirea 
documentelor oficiale false nu a fost realizată alături de 
dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, dar a avut ca 
scop o asemenea dobândire, nu înseamnă că avem temei 
să aplicăm art.361 C.pen. RM. Ţinând cont de parame-
trii laturii subiective, de faptul că intenţia infracţională 
nu a fost realizată decât în parte, cele săvârşite trebuie 
calificate în baza art.27 şi 190 C.pen. RM. Ca tentativă 
de escrocherie.

În ce priveşte confecţionarea (falsificarea) documen-
telor oficiale, trebuie să fim de acord cu L.E. Suncialieva, 
că o asemenea acţiune nu poate asigura dobândirea 
ilicită a bunurilor altei persoane; falsificând documente, 
făptuitorul nu poate în nici un fel să influenţeze asupra 
bunurilor, care vor continua să rămână la posesorul 
lor.31 Într-adevăr, falsificarea documentelor oficiale nu 
poate fi suficientă pentru a constitui o parte a infracţi-
unii de escrocherie. Nu poate fi înşelată victima, dacă 
documentele false rămân la făptuitor, nefiind folosite 
de către acesta.

În această ordine de idei, nu putem trece cu vederea 
o explicaţie conţinută la pct.6 al Hotărârii Plenului 
Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la 
practica judiciară în cauzele referitoare la escrocherie şi 
delapidarea averii străine”, nr.51 din 27.12.2007: „Dacă 
făptuitorul a falsificat un document oficial, însă – din 
cauze independente de voinţa lui – nu l-a putut folosi, 
cele săvârşite urmează a fi calificate conform alin.(1) 
art.327 din Codul penal al Federaţiei Ruse (corespunde 
cu art.361 C.pen. RM – n.a.). Acţiunea trebuie calificată 
ca pregătire de escrocherie, dacă intenţia făptuitorului 
a cuprins folosirea documentului fals pentru comiterea 
infracţiunii de escrocherie”.32

Aşadar, pentru aplicarea art.361 C.pen. RM, este 
suficientă confecţionarea (falsificarea) documentelor 
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oficiale. Nu este indispensabil ca, după ce documentul 
oficial a fost confecţionat, să fie şi folosit. Infracţiunea 
se consumase din momentul confecţionării. În orice caz, 
este obligatoriu ca intenţia făptuitorului să nu cuprindă 
folosirea documentului oficial fals pentru săvârşirea 
infracţiunii de escrocherie.

Pentru că, falsificând documentul în scopul dobândi-
rii ilicite ulterioare a bunurilor altei persoane, făptuitorul 
realizează prima etapă în activitatea infracţională legată 
de comiterea escrocheriei – etapa de pregătire a acestei 
infracţiuni.33 În ipoteza dată, confecţionarea documen-
telor oficiale îşi pierde identitatea pe care o cunoaştem 
din art.361 C.pen. RM. Aceasta întrucât se dizolvă în 
amalgamul activităţii infracţionale legate de comiterea 
escrocheriei. Deci, constituie unul din variatele exemple 
de pregătire de această infracţiune.

Mai există un aspect deloc neglijabil. La săvârşirea 
infracţiunii de escrocherie pot fi folosite oricare docu-
mente false, nu neapărat oficiale. De aceea, în ipoteza 
folosirii unor documente false neavând un caracter 
oficial, în vederea dobândirii ilicite a bunurilor altei 
persoane, nici nu poate să apară problema concurenţei 
dintre o parte şi un întreg (vizând raportul dintre art.361 
şi 190 C.pen. RM).

După ce ne-am referit la clasificarea modalităţilor 
înşelăciunii în funcţie de modus operandis, să ne concen-
trăm atenţia asupra clasificării modalităţilor înşelăciunii 
după modul de comportare – pozitivă sau negativă – a 
făptuitorului. Aşa cum am menţionat anterior, înşelăciu-
nea, ca modalitate a acţiunii adiacente din cadrul faptei 
prejudiciabile de escrocherie, poate fi săvârşită pe calea 
acţiunii sau inacţiunii. Iată de ce, putem vorbi despre:

1) înşelăciunea activă; 
2) înşelăciunea pasivă.
Pentru că o semnificaţie teoretico-practică majoră 

comportă cercetarea celei de-a doua modalităţi, infra 
vom efectua analiza noţiunii „înşelăciunea pasivă”.

După E.S. Tenciov, înşelăciunea pasivă constă în 
neexecutarea de către făptuitor a obligaţiei de a comunica 
despre circumstanţele reale ale convenţiei încheiate.34 În 
opinia lui G.N. Borzenkov, înşelăciunea pasivă are loc 
atunci când făptuitorul nu comunică victimei informa-
ţii, a căror comunicare ar fi făcut-o pe victimă să nu-i 
transmită bunurile.35 Din punctul de vedere al lui A.I. 
Boiţov, înşelăciunea pasivă este trecerea cu tăcere a unor 
circumstanţe faptice cu relevanţă juridică, despre care 
făptuitorul era obligat să comunice, în urma cărui fapt 
victimei i se creează o reprezentare falsă privitoare la 
prezenţa temeiurilor legale vizând legalitatea transmiterii 
bunurilor către făptuitor.36

În doctrina penală s-au profilat două poziţii privind 
conţinutul obligaţiei pe care nu o execută făptuitorul 
atunci când realizează înşelăciunea pasivă:

1) poziţia lato sensu, conform căreia obligaţia dată 
este fie morală, fie juridică;37

2) poziţia stricto sensu, potrivit căreia obligaţia 
respectivă poate fi numai juridică, decurgând din lege 
sau contract.38

Susţinem cea de-a doua poziţie, pentru că se ba-
zează pe regula fixată la alin.(2) art.3 C.pen. RM. În 
conformitate cu aceasta, este interzisă interpretarea 
extensivă defavorabilă a legii penale. Ce este moral sau 
imoral, întotdeauna suscită subiectivitate în apreciere. 
Din moment ce o normă etică nu are suport într-o sursă 
juridică – normativă sau contractuală – nu vom avea 
temei să afirmăm că, încălcând-o, făptuitorul nu şi-a 
executat faţă de victimă obligaţia de a-i comunica despre 
circumstanţele faptice relevante.

Sub un alt aspect, în literatura de specialitate sunt 
deosebite două modalităţi de înşelăciune pasivă: 

a) trecerea cu tăcerea cu bună-ştiinţă despre cir-
cumstanţele, a căror necunoaştere au generat eroarea 
victimei privind legalitatea transmiterii bunurilor către 
făptuitor; 

b) exploatarea conştientă a erorii victimei, în al cărei 
rezultat făptuitorul a primit bunurile de la victima aflată 
în eroare.39

Prin ce se deosebesc în esenţă cele două modalităţi? 
În cea de-a doua modalitate, victima fusese indusă în 
eroare de o terţă persoană, iar făptuitorul doar profită 
de această ocazie pentru a primi bunurile de la victimă. 
În prima modalitate, făptuitorul însuşi induce în eroare 
victima, fără concursul unei terţe persoane.

Altfel spus, în cea de-a doua modalitate se atestă men-
ţinerea erorii din partea făptuitorului. În prima modalitate 
are loc inducerea în eroare din partea făptuitorului.

Cât priveşte cea de-a doua modalitate a înşelăciunii 
pasive, P. Maţîşevski a exprimat opinia că, în prezenţa 
unei asemenea înşelăciuni, dobândirea ilicită a bunurilor 
altei persoane nu poate fi calificată ca escrocherie.40

Considerăm că este prea categorică şi univocă această 
opinie. Pentru a fi confirmat temeiul aplicării art.190 
C.pen. RM, trebuie de reieşit din faptul că escrocheria 
este o infracţiune complexă. Adică, acţiunea principală 
şi acţiunea adiacentă se află într-o interconexiune obiec-
tivă şi subiectivă. Când se realizează dobândirea ilicită a 
bunurilor altei persoane, în paralel trebuie să se realizeze 
înşelăciunea pasivă. Nu doar sub aspect obiectiv, dar şi 
ca atitudine psihică a făptuitorului.

Prin această prismă, să analizăm o speţă: la 
14.02.2008, în privinţa lui V.Ş. a fost încetat procesul pe-
nal în baza lit.b) alin.(3) art.196 C.pen. RM, în legătură 
cu împăcarea părţilor. În fapt, la 7.08.2007, aproximativ 
la ora 15.00, V.Ş., aflându-se, în stare de ebrietate, în 
gospodăria lui E.M. din or. Orhei, a profitat de faptul că 
fiul acesteia, O.M., se afla în eroare de fapt în ce priveşte 
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persoana căreia trebuia să-i transmită bani în sumă de 
54700 lei. Banii reprezentau datoria, care urma să fie 
achitată către M.G. Când O.M. i-a dat lui V.Ş. banii, 
l-a încredinţat că sunt toţi. Ascunzând că nu el este cel 
în drept să ia banii, V.Ş. a acceptat să-i fie transmişi. 
Împotriva sentinţei a declarat apel procurorul. Acesta 
a solicitat condamnarea lui V.Ş. în baza alin.(1) art.195 
C.pen. RM. Aceasta pentru că V.Ş. şi-a dat seama că 
înşeală, a prevăzut că O.M. i-a transmis banii fiind în 
eroare de fapt, a conştientizat aceasta, şi totuşi a intrat 
în posesia banilor. Mai mult, după aceasta a cheltuit o 
parte din banii însuşiţi.41

După cum se cunoaşte, inacţiunea începe să fie re-
alizată din momentul în care apare obligaţia de a acţiona. 
Prin urmare, nu putem vorbi de înşelăciune pasivă până 
când nu apare obligaţia de a-i comunica victimei despre 
circumstanţele faptice relevante.

În speţă, obligaţia constă în a-i comunica victimei că 
făptuitorul nu este cel în drept să primească banii care 
i se transmit. Dacă înşelăciunea pasivă se realizează 
până la consumarea dobândirii ilicite a bunurilor altei 
persoane, vom fi în prezenţa infracţiunii de escrocherie. 
Din contra, nu vom fi în prezenţa acestei infracţiuni dacă 
lipseşte legătura dintre acţiunea principală şi acţiunea 
adiacentă. Adică, dacă făptuitorul îşi dă seama de eroarea 
victimei după ce se consumase dobândirea ilicită a bunu-
rilor acesteia. Există indici care indică asupra prezenţei 
infracţiunii de escrocherie: când victima i-a înmânat 
făptuitorului banii, l-a încredinţat pe acesta că banii sunt 
toţi. Or, este posibil ca încă atunci făptuitorul să fi înţeles 
ce conţine pachetul pe care îl transmite victima. În acelaşi 
timp, sunt şi împrejurări care vorbesc în favoarea lipsei 
infracţiunii de escrocherie. În primul rând, ne referim 
la ebrietatea făptuitorului. Nu cunoaştem însă gradul de 
ebrietate a făptuitorului. Cunoaşterea acestei împrejurări 
se prezintă ca una extrem de importantă: o persoană care 
nu se afla într-o stare de ebrietate avansată, cu siguranţă, 
ar fi reacţionat adecvat, dându-şi seama că banii propuşi 
au un alt destinatar. Pe examinarea acestei circumstanţe 
trebuia concentrată atenţia instanţei de judecată şi a 
procurorului. Şi, desigur, pe aflarea momentului când 
făptuitorul şi-a dat seama că victima se înşeală: până la 
sau după obţinerea de către făptuitor a posibilităţii reale 
de a se folosi şi a dispune de banii primiţi la dorinţa sa. În 
lipsa unor probe clare, orice îndoială trebuie interpretată 
în favoarea făptuitorului. De aceea, suntem nevoiţi să 
atestăm lipsa temeiului de aplicare a răspunderii conform 
alin.(1) art.195 C.pen. RM.

Cât priveşte alternativa aplicării răspunderii con-
form art.196 C.pen. RM, o considerăm inacceptabilă: 
nu e întrunită condiţia în care să opereze această normă 
penală:1) să nu sporească masa patrimonială a victimei 
în proporţia pe care o exprimă eschivarea făptuitorului 

de a-şi executa obligaţiile pecuniare faţă de victimă, ori       
2) masa patrimonială a victimei să fie diminuată, fără însă 
a spori masa patrimonială a făptuitorului. În plus, art.196 
C.pen. RM nu poate fi aplicat atunci când nu există 
legătură cauzală între înşelăciunea pasivă şi cauzarea da-
unelor materiale. Pentru a alcătui infracţiunea prevăzută 
la art.196 C.pen. RM, cele două componente ale faptei 
prejudiciabile trebuie să aibă la bază o intenţie unică. Nu 
să fie răzleţite, având la bază intenţii distincte.

Alternativa a fost prevăzută în proiectul Codului 
penal al Republicii Moldova: în art.201, una din mo-
dalităţile faptei de însuşire a bunului găsit se exprimă 
în însuşirea pe nedrept a unui bun ce aparţine altuia, 
ajuns din eroare în posesia făptuitorului.42 Însă, în legea 
penală în vigoare nu există o incriminare asemănătoare. 
Concluzia este următoarea: se aplică art.190 C.pen. RM 
în cazul în care înşelăciunea pasivă se află în legătură 
cauzală cu dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, 
şi dacă înşelăciunea pasivă se realizează înainte de 
apariţia la făptuitor a posibilităţii reale de a se folosi şi 
a dispune de bunurile ce i s-au transmis; nu se aplică 
nici art.190 C.pen. RM, nici o altă normă penală, în 
cazul în care înşelăciunea pasivă nu se află în legătură 
cauzală cu dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, 
şi dacă înşelăciunea pasivă se realizează după apariţia 
la făptuitor a posibilităţii reale de a se folosi şi dispune 
de bunurile ce i-au fost transmise.

Aşadar, înşelăciunea poate fi antecedentă sau conco-
mitentă cu dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane. 
Înşelăciunea nu poate fi ulterioară dobândirii ilicite a 
bunurilor altei persoane. Aceasta se datorează faptului 
că dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane este 
acţiunea principală. Pe când înşelăciunea reprezintă 
acţiunea adiacentă.

Trecând în revistă principalele repere ale analizei 
efectuate în studiul de faţă, ajungem la următoarele 
concluzii:

1) în cazul infracţiunii de excrocherie, victima 
transmite bunurile către făptuitor aparent benevol, nu 
benevol;

2) linia de demarcaţie dintre escrocherie şi furt sau 
jaf se bazează pe răspunsul la următoarea întrebare: 
doreşte oare victima să renunţe definitiv la bunurile 
sale în favoarea făptuitorului? Dacă răspunsul e negativ, 
suntem în prezenţa furtului sau jafului. Dacă răspunsul 
e afirmativ, suntem în prezenţa escrocheriei;

3) în ce priveşte delimitarea escrocheriei de jaf, tâlhă-
rie sau şantaj, trebuie de luat în consideraţie dacă voinţa 
victimei a fost alterată (în ipoteza escrocheriei) sau para-
lizată (în ipoteza jafului, tâlhăriei sau şantajului);

4) dacă, în cazul confecţionării unui document oficial, 
intenţia făptuitorului cuprinde folosirea documentului 
oficial fals pentru dobândirea ilicită a bunurilor altei 
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persoane, se va aplica nu art.361 C.pen. RM. Se va 
aplica art.26 şi art.190 C.pen. RM (dacă nu se realizea-
ză scopul de folosire a documentelor oficiale false) sau 
art.27 şi  art.190 C.pen. RM (dacă se realizează scopul 
menţionat, deşi nu sunt dobândite ilicit bunurile unei 
alte persoane);

5) se aplică art.190 C.pen. RM în cazul în care înşe-
lăciunea pasivă se află în legătură cauzală cu dobândirea 
ilicită a bunurilor altei persoane, şi dacă înşelăciunea 
pasivă se realizează înainte de apariţia la făptuitor a 
posibilităţii reale de a se folosi şi a dispune de bunurile 
ce i s-au transmis; nu se aplică nici art.190 C.pen. RM, 
nici o altă normă penală, în cazul în care înşelăciunea 
pasivă nu se află în legătură cauzală cu dobândirea ilicită 
a bunurilor altei persoane, şi dacă înşelăciunea pasivă 
se realizează după apariţia la făptuitor a posibilităţii 
reale de a se folosi şi a dispune de bunurile ce i-au fost 
transmise.
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SUMMARY
This article is dedicated to legal liability particularities for prostitution analysis in the Moldovan le-

gislation. It includes literature analysis of object, objective side, subject and subjective side of prostitution 
practice administrative offence.

L
prostituţiei. Potrivit art.89 alin.(1) din Codul contraven-
ţional al Republicii Moldova1, practicarea prostituţiei se 
sancţionează cu amendă de la 20 la 40 unităţi convenţi-
onale. În această normă, precum şi în norma respectivă 
din Codul cu privire la contravenţiile administrative 
anterior (art.171/1)2, în care era prevăzută răspunderea 
administrativă pentru practicarea prostituţiei, nu sunt 
concretizate acţiunile, care formează latura obiectivă a 
acestei contravenţii administrative, ceea ce constituie 
o omisiune a legiuitorului.

 Aceasta contravine Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale 
Omului. O normă de drept trebuie să fie formulată în aşa 
mod, încât fiecare individ să înţeleagă univoc şi explicit 
din conţinutul acesteia, după caz – chiar şi cu ajutorul 
interpretărilor judecătoreşti, ce acţiune sau omisiune va 
atrage după sine răspunderea penală.3 În alţi termeni, 
legea trebuie să fie previzibilă şi accesibilă.

 Astfel, potrivit jurisprundenţei Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului privind aplicarea art.7 din 
Convenţia Europeană, reflectată în Hotărârea din             
24 mai 2007, pronunţată în cauza Dragotoniu şi Mili-
taru-Pidhorni împotriva României (cererile nr.77193/01 
şi nr.77196/01), pct.33-34:” paragraful 1 al art.7 din 
Convenţie consacră, în general, principiul legalităţii de-
lictelor şi pedepselor (nullum crimen, nulla poena sine 
lege) şi interzice, îndeosebi, aplicarea retroactivă a drep-
tului penal atunci când se face în detrimentul acuzatului 
(Kokkinakis împotriva Greciei, Hotărârea din 25 mai 
1993, seria A nr.260-A, p.22, paragraful 52). În timp ce 
interzice în special extinderea domeniului de aplicare 
a infracţiunilor existente la faptele care, anterior, nu 
constituiau infracţiuni, el ordonă, de asemenea, să nu 
se aplice legea penală în mod extensiv în detrimentul 
acuzatului, de exemplu prin analogie. Reiese că legea 
trebuie să definească clar infracţiunile şi pedepsele 
care le sancţionează (Achour împotriva Franţei [GC], 
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egislaţia în vigoare a Republicii Moldova prevede 
răspunderea contravenţională pentru practicarea 

nr.67335/01, paragraful 41, 29 martie 2006). Noţiunea 
de „drept” („law”) folosită la art.7 corespunde celei de 
„lege”, care figurează în alte articole ale Convenţiei; 
ea înglobează dreptul de origine atât legislativă, cât şi 
jurisprudenţială şi implică unele condiţii calitative, între 
altele – cele ale accesibilităţii şi ale previzibilităţii  
(a se vedea, în special, Cantoni împotriva Franţei, Ho-
tărârea din 15 noiembrie 1996, Culegere de hotărâri şi 
decizii, 1996-V, p.1627, paragraful 29; Coëme şi alţii 
împotriva Belgiei, nr.32492/96, 32547/96, 32548/96, 
33209/96 şi nr.33210/96, paragraful 145, CEDO 2000-
VII; E.K. împotriva Turciei, nr.28496/95, paragraful 51, 
7 februarie 2002)”.

 Principul previzibilităţii legii este reiterat şi în alte 
hotărâri pronunţate de Curtea Europeană, printre care 
menţionăm: Sunday Times c. Marei Britaniei, pct.49, 
Hotărârea din 26 aprilie 1979; Jecius c. Lituaniei, 
pct.56, Hotărârea din 31 iulie 2000 etc.

 Prin urmare, norma contravenţională, care este re-
flectată în art.89 din Codul contravenţional al Republicii 
Moldova, nu corespunde articolului 7 din Convenţie, 
adică nu este prevezibilă şi explicită, deoarece din 
conţinutul acesteia nu reiese clar, care acţiuni sau, după 
caz, inacţiuni urmează a fi pedepsite în baza articolului 
nominalizat.

 Mai mult ca atât, lipsa de claritate în conţinutul 
normei prevăzute de art.89 din Codul contravenţional al 
Republicii Moldova poate avea drept urmare interpre-
tarea extensivă defavorabilă a acestei norme, ceea ce, 
potrivit art.7 din Convenţie şi art.5 alin.(2) din Codul 
contravenţional al Republicii Moldova, este interzis. 

 Analizând practica judiciară de aplicare a sancţiu-
nilor administrative în temeiul  prevederilor art.171/1 
din Codul cu privire la contravenţiile administrative 
anterior, precum şi al prevederilor art.89 din Codul 
contravenţional în vigoare, am stabilit că instanţele 
de judecată interpretează în mod diferit contravenţia 
administrativă de practicare a prostituţiei. Prin practi-
carea prostituţiei se înţelege: ,,prestare sau acordare de 



Nr. 9-10, 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

108

servicii sexuale contra plată”, ori „expunerea pentru 
prestarea serviciilor sexuale contra plată”, sau ,,pro-
punerea serviciilor sexuale contra plată” etc.

 În acest context, pot fi prezentate un şir de decizii 
judecătoreşti, prin care au fost aplicate sancţiuni în 
temeiul prevederilor art.171-1 din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative anterior: 

• B.N. este învinuită în săvârşirea contravenţiei ad-
ministrative prevăzute de art.171-1 alin.(1) din Codul 
cu privire la contravenţiile administrative al Republicii 
Moldova, şi anume: că la data de 19.03.2009, în jurul 
orelor 12.00, pe str. Calea Moşilor din mun. Chişinău 
presta servicii sexuale contra pată.

 Contravenienta B.N. în şedinţa de judecată a 
recunoscut vina. Analizând în şedinţa de judecată 
materialile dosarului, instanţa de judecată a ajuns la 
concluzia că B.N. a săvârşit contravenţia prevăzută de 
art.171-1 alin.(1) din Codul cu privire la contravenţiile 
administrative al Republicii Moldova4;

• La data de 26.02.2009, orele 21.00, pe str. Aleea 
Gării din mun.Chişinău a fost stabilit că Ţ.E. presta 
servicii sexuale contra plată, adică practica prostitu-
ţia.Vina o recunoaşte. Prin acţiunile sale Ţ.E. a comis 
contravenţia administrativă prevăzută de art.171-1 alin.
(1) din Codul cu privire la contravenţiile administrative 
al Republicii Moldova5; 

• B.T., la 19.03.2009, aproximativ la ora 21.00, a 
fost depistată în Hotelul „X” din bd...., mun. Chişinău, 
unde presta servicii sexuale contra plată cetăţeanului 
turc pe nume G. pentru suma de 1200 lei. În şedinţa 
de judecată vina a recunoscut-o pe deplin şi a explicat 
că prestează servicii sexuale contra plată din cauza 
situaţiei materiale6;

• Cet. B.R., la data de 25 februarie 2009, în jurul 
orei 17.00, a fost depistată pe str. Calea Moşilor din 
mun. Chişinău, unde presta servicii sexuale contra plată 
persoanelor necunoscute la suma de 50 lei, comiţând 
în aşa mod contravenţia prevăzută de art.171-1 alin.(1) 
din Codul cu privire la contravenţiile administrative al 
Republicii Moldova7;

• D.M., la 02.03.2009, aproximativ la ora 17.25, 
pe str. Calea Moşilor din mun. Chişinău se expunea 
pentru prestarea serviciilor sexuale contra plată – a 
câte 50 lei. În instanţă vinovăţia în practicarea pros-
tituţiei a recunoscut...8;

• V.G. este învinuită că pe data de 13.03.2009, la 
orele 23-00, se afla pe str. Calea Basarabiei din mun. 
Chişinău şi propunea servicii sexuale contra plată, adi-
că în comiterea contravenţiei administrative, prevăzute 
de art.171-1 alin.(1) din Codul cu privire la contraven-
ţiile administrative al Republicii Moldova9;

• N.M., pe 07.03.2009, în jurul orelor 03.40, pe 
str. Gagarin din mun. Chişinău presta servicii sexuale 
contra plată – a câte 600 lei, prin care a comis o con-
travenţie administrativă prevăzută de art. 171-1 alin.(1) 

din Codul cu privire la contravenţiile administrative al 
Republicii Moldova .Vina o recunoaşte10;

• P.N. este învinuită în săvârşirea contravenţiei 
prevăzute de art.171-1 alin.(1) din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative al Republicii Moldova, şi 
anume: că la data de 19.03.2009, în jurul orelor 13.30, 
pe str. Calea Moşilor din mun. Chişinău presta servicii 
sexuale contra plată.

 Contravenienta P.N. în şedinţa de judecată a recu-
noscut vina.

 Analizând în şedinţa de judecată materialile dosa-
rului, instanţa de judecată a ajuns la concluzia că P.N. 
a săvârşit contravenţia prevăzută de art.171-1 alin.(1) 
din Codul cu privire la contravenţiile administrative al 
Republicii Moldova11;

• La data de 26.02.2009, orele 21.00, pe str. Aleea 
Gării din mun. Chişinău a fost stabilit că Ţ.E. presta ser-
vicii sexuale contra plată, adică practica prostituţia.

 Vina o recunoaşte. 
 Prin acţiunile sale cet. Ţ.E. a comis contravenţia 

administrativă prevăzută de art. 171-1 alin.(1) din 
Codul cu privire la contravenţiile administrative al 
Republicii Moldova12;

• Cet. S.M., la 20.03.2009, la ora 23.00, aflându-se 
pe str. Aleea Gării din mun. Chişinău, presta servicii 
sexuale contra plată în sumă de 200 lei pentru o oră, 
adică practica prostituţia.

Contravenienta S.M. a recunoscut vina, explicând că 
ea, într-adevăr, a acordat servicii sexuale contra plată.

 Examinând cumulul de probe, instanţa califică ac-
ţiunile contravenientei S.M. în baza art.171-1 alin.(1) 
din Codul cu privire la contravenţiile administrative 
al Republicii Moldova, fapt confirmat prin materialile 
cazului administrativ dat13;

• S.R., la 03.03.2009, aproximativ la ora 11.00, pe 
str. Calea Moşilor din mun. Chişinău se expunea pentru 
prestarea serviciilor sexuale contra plată clienţilor. În 
instanţa vina a recunoscut14;

• T.I., la 02.03.2009, aproximativ la ora 10.00, a fost 
depistată pe str. Calea Moşilor din mun. Chişinău când 
se expunea pentru prestarea serviciilor sexuale contra 
plată – a câte 50 ( cincizeci lei). În instanţă a recunoscut 
că de o lună se ocupă cu prostituţia.15

 Putem observa că în toate deciziile prezentate 
instanţele de judecată au utilizat sintagma ,,servicii se-
xuale”, fără a specifică ce reprezintă sau în ce constau 
aceste servcii sexuale. În acest sens, apare întrebarea 
dacă la servicii sexuale se atribuie numai raportul se-
xual întreţinut contra plată sau şi aşa activităţi cum ar 
fi masaj erotic, dans erotic, servicii de escortă, care, în 
opinia noastră, nu se atribuie la porstituţie.

 De aceea, considerăm că sintagma ,,servicii se-
xuale” nicidecum nu poate fi utilizată la calificarea 
contravenţiei de practicare a prostituţiei, deoarece nu 
poartă un caracter clar, previzibil şi poate fi interpretată 
în mod diferit.
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 În alte cazuri, instanţele de judecată au aplicat 
sancţiuni pentru practicarea prostituţiei, fără a concre-
tiza în decizie acţiunile sau inacţiunile făptuitorului 
care formează latura obiectivă a contravenţiei date. De 
exemplu:

• B., pe data de 25.03.2009, pe str. Calea Moşilor 
din mun. Chişinău practica prostituţia, contravenţie 
prevăzută de art.171-1 alin.(1) din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative al Republicii Moldova16;

• la data de 16.04.2009, în jurul orei 03.10, minora 
M.L. a fost reţinută în str. Iu.Gagarin din mun. Chişinău 
practicând prostituţia contra unei plăţi în mărime de 
300 lei moldoveneşti. Acţiunile sus-menţionate cuprind 
faptul contravenţiei prevăzute de art.171-1 alin.(1) 
din Codul cu privire la contravenţiile administrative 
al  Republicii Moldova şi se confirmă prin materialile 
cauzei şi explicaţiile contravenientei17;

• la data de 23.01.2008, pe la orele 21.30, în sauna 
din str. P.S., mun.Chişinău, cet. M.T. a fost depistată 
că practica prostituţia contra 100 de Euro, încălcând 
prevederile art.171/1 alin.(1) din Codul cu privire la 
contravenţiile administrative al Republicii Moldova18.

 Spe deosebire de legislaţia Republicii Moldova, 
legislaţia României prevede răspundere penală pentru 
practicarea prostituţiei şi cuprinde definţia legală a 
noţiunii ,,prostituţie”. Codul penal român defineşte, în 
articolul 328, prostituţia ca faptă a persoanei, care îşi 
procură mijloacele de existenţă practicând în acest scop 
raporturi sexuale cu diferite persoane.

 Constatăm că definiţia prostituţiei consacrată în 
Codul penal român conţine următoarele particulari-
tăţi caracterisitice prostituţiei: 1) profitabilitatea sau 
comercialitatea prostituţiei – obţinerea mijloacelor de 
existenţă prin practicarea raporturilor sexaule; 2) stabili-
tatea prostituţiei – raporturile sexuale sunt practicate în 
mod sistematic, cu caracter de obişnuinţă; 3) practicarea 
raporturilor sexuale cu diferite persoane.

 Ţinând cont de particularităţile caracteristice ale 
prostituţiei cuprinse în definiţia acesteia din Codul penal 
român, propunem completarea normei de la art.89 din 
Codul contravenţional al Republicii Moldova după cum 
urmează: „Practicarea prostitutiţiei, adică practicarea 
raporturilor sexuale cu diferite persoane în scopul 
procurării foloaselor materiale”.

 În viziunea noastră, această definiţie corespunde 
exegenţelor prevăzute în art.7 din Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamen-
tale ale Omului, adică reflectă explicit şi clar sensul 
contravenţiei administrative ,,practicarea prostituţiei”, 
concretizând elementele şi semnele constitutive ale 
acesteia şi delimitând raporturile sexuale ce se atribuie 
la prostituţie de alte categorii de raporturi sexale, cum ar 
fi, de exemplu, raporturi sexuale premaritale şi raporturi 
sexuale extraconjugale.

 Practicarea prostituţiei, ca şi orce altă faptă con-
travenţională sancţionată de Codul contravenţional 

al Republicii Moldovs, este compusă din următoarele 
elemente constitutive: 1) obiectul; 2) latura obiectivă; 
3) subiectul; 4) latura subiectivă.

1. Obiectul contravenţiei administrative              
,,Practicarea prostituţiei”

 Potrivit cercetătorului S.Furdui, obiectul contraven-
ţiei îl constituie valorile şi relaţiile sociale ocrotite de 
legea contravenţională, care sunt vătămate, lezate sau 
periclitate prin comiterea faptei respective.

 Obiectul contravenţiei este de două feluri: a) obiec-
tul juridic şi b) obiectul material.

 a) obiectul juridic al contravenţiei îl constituie 
valoarea socială şi relaţiile sociale privitoare la aceasta, 
apărate de legea contravenţională prin contravenţionali-
zarea faptelor care aduc o atingere ori le pun în pericol. 
El se prezintă sub cinci forme: obiect juridic general, 
obiect generic de grup, obiect special, obiect complex 
şi obiect multiplu.

 b) obiectul material al contravenţiei este un lucru fi-
zic sau fiinţa unei persoane împotriva căreia se îndreaptă 
unele contravenţii. Obiectul respectiv nu există la orice 
contravenţie, ci numai la acelea la care valoarea socială 
ocrotită se exprimă într-o entitate materială.

 Obiectul juridic general reprezintă totalitatea valo-
rilor sociale ocrotite de dreptul contravenţional.

 Obiectul juridic generic reprezintă o grupă de valori 
sociale de aceeaşi natură, vătămate sau lezate de o grupă 
de contravenţii.

 Obiectul juridic special reprezintă o anumită va-
loare socială, o relaţie socială privitoare la aceasta sau 
periclitată prin comiterea unei contravenţii.

 Obiectul juridic complex este alcătuit din cel puţin 
două valori diferite, ocrotite prin aceeaşi normă, care 
sunt lezate prin acţiuni separate. El conţine un obiect 
principal (direct) şi unul secundar (indirect), fiind spe-
cific contravenţiilor complexe.

 Obiectul juridic multiplu constă în lezarea mai 
multor obiecte juridice printr-o singură acţiune, care 
întruneşte elementele constitutive ale unei contravenţii 
unice.19

 Codul contravenţional al Republicii Moldova 
atribuie contravenţia de practicare a prostituţiei la 
grupul contravenţiilor administrative stipulate în 
Capitolul VII, ce atentează la sănătatea pupulaţiei, 
sănătatea pesroanei, starea sanitar-epidemiologică. 
Prin urmare, obiectul juridic generic al acestei con-
travenţii îl formează sănătatea pupulaţiei, sănătatea 
pesroanei, starea sanitar-epidemiologică. În Codul cu 
privire la contravenţiile administrative anterior, contra-
venţia analizată era prevăzută în Capitolul 13 intitulat 
,,Contravenţiile administrative ce atentează la ordinea 
publică”. Deci, legislaţia administrativă anterioară a 
stabilit un alt obiect juridic generic al contravenţiei de 
practicare a prostituţiei, format din relaţiile sociale care 
condiţionează ocrotirea ordinii publice. 
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 Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod contraven-
ţional s-a schimbat obiectul generic al contravenţiei de 
practicare a prostituţiei, care la moment este constituit 
din sănătatea populaţiei, sănătatea pesroanei şi starea 
sanitar-epidemiologică.

 Considerăm că este incorectă includerea contra-
venţiei de practicare a prostituţiei în Capitolul VII, care 
conţine contravenţiile ce atentează la sănătatea popula-
ţiei, sănătatea pesroanei, starea sanitar-epidemiologică, 
deoarece prin practicarea prostituţiei în primul rând sunt 
lezate normele de convieţuire socială, care fac parte 
componentă a ordinii publice. Prin urmare, este necesar 
a include contravenţia de practicare a prostituţiei în 
Capitolul XIX din Codul contravenţional în vigoare, în 
care sunt reflectate contravenţiile ce atentează la ordinea 
publică şi la securitatea publică.

 Obiectul juridic special al contravenţiei de practicare 
a prostituţiei poartă un caracter multiplu, deoarece pros-
tituţia reprezintă pericol pentru mai multe valori sociale 
ocrotite de Codul contravenţional, printre care putem 
menţiona: normele de convieţuire socială, demnitatea 
persoanei şi sănătatea populaţiei.

 În această ordine de idei, în literatura de specialite 
se menţionează că pericolul prostituţiei pentru societate 
constă în degradarea morală a unei anumite părţi a so-
cietăţii, adică a celor care practică această meserie şi a 
celor care beneficiază de serviciile prostituatelor, ceea 
ce influenţează negativ asupra altor sfere ale moralităţii 
existente în societate.20 

 În preambulul Convenţiei pentru Reprimarea 
Traficului cu Fiinţe Umane, aprobată de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 317 (IV) 
din 2 decembrie 1949, se menţionează că prostituţia şi 
răul care o însoţeşte, traficul de fiinţe umane în vede-
rea prostituării lor sunt incompatibile cu demnitatea şi 
valoarea persoanei umane şi pun în pericol bunăstarea 
individului, a familiei şi a comunităţii.

 Codul penal al României atribuie infracţiunea 
prostituţiei la categoria infracţiunilor contra moralei 
publice şi realţiilor de convenţuire socială. În aceas-
tă ordine de idei, autorii români I.Pascu, şi V.Lazăr, 
menţionează că, prin incriminarea faptei prevăzute 
de art.328 „Prostituţia” din Codul penal al României, 
legiuitorul a urmărit să asigure respectarea normelor de 
convieţuire, potrivit cărora fiecare persoană trebuie să-şi 
procure mijloacele de existenţă prin muncă. Deoarece 
procurarea mijloacelor de existenţă prin practicarea de 
raporturi sexuale cu diferite persoane aduce atingere, 
în acelaşi timp, şi normelor de morală care guvernează 
viaţa sexuală a persoanei, dar şi moralităţii publice, 
legiuitorul a avut în vedere şi apărarea acestor valori. 
De aceea, infracţiunea de prostituţie are ca obiect juridic 
special relaţiile privind convieţuirea socială, relaţii care 
implică pro curarea mijloacelor de existenţă prin muncă, 
cu respectarea regulilor de morală privind viaţa sexuală 
a persoanei, precum şi a moralităţii publice21.

 Această opinie este susţinută şi de alţi cerce-
tători români, cum sunt: Gh.Nistoreanu, A.Boroi, 
V.Dobrinou, N.Cornea, potrivit cărora în cazul infracţi-
unii de prostituţie obiectul juridic îl constituie relaţiile 
sociale privind convieţuirea socială, relaţii care au în 
vedere procurarea mijloacelor de existenţă prin muncă, 
cu respectarea regulilor de morală privind viaţa sexuală 
a persoanei, precum şi a moralităţii publice.22

 Ideea că prostituţia pune în pericol moralitatea 
publică şi demnitatea persoanei este reflectată în    
Decizia Curţii Constituţionale a României nr.47 din 
11 iunie 2006 pronunţată asupra excepţiei de necon-
stitutionalitate a dispozitiilor articolului 328 din Codul 
penal al României. Potrivit Deciziei, prostituţia este în 
vădită contradicţie cu moralitatea vieţii de familie şi cu 
sarcinile de importanţă deosebită ce revin familiei în 
creşterea şi educarea tinerei generaţii. În acelaşi timp, 
tolerarea prostituţiei reprezintă o gravă atingere adusă 
demnitaţii persoanei, ştiut fiind că persoana care prac-
tica prostituţia se situează într-o poziţie de inferioritate 
caracteristică celui care se vinde pe sine. La aceasta 
se adaugă situaţia umilitoare, consecinţă a dispreţului 
public la care aceste persoane sunt supuse pretutindeni, 
tocmai pentru că prostituţia este condamnată de morala 
publică, laică sau religioasă.23

 În Comentariul la Codul cu privire la contravenţiile 
administrative al Federaţiei Ruse se menţionează că 
pericolul social al prostituţiei se manifestă prin aceea 
că ea poate deveni o sursă de răspândire a bolilor ve-
nerice, precum şi a maladiei SIDA, ceea ce poate avea 
consecinţe negative asupra sănătăţii populaţiei.24

 Prin urmare, considerăm că obiectul juridic special 
al contravenţiei de practicare a prostituţiei, prevăzute 
de art.89 din Codul contravenţional al Republicii 
Moldova, are un caracter multiplu, fiind format din: 
a) relaţiile de convieţuire socială, care includ în sine 
un sistem de reguli ce guvernează viaţa sexuală a 
persoanei în conformitate cu normele moralei exis-
tente în societate; b) demnitatea persoanei ce practică 
prostituţia; c) sănătatea populaţiei.

 În literatura de specialite română sunt exprimate 
mai multe opinii în ceea ce priveşte existenţa sau ab-
senţa obiectului material în cazul infracţiunii de pros-
tituţie. Potrivit doctrinarilor Gh.Nistoreanu, Al.Boroi, 
obiectul material al infracţiunii de prostituţie sunt 
bunurile pe care le dobândeşte ca mijloace de existenţă 
persoana ce practică prostituţia.25 Opinie asemănătoare 
expune şi profesorul V.Dongoroz, care menţionează 
că, deoarece acţiunea de procurare a mijloacelor de 
existenţă se referă în mod direct la sume de bani, valori 
sau orice alte bunuri, infracţiunea de prostituţie are şi 
un obiect material, constând în sumele de bani, valorile 
sau bunurile pe care subiectul şi le procură practicând 
raporturi sexuale cu diferite persoane şi care servesc 
la asigurarea existenţei sale.26
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 Totodată, toţi aceşti autori susţin că nu poate fi 
considerat drept obiect material al infracţiunii de prosti-
tuţie corpul diferitelor persoane, partenere la raporturile 
sexuale, fiindcă aceste raporturi sexuale, privite fiecare 
în parte, nu au nimic ilicit în ele însele, ceea ce este 
ilicit fiind numai scopul de procurare a mijloacelor de 
existenţă prin practicarea lor.

 Alt penalist român, N.Cornea, susţine că nu poate fi 
considerat obiect material al infracţiunii de prostituţie 
nici corpul persoanei şi nici bunurile care sunt dobândite 
de către persoana care practică prostituţia. În acest sens, 
el menţionează că nu poate fi considerat ca obiect mate-
rial nici corpul persoanei care se prostituează şi nici cel 
al persoanelor cu care aceasta întreţine raporturi sexuale, 
privite fiecare în parte. Nici bunurile, lucrurile sau banii 
nu pot constitui obiect material al acestei infracţiuni, 
pentru că în doctrină şi în practica judiciară se susţine 
că prin obiect material se înţelege bunul, lucrul sau 
corpul persoanei asupra căreia este îndreptată activitatea 
materială descrisă în norma de incriminare. Infracţiunea 
de prostituţie este prin natura ei o infracţiune de pericol 
şi deci nu are obiect material. Pe de altă parte, bunurile 
sau banii obţinuţi prin prostituare constituie produsul 
infracţiunii şi nu obiectul asupra căruia s-a acţionat.27

 În viziunea noastră, în cazul contravenţiei admi-
nistraitve de practicare a prostituţiei nu există obiectul 
material, deoarece acţiunile persoanei ce practică 
prostituţia nu sunt îndreptate împotriva unui lucru fizic 
sau împotriva fiinţei, ci împotriva valorilor sociale 
care nu se exprimă într-o entiate materială: a) relaţiile 
de convieţuire socială, care includ în sine un sistem 
de reguli care guvernează viaţa sexuală a persoanei 
în conformitate cu normele moralei existente în soci-
etate; b) demnitatea persoanei ce practică prostituţia;                                          
c) sănătatea populaţiei.

2. Latura obiectivă a contravenţiei administrative 
„Practicarea prostituţiei”

Latura obiectiva a contravenţiei este manifestarea 
exerioară a persoanei – fapta (acţiune sau inacţiune) 
care prin rezultatul produs lezează sau pune în pericol 
valorile (obiectul juridic) ocrotite prin legea contra-
venţională.28

Codul contravenţional al Republicii Moldova, în 
art.89, nu stipulează acţiunile sau inacţiunile care for-
mează latura obiectivă a contravenţiei de practicare a 
prostituţiei. În literatura de specialitate sunt formulate 
mai multe opinii privitoare la trăsăturile caracteristice 
ale acestui comportament social deviant, în baza cărora 
acţiunile persoanei urmează a fi calificate drept acţiuni 
de practicare a prostituţiei.

 Potrivit opiniei autorului rus L.L. Popov, reflectate 
în Comentariul la Codul administrativ al Republicii 
Sovietice Federative Socialiste Ruse, însăşi noţiunea de 
prostituţie presupune caracterul sistematic al acţiunilor 
îndreptate spre obţinearea foloaselor materiale de la 

întreţinerea relaţiilor sexuale cu mai mulţi bărbaţi. Prin 
urmare, întreţinerea relaţiilor sexuale cu un bărăbat doar 
o singură dată, în scopul obţinerii câştigului material, 
nu conţine elementele constitutive ale contravenţiei de 
practicare a prostituţiei. Caracterul sistematic presupu-
ne înteţinerea relaţiilor sexuale multiple cu mai mulţi 
bărbaţi pentru a obţine un câştig material

 Totodată, L.L. Popov afirmă că practicarea prosti-
tuţiei sub formă de îndeletnicire presupune întreţinerea 
sistematică a relaţiilor sexuale cu bărbaţii în scopul 
obţinerii câştigului material, cu condiţia că acest câş-
tig material constituie o sursă de venit principală sau 
complementară şi că poartă un caracter stabil. Cu toate 
acestea, mărimea câştigului primit pentru fiecare raport 
sexual nu reprezintă un semn calificativ. Prin câştig 
material se înţelege valuta rusească şi valuta străină, 
precum şi diferite obiecte materiale (bunuri, obiecte de 
lux, băuturi spirtoase etc.).29

 Prin urmare, potrivit acestei opinii, latura obiectivă 
a contravenţiei administrative de practicare a prostituţiei 
se manifestă prin acţiunile sistematice de întreţinere 
a relaţiilor sexuale cu bărbaţi în scopul obţinerii unui 
câştig material.

 O opinie asemănătoare cu privire la semnele obliga-
torii ale laturii obiective a contravenţiei administrative 
analizate – sistematicitatea întreţinerii relaţiilor sexuale 
şi obţinerea unui câştig în urma întreţinerii realţiilor 
sexuale – o găsim în alt Comentariu la Codul cu privire 
la contravenţiile administrative al Federaţiei Ruse (sub 
redacţia Iu.M. Kozlov). În el se menţionează că din 
sensul art.6.11 al acestui Cod, care prevede răspunderea 
administrativă pentru practicarea prostituţiei, reiese că 
prostituţia reprezintă un gen de activitate care se ma-
nifestă prin întreţinerea sistematică a relaţiilor sexuale 
dezordonate în scopul obţineii unui câştig material. 
Câştigul este semnul obligatoriu al laturii obiective; în 
cazul în care acest semn nu persistă, nu există prostituţia 
ca contravenţie administrativă.30

 Alt autor rus, А.N. Ignatov, menţionează că anu-
me caracterul sistematic al acţiunilor şi înţelegerea 
prealabilă cu privire la onorariu (mărimea onorariului 
poate şi să nu fie stabilită iniţial) constituie trăsăturile 
caracteristice ale prostituţiei. Prin urmare, femeia care 
deseori schimbă partenerii şi primeşte de la ei diferite 
prezente, petrece cu ei timpul în restaurante nu poate fi 
considerată prostituată.31

 Aşadar, autorii ruşi consideră că latura obiectivă a 
contravenţiei de practicare a prostituţiei se manifestă 
prin acţiunea de întreţinere a relaţiilor sexuale dezor-
donate în scopul obţineii unui câştig material. Raporturi 
sexuale trebuie să fie întreţinute în mod sistematic.

 În literatura de specialitate română se menţionează 
că latura obiectivă a infracţiunii de prostituţie, prevă-
zută în formula prezentată în articolul 328 din Codul 
penal român, se realizează prin două acţiuni corela-
tive, aflate într-o relaţie independentă: acţiunea-scop 
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şi acţiunea-mijloc. În acest context, autorii români 
Gh.Nistoreanu, Al.Boroi menţionează că elementul 
material al laturii obiective constă în acţiunea de 
procurare fie a mijloacelor de existenţă, în general, 
fie numai a principalelor mijloace de existenţă, prin 
practicarea de raporturi sexuale cu diferite persoane. 
Aşadar, elementul material al acestei infracţiuni are o 
alcătuire complexă şi se realizează prin două acţiuni 
strâns legate între ele, şi anume: o acţiune de procurare 
a mijloacelor de existenţă, care indică scopul, finali-
tatea activităţii incriminate şi o altă acţiune, aceea de 
practicare de raporturi sexuale, care indică mijlocul 
de realizare a acestei finalităţi. Elementul material se 
caracterizează deci prin două acţiuni conjugate: una  – 
scop şi alta – mijloc.

 Acţiunea-scop constă fie în procurarea integrală a 
mijloacelor de existenţă, fie numai a principalelor mij-
loace de existenţă. Prin mijloace principale de existenţă 
se înţelege mijloacele care satisfac necesităţile esenţiale 
ale vieţii, cum sunt: locuinţa, îmbrăcămintea şi hrana. 
Pentru existenţa infracţiunii este suficientă oricare dintre 
aceste modalităţi alternative.

 Acţiunea-mijloc constă în practicarea de raporturi 
sexuale. Din natura acţiunii se constituie finalitatea 
urmărită de făptuitor; rezultă că nu este vorba despre 
raporturi sexuale izolate şi întâmplătoare, ci de o acti-
vitate cu caracter de obişnuinţă, îndelet nicire.

 În continuare profesorii Gh.Nistoreanu şi Al.Boroi 
menţionează că pentru ca cele două acţiuni menţionate 
să constituie elementul material al infracţiunii este 
necesară îndeplenirea unei cerinţe esenţiale, şi anume: 
ca raporturile sexuale să fie practicate nu cu aceeaşi 
persoană, ci cu persoane diferite. Continuitatea relaţi-
ilor cu aceeaşi persoană face să existe o prezumţie de 
afecţiune între parteneri, de oarecare stabilitate, care 
apropie aceste relaţii de acelea de concubinaj şi care 
exclude ideea de simplu comerţ cu viaţa sexuală, carac-
teristică pentru prostituţie.32 O opinie similară cu privire 
la latura obiectivă a infracţiunii de prostituţie este sus-
ţinută şi de cercetătorii români E.Pascu şi V.Lazăr, care 
afirmă că elementul material al infracţiunii prevăzute 
în articolul 328 din Codul penal român se realizează 
prin cele două acţiuni corelative, aflate într-o relaţie de 
interdependenţa. Acţiunea-mijloc – aceea de  întreţinere 
a raporturilor sexuale cu diferite persoane – se comite în 
scopul de a obţine, în acest mod, mijloacele de existenţă 
sau principalele mijloace de existenţă.

 Cu privire la această acţiune-mijloc, în articolul 
328 din Codul penal român există cerinţa ca rapor turile 
sexuale să se realizeze cu diferite persoane. Numărul 
raporturilor sexuale şi al persoanelor cu care acestea se 
efectuează este nedeterminat, dar din economia textului 
rezultă că acţiunea trebuie repetată de atâtea ori încât 
să capete caracterul unui anumit mod de viaţă, o obiş-
nuinţă, iar acest caracter rezultă şi din numărul mare de 
persoane cu care se întreţin astfel de acte sexuale. 

 A doua acţiune prin care se realizează elementul 
material este aceea de procurare a mijloacelor de exis-
tenţă sau a principalelor mijloace de existenţă, urmare 
firească a acţiunii mijloc. Dacă raporturile sexuale nu 
sunt făcute în acest scop, nu va exista pros tituţia. Dacă 
acestea sunt practicate din plăcere, ca urmare a unor 
cerinţe fiziologice etc., nu sunt întrunite condiţiile pre-
văzute în articolul 328 din Codul penal român. 

Făptuitorul prostituţiei urmăreşte să obţină toate 
mijloacele pentru existenţă ori principalele mijloace 
de existenţă. În prima variantă, rezultă că făptuitorul, 
în mod nor mal, nu dispune de alte mijloace de existenţă 
şi trăieşte efectiv numai din veniturile obţinute prin 
prostituare. În cea de a doua variantă, făptuitorul are 
deja venituri şi din alte surse (salariu, donaţii etc.), iar 
pentru a obţine venituri mult mai mari se pros tituează 
(de exemplu, doreşte să-şi construiască o casă, să cum-
pere un autoturism etc.).33

 În baza analizei viziunilor din literatura de speci-
alitate referitoare la semnele laturii obiective a prosti-
tuţiei, considerăm că latura obiectivă a contravenţiei 
de practicare a prostituţiei se realizează prin acţiunea 
de practicare a raportului sexual în scopul procurării 
foloaselor materiale. Semnele obligatătorii ale laturii 
obiective sunt: stabilitatea întreţinerii raporturilor 
sexuale şi întreţinerea raporturilor sexuale cu diferite 
persoane.

Stabilitatea practicării raporturilor sexuale presupu-
ne o multitudine de acte, o repetare a raporturilor sexuale 
pe parcursul unei preioade de timp îndelungare. Menţi-
onăm că, potrivit DEX-ului, ,,a practica”34 înseamnă a 
exercita o meserie, o profesiune şi, totodată, a se ocupa 
cu ceva, a profesa. La rândul lor, cuvintele „meserie” şi 
„profesiune” desemenază ocupaţie sau îndeletnicire cu 
caracter permanent. Cu ale cuvinte, practicarea prosti-
tuţiei înseamnă practicarea raporturilor sexuale în mod 
permanent sau sistematic. 

 În literatura de specialitate sunt controversate opnii-
le privind definiţia noţiunii ,,raporturi sexuale”. Potrivit 
unor opinii35, noţiunea de raporturi sexuale se referă 
numai la raporturile sexuale normale între persoane 
de acelaşi sex. Potrivit altor opinii36, această noţiune 
include atât raporturile sexuale normale, cât şi relaţii 
sexuale între persoane de acelaşi sex, precum şi actele 
de perversiune sexuală.

 În această ordine de idei, în Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie despre practica judiciară 
în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa 
sexuală, nr.17 din 7 noiembrie 2005, se menţionează 
că raportul sexual reprezintă un act sexual normal (sub 
aspect fiziologic) dintre persoane de sex diferit; homose-
xualismul reprezintă actul sexual dintre persoane de sex 
masculin; lesbianismul reprezintă contactul sexual între 
persoane de sex feminin; satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse reprezintă practicarea de acte sexuale 
nefireşti, care urmăresc scopul satisfacerii instinctului 
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sexual prin diferite procedee (analo-genitale, oralo-
genitale, oralo-anale), cu excepţia homosexualismului 
şi a lesbianismului.37 Aşadar, practica judiciară face o 
delimitare între raportul sexual şi alte acte sexuale, la 
care sunt atribuite homosexualismul, lesbianismul şi 
actele de perversiune sexuală.

 Constatăm că acţiunea de întreţinere a actului sexual 
cu persoana de acelaşi sex sau actul de perversiune se-
xuală practicat, în scopul procurării foloaselor materiale, 
ca şi în cazul întreţinerii raprotului sexual normal în 
scopul procurării foloaselor materiale, aduce atingere 
valorilor sociale care constituie obiectul contravenţiei de 
practicare a prostituţiei. Prin urmare, noţiunea ,,raport 
sexual”, în cazul contravenţiei de practicare a prostitu-
ţiei, trebuie să fie înterpretată ca fiind orce act sexual 
(actul sexual normal, homosexualismul, lesbianismul, 
acte sexuale perverse), care este îndreptat spre satisfa-
cerea poftei sexuale sau a pasiunii sexuale altuia. 

 Un alt semn obligatoriu al contravenţiei analizate 
constă în întreţinerea de raporturi sexuale cu diferite 
persoane sau, cum se menţionează în literatura de 
specialitate rusă, în practicarea raporturilor sexuale 
dezordonate, ceea ce presupune întreţinerea relaţiilor 
sexuale cu orce persoană care este de acord să plăteas-
că onorariul solicitat. Totodată, acest semn nu exclude 
posibilitatea existenţei unui cerc stabil de clienţi la 
persoana ce practică raporturi sexuale în scopul obţinerii 
foloaselor materiale.

 Contravenţia de practicare a prostituţiei se consumă 
din momentul când subiectul acestei contravenţii începe 
să întreţină raportul sexual cu un client în scopul obţine-
rii de foloase materiale. În cazul contravenţiei menţio-
nate poate să existe şi tentativă. Ca acţiune de tentativă 
poate fi considerată propunerea persoanei ce practică 
prostituţia adresată clientului de a întreţine raportul 
sexual sau primirea, acceptarea de către persoana ce 
practică prostituţia de la client a unor foloase materiale 
înainte de a întreţine cu ultimul raportul sexual, dacă, 
din cauze independente de voinţa făptuitorului, acţiunile 
nu şi-au produs efectul, cum ar fi, de exemplu, renunţul 
clientul de a întreţine raportul sexual cu persoana ce se 
prostituează.

3. Latura subiectivă a contravenţiei administrative 
,,Practicarea prostituţiei”

Potrivit literaturii de specialitate, latura subiectivă 
este atitudinea psihică manifestată de făptuitor – sub 
raportul conştiinţei şi voinţei sale – înainte sau în 
timpul comiterii contravenţiei, sub forma intenţiei 
sau culpei, aceasta fiind în strânsă legătură cu latura 
obiectivă cu care formează un tot coerent şi insepara-
bil.38 Intenţia şi culpa (imprundenţa) sunt două forme 
ale vinovăţiei, care constituie semnul obligatoriu al 
laturii subiective. Conform articolul 14 alin.(2),(3) 
din Codul contravenţional al Republicii Moldova, 
contravenţia se consideră săvârşită cu intenţie dacă 

persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul 
prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut 
urmările ei prejudiciabile, a dorit sau a admis în mod 
conştient survenirea acestor urmări. Contravenţia se 
consideră săvârşită din imprudenţă dacă persoana care 
a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei 
prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor 
putea fi evitate, fie nu îşi dădea seama de caracterul 
prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevă-
zut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, 
deşi trebuia şi putea să le prevadă.

 Latura subiectivă a contravenţiei administrative 
cuprinde şi alte elemente:

– mobilul, care constă în factorul psihic, ce îl de-
termină pe făptuitor să comită acţiunea sau inacţiunea 
contravenţională (de exemplu, senti mentul de ură, de 
răzbunare etc);

– scopul, care constă în finalitatea pe care o urmăreş-
te făptuitorul pe plan subiectiv prin producerea urmării 
acţiunii sau inacţiunii sale. Astfel, latura subiectivă 
constă într-un complex de stări de conştiinţă specifice 
care preced şi însoţesc actele exterioare (acţiunea sau 
inacţiunea) şi care se manifestă prin comiterea preme-
ditată a contravenţiei sau prin comiterea contravenţiei 
din imprudenţă.39

 În literatura de specialitate rusă este acceptată, prac-
tic în unanimitate, părerea că latura subiectivă a contra-
venţiei de practicare a prostituţiei se caracterizează prin 
intenţia directă şi, totodată, la contravenient persistă un 
scop concret de a obţine o recompensă sau câştigul ma-
terial în schimbul întreţinerii relaţiei sexuale. În calitate 
de câştig sau recompensă materială pot fi atât mijloacele 
băneşti, cât şi diferite lucruri ale lumii materiale (bunuri, 
obiecte preţioase, băuturi alcoolice etc.).

 În acest context, cercetătorul rus G.A. Kuzmiciova, 
menţionează că latura subiectivă a contravenţiei admi-
nistrative de practicare a prostituţiei se caracterizează 
prin intenţia directă, adică persoana îşi dă seama de 
caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, doreşte să le 
comită şi urmăreşte scopul de a obţine o recompensă 
pentru întreţinerea relaţiei sexuale.40

 Potrivit profesorului L.L. Popov, din punctul de 
vedere al laturii subiective, această contravenţie se 
caracterizează prin intenţie directă, adică femeia îşi 
dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, 
doreşte să le comită. Pe lângă aceasta, la contravenient 
persistă un scop cert – obţinerea unui câştig material. 
În calitate de câştig material pot fi propuse atât ruble 
ruseşti, cât şi valută străină, precum şi diferite lucruri 
ale lumii materiale (bunuri, obiecte preţioase, băuturi 
alcoolice etc.). Totodată, autorul citat susţine că obţine-
rea unui câştig material formează un semn constitutiv 
al prostituţiei; acest scop se formează la contravenient 
până la întreţinerea raportului sexual. Prin urmare, nu 
există prostituţie în cazul în care femeia nu primeşte 
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vreun câştig material în schimbul întreţinerii unui 
raport sexual.41

 În această ordine de idei, A.I. Ignatov menţionează 
că recompensa, pe care o primeşte prostituată, nu tre-
buie neaparat să aibă o formă pecuniară. În condiţiile 
vieţii de azi prostituata deseori întreţine relaţii sexuale 
cu scopul de a obţine valori materiale în formă naturală 
(haină, bijuterii, cosmetică, parfumerie etc.). Prosti-
tuţia, potrivit lui A.I. Ignatov, se caracterizează prin 
înţelegerea prealabilă cu privire la plată. Cu alte cu-
vinte, femeia care frecvent schimbă partenerii primeşte 
de la ei cadouri, petrece cu ei timpul în restaurante nu 
poate fi considerată prsostituata.42

 Autorii români V.Dobrinoiu, N.Conea, O.Loghin, 
T.Toader, Gh.Nistoreanu, Al.Boroi, E.Pascu, V.Lazăr 
de asemenea sunt de părere că latura subiectivă a in-
fracţiunii de prostituţie o constituie vinovăţia sub for-
ma intenţiei directe. Pentru existenţa infracţiunii este 
necesar îndeplenirea unei cerinţe esenţiale, şi anume: 
ca practicarea raporturilor sexuale cu diferite persoane 
să se realizeze cu scopul de a procura pe această cale 
mijloace de existenţă sau principalele mijloace de 
existenţă. Dacă prin practicarea raporturilor sexuale 
cu diferite persoane nu s-a urmărit acest scop, nu va 
exista infracţiunea.43

 Prin mijloace de existenţă stipulate în articolul 
328 din Codul penal român se înţelege mijloacele care 
servesc la satisfacerea nevoilor de trai ale unei persoa-
ne. Sfera acestor mijloace este largă, incluzând toate 
mijloacele care servesc la satisfacerea atât a nevoilor 
materiale, cât şi a celor spirituale. Rezultă că prin 
„mijloace principale de existenţă” se înţelege numai 
mijloacele care contribuie, respectiv, care servesc la 
satisfacerea nevoilor esenţiale de trai ale persoanei, ca 
de exemplu: locuinţă, hrană, îmbrăcăminte.

 Pentru existenţa infracţiunii este suficient ca făp-
tuitorul şă-şi procure numai principalele mijloace de 
existenţă, practicând în acest scop raporturi sexuale 
cu diferite persoane. Dacă subiectul nu-şi procură 
în modul arătat toate mijloacele de existenţă sau cel 
puţin principalele mijloace de existenţă, fapta nu con-
stituie infracţiunea de prostituţie. Dacă principalele 
mijloace de existenţă (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă) 
sunt obţinute prin muncă, dar, în afară de acestea, 
unele avantaje sau foloase materiale suplimentare (de 
exemplu, petreceri, obiecte de lux etc.) sunt procurate 
acceptând raporturi sexuale cu diferite persoane, fapta 
nu constituie infractiune de prostituţie.44

 Totodată, fapta persoanei, care urmăreşte scopul 
de a obţine în urma practicării raporturilor sexuale 
foloase materiale care nu se încădrează în noţiunea 
de ,,mijloace de existenţă” sau ,,principalele mijloace 
de existenţă”, constituie contravenţia prevăzută la 
alin.(6) art.2 din Legea pentru sancţionarea faptelor 
de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice, nr.61 din 27 septembrie 1991, 

care consacră răspunderea contravenţională pentru 
atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită 
în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri pu-
blice în vederea practicării de raporturi sexuale 
cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum 
şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei 
persoane la săvârşirea unor astfel de fapte.45

 Putem observa că, spre deosebire de legislaţia Re-
publicii Moldova şi cea a Federaţiei Ruse, în care este 
prevăzută doar răspunderea contravenţională pentru 
practicarea prostituţiei, legislaţia Românei prevede 
răspunderea contravenţională în cazul în care persoana 
practică raporturi sexuale pentru a obţine foloase ma-
teriale (obiecte de lux, cosmetică, parfumerie etc.) şi 
răspunderea penală în cazul în care persoană practica 
raporturi sexuale cu scopul de a procura pe această 
cale mijloace de existenţă sau principalele mijloace 
de existenţă (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă).

 În această ordine de idei, reieşind din opiniile 
autorilor menţionaţi, precum şi din formula propusă 
a contravenţiei administrative de practicare a prosti-
tuţiei „practicarea raporturilor sexuale cu diferite 
persoane în scopul procurării foloaselor materiale”, 
considerăm că latura subiectivă a acestei contravenţii 
se caracterizează prin intenţia directă, adică persoana 
îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii 
sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile şi doreşte în 
mod conştient survenirea acestor urmări.

 Un alt semn indinspensabil al laturii subiective 
a contravenţiei administrative de practicare a pros-
tituţiei este scopul. În acest sens, suntem de părere 
că, în cazul practicării prostituţiei, făptuitorul urmă-
reşte scopul de a obţine foloase materiale, prin care 
trebuie de înţeles nu doar mijloacele băneşti, dar şi 
orice obiecte materiale, care reprezintă o anumită 
valoare pentru făptuitor, precum şi diferite avantaje 
acordate ultimului, cum ar fi, de exemplu, darea în 
chirie a unei încăperi în schimbul practicării de ra-
porturi sexuale. 

Astfel, atât acţiunea de practicare a raporturilor 
sexuale în scopul obţinerii mijloacelor băneşti, cât 
şi acţiunea de practicare a raporturilor sexuale în 
scopul obţinerii diferitelor bunuri, obiectelor preţi-
oase, băuturilor alcoolice etc. atentează la valorile 
sociale care constituie obiectul acestei contravenţii 
administrative. 

 În aces sens, Protocolul Facultativ al Convenţiei 
cu privire la Drepturile Copilului privind vânzarea, 
pornografia şi prostituarea, semnat la New-York în 
septembrie 2005, adoptat de Adunarea Generală a 
ONU la 25 mai 2000, stipulează la lit.a) art.2 că prin 
prostituţia copiilor se înţelege utilizarea copilului în 
activităţi sexuale în bază de remunerare sau orice 
altă formă de câştig.46
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4. Subiectul contravenţiei administrative          
,,Practicarea prostituţiei”

Subiectele contravenţiei sunt factorii preexistenţi 
comiterii contravenţiei, care apar în calitate de părţi 
ale raportului juridic contravenţional de conflict, adică 
persoanele implicate în comiterea contravenţiei, prin 
acţiune sau inacţiune ori prin suportatea consecinţelor 
contravenţiei.

 Subiectele contravenţiei sunt, pe de o parte, partea 
vătămată (subiectul pasiv) şi, pe de altă parte, persoana 
trasă la răspundere contravenţională şi contravenientul 
(subiectul activ). Subiectul pasiv al contravenţiei este 
persoana fizică sau juridică titulară a valorii sociale 
vătămate prin contravenţie. Spre deosebire de subiec-
tul activ, cel pasiv nu tre buie să îndeplinească nici o 
condiţie decât aceea de a i se pricinui prin contra venţie 
o daună morală, fizică sau materială. Subiectul activ al 
contravenţiei este persoana fizică ce comite fapta ilicită, 
pasibilă de răspundere contravenţională, care întruneşte 
cumulativ urmă toarele condiţii: are vârsta prevăzută 
de lege, este responsabilă şi a dispus de libertatea de a 
hotărî şi acţiona.47

 Vârsta la care apare răspunderea contravenţională, 
potrivit art.16 alin.(1) din Codul contravenţional, este de 
18 ani, adică la răspundere contravenţională pot fi trase 
persoanele care, la momentul comite rii contravenţiei, 
au atins vârsta respectivă.

 În literatura de specialitate responsabilitatea este 
definită că fiind capacitatea sau aptitudinea persoanei 
de a conştien tiza acţiunile sau inacţiunile sale, semni-
ficaţia lor socială şi de a le dirija în mod conştient. Ea 
presupune existenţa cumulativă a doi factori, intelectiv 
şi volitiv: 1) factorul intelectiv constă în capacitatea 
persoanei de a-şi da seama de acţiunile sau inacţiunile 
sale, de semnificaţia lor socială, de valoarea lor, pre-
cum şi de urmările acestora; 2) factorul volitiv constă 
în capacitatea sau aptitudinea persoanei de a fi stăpână 
pe acţiunile sau inacţiunile sale, de a le putea dirija în 
mod conştient, liber.

 Codul contravenţional al Republicii Moldova nu 
conţine o definiţie a stării de responsabilitate a personaei 
fizice, însă în art.20 alin.(1) este consacrată definiţia 
strării de iresponsabilitate. Astfel, potrivit normei no-
minalizate, este în stare de iresponsabilitate persoana 
care săvârşeşte o faptă aflându-se în imposibilitatea de 
a conştientiza sau a dirija acţiunile sale din cauza unei 
boli psihice cronice, unei tulburări temporare a activităţii 
psihice, a alienării mintale sau a unei alte stări psihice 
patologice. 

 Libertatea de a hotărî şi a acţiona presupune posibi-
litatea persoanei de a-şi determina în mod liber voinţa, 
de a delibera şi a decide potrivit propriei voinţe, fără 
intervenţia vreunei constrângeri din afară.48

 La acest capitol este de relatat că, în cazul con-
travenţiei administrative de practicare a prostituţiei, 
subiectul pasiv este statul, ca reprezentantul societăţii, 

iar subiectul activ poate fi orce persoană, indeferent de 
sexul acesteia, care întruneşte condiţiile menţionate, 
adică are vârsta prevăzută de lege, este responsabilă şi 
a dispus de libertatea de a hotărî şi acţiona.

 În literatura de specialitate practic nu se menţionează 
nimic depre momentul când contravenţia administrativă 
de practicare a prostituţiei se consideră consumată. Mai 
mult ca atât, din cauza absenţei unei prevederi legale, 
care ar defini clar ce înseamnă ,,practicarea prostituţiei” 
şi care acţiuni sau inacţiuni pot fi sancţionate în baza 
art.89 din Codul contravenţional, este foarte dificil a sta-
bili momentul consumării contravenţiei menţionate.

 În această ordine de idei, considerăm că este necesar  
a prezenta opiniile autorilor români vis-à-vis de mo-
mentul consumării infracţiunii de prostituţie prevăzute 
de art.328 din Codul penal român.

 Potrivit autorilor O.Loghin, T.Toader, V.Dobrinou, 
N.Conea, infracţiunea de prostituţie se consumă din 
momentul în care se realizează un număr suficient de 
raporturi sexuale cu diferite persoane, din care rezultă 
că făptuitorul îşi procură pe această cale mijloacele de 
existenţă sau principalele mijloace de existenţă.49

În viziunea noastră, contravenţia administrativă de 
practicare a prostituţiei se consumă din momentul când 
subiectul activ al acestei contravenţii începe să întreţină 
raportul sexual cu clientul în scopul obţinerii de foloase 
materiale. Totodată, considerăm că în cazul contra-
venţiei analizate poate să existe şi tentativă. În această 
ordine de idei, potrivit art.13 din Codul contravenţional, 
se consideră tentativă de contravenţie acţiunea sau 
inacţiunea intenţionată, îndreptată nemejlocit spre să-
vârşirea unei contravenţii care, din cauze independente 
de voinţa făptuitorului, nu şi-a produs efectul.

 Ca acţiune de tentativă poate fi considerată propune-
rea persoanei ce practică prostituţia adresată clientului 
de a întreţine raportul sexual sau primirea, acceptarea 
de către persoana ce practică prostituţia de la client a 
unor foloase materiale înainte de a întreţine cu ultimul 
raportul sexual, dacă, din cauze independente de voinţa 
făptuitorului, acţiunile nu şi-au produs efectul, cum ar 
fi, de exemplu, renunţul clientului de a întreţine raportul 
sexual cu persoana ce se prostituează.

 Spre deosebire de Codul cu privire la contravenţiile 
administrative din 1985, Codul contravenţional în vi-
goare prevede o pedeapsă pecuniară mai blândă pentru 
practicarea prostituţiei şi nu conţine pedeapsa sub formă 
de arest administrativ pentru comiterea contravenţiei 
analizate.

 În acest sens, art.171/1 alin.(1) din Codul din 1985 
sancţiona practicarea prostituţiei cu aplicarea unei 
amenzi de la cincizeci la şaptezeci şi cinci unităţi con-
venţionale sau cu arest administrativ de până la douăzeci 
de zile. Alineatul (2) din articolul menţionat sancţiona 
aceleaşi acţiuni, săvârşite a doua oară în decursul unui 
an după aplicarea sancţiunii administrative, cu aplicarea 
unei amenzi de la şaptezeci şi cinci la una sută unităţi 
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convenţionale sau cu arest administrativ de până la 
treizeci de zile.

 Potrivit art.89 alin.(1) din Codul contravenţional 
în vigoare, practicarea prostituţiei se sancţionează cu 
amendă de la 10 la 20 unităţi convenţionale.

 Alineatul 2 din articolul menţionat prevede degre-
varea de răspundere contravenţională pentru persoana 
angajată în prostituţie contrar voinţei sale.

 În baza studiului realizat privitor la răspunderea 
juridică pentru săvârşirea contravenţiei de practicare a 
prostituţiei, formulăm următoarele concluzii:

norma contravenţională reflectată în articolul 89 1) 
din Codul contravenţional al Republicii Moldova, şi 
anume – ,,practicarea prostituţiei” – nu corespunde art.7 
din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, adică nu este 
previzibilă şi explicită, deoarece din conţinutul acesteia 
nu reiese clar, care acţiuni sau, după caz, inacţiuni ur-
mează a fi pedepsite în baza articolului nominalizat, ceea 
ce poate promova interpretarea extensivă defavorabilă 
a acestei norme;

în scopul aducerii prevederilor articolului 89 din 2) 
Codul contravenţional al Republicii Moldova la stan-
dardele înaintate de articolul 7 din Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamen-
tale ale Omului, este necesar de a opera următoarele 
modificări în articolul 89 din Codul contravenţional al 
Republicii Moldova: ,,Practicarea prostituţiei, adică 
practicarea raporturilor sexuale cu diferite persoane 
în scopul procurării foloaselor materiale”;

obiectul juridic special al contravenţiei de practi-3) 
care a prostituţiei are un caracter multiplu, fiind format 
din: a) relaţiile de convieţuire socială, care includ în 
sine un sistem de reguli ce guvernează viaţa sexuală a 
persoanei în conformitate cu normele moralei existente 
în societate; b) demnitatea persoanei ce practică prosti-
tuţia; c) sănătatea populaţiei;

în cazul contravenţiei administraitve de practi-4) 
care a prostituţiei nu există obiect material, deoarece 
acţiunile persoanei ce practică prostituţia nu sunt în-
dreptate împotriva unui lucru fizic sau împotriva fiinţei, 
ci împotriva valorilor sociale care nu se exprimă într-o 
entiate materială;

 latura obiectivă a contravenţiei analizate se re-5) 
alizează prin acţiunea de practicare a raportului sexual 
în scopul procurării foloaselor materiale. Semnele 
obligatătorii ale laturii obiective sunt: a) stabilitatea 
practicării raporturilor sexuale şi b) practicarea de 
raporturi sexuale cu diferite persoane, sau practicarea 
raporturilor sexuale dezordonate;

 6) noţiunea ,,raport sexual” în cazul contravenţiei 
de practicare a prostituţiei trebuie înterpretată ca fiind 
orce act sexual (actul sexual normal, homosexualismul, 
lesbianismul, acte sexuale perverse), care este îndreptat 
spre satisfacerea poftei sexuale sau a pasiunii sexuale 
altuia;

 7) scopul este unul dintre semnele laturii subiectie 
a contravenţiei analizate. În acest sens, făptuitorul 
urmăreşte scopul de a obţine foloase materiale, prin 
care trebuie de înţeles nu doar mijloacele băneşti, dar 
şi orice obiecte materiale, care reprezintă o anumită 
valoare pentru făptuitor, precum şi diferite avantaje 
acordate ultimului;

 8) subiect activ al contravenţiei de practicare a 
prostituţiei poate fi orce persoană, indeferent de sexul 
acesteia, care întruneşte condiţiile menţionate, adică a 
atins vârstă de 18 ani, este responsabilă şi a dispus de 
libertatea de a hotărî şi acţiona în momenul comiterii 
contravenţiei;

9) contravenţia de practicare a prostituţiei se consu-
mă din momentul când subiectul activ al acestei contra-
venţii începe să întreţină raportul sexual cu clientul în 
scopul obţinerii de foloase materiale. Pe lângă aceasta, 
în cazul contravenţiei menţionate poate să existe şi 
tentativă. Ca acţiune de tentativă poate fi considerată 
propunerea persoanei ce practică prostituţia adresată 
clientului de a întreţine raportul sexual sau primirea, 
acceptarea de către persoana ce practică prostituţia de 
la client a unor foloase materiale înainte de a întreţine 
cu ultimul raportul sexual, dacă, din cauze independente 
de voinţa făptuitorului, acţiunile nu şi-au produs efectul, 
cum ar fi, de exemplu, renunţul clientului de a întreţine 
raportul sexual cu persoana ce se prostituează.
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SUMMARY
Currently, industrial property objects become the driving force of economic growth, which determines 

the competitiveness of a national economy. With the transition to the new economic relations, industrial 
property objects often appear on the market without the necessary legal protection. The problems of legal 
regulation of relations related to the legal protection and use of industrial property objects in  Republic 
of Moldova involve special investigations and further improvement of the applicable legislation. This 
article makes in scientific terms a comprehensive legal-criminal analysis of the alternative mode of ma-
nifestation of an offense by falsification of a protected invention, which is an infringement of the exclusive 
right of the owner in industrial property objects, it also describes the cases of counterfeiting, the forms 
counterfeiting can take by falsification and the damages that may occur as a result of counterfeiting of 
industrial property objects.

R
dimensiunilor umane şi forţa care a asigurat şi asigură 
continua dezvoltare a omului, existenţa şi dezvoltarea 
societăţii. Dreptul de proprietate intelectuală este de 
origine modernă. Extinderea şi dezvoltarea acestei 
ramuri a dreptului, în special de la începutul seco-
lului trecut, a fost considerabilă. Transformările din 
ultima vreme au fost unele dintre cele mai profun-
de, avându-şi punctul de plecare, în principal,  într-o 
tendinţă de industrializare a creaţiei intelectuale. Este 
vorba, aşa cum s-a subliniat în doctrina juridică, de 
noile tehnici de comunicare şi difuzare, precum şi de 
transformare treptată a activităţilor culturale intelec-
tuale în adevărate industrii culturale, care determina 
creşterea preţului investiţiilor necesare creării şi di-
fuzării operelor, prezenţa unor intermediari, producă-
tori, distribuitori, exploatatori şi o anumită deplasare, 
din punctul de vedere al legiuitorului naţional, a „cen-
trului de gravitate” de la autorul creator spre interme-
diarul investitor. Aceste coordonate au creat şi apoi au 
sporit vulnerabilitatea dreptului de proprietate intelec-
tuală în raport cu faptele care prejudiciază existenţa şi 
dezvoltarea acesteia, impunând intervenţia protectoa-
re a legii penale.

Unicul titlu de protecţie a invenţiei este brevetul 
de invenţie, care în Republica Moldova se acordă de 
către unica autoritate publică – AGEPI.1

FABRICAREA  INVENŢIEI  PROTEjATE  CA 
MODALITATE  ALTERNATIVă  DE  MANIFESTARE  A 

INFRACŢIUNII  PRIVIND  îNCăLCAREA  
DREPTULUI  ExCLUSIV  AL  TITULARULUI  ASUPRA 
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ezultat al folosirii creatoare a intelectului, creaţia 
minţii, creaţia intelectuală este deopotrivă măsura 

Invenţia este soluţia, care rezolvă o problemă  
dintr-un domeniu al cunoaşterii, care prezintă nouta-
te şi progres faţă de stadiul cunoscut până atunci.2

Pentru a fi brevetată o invenţie, ea trebuie să întru-
nească cumulativ criteriul de aplicare industrială, să 
fie nouă, să implice o activitate inventivă.

O invenţie se consideră nouă dacă nu este cuprin-
să în stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii cuprinde toate 
cunoştinţele care au fost făcute accesibile publicului 
printr-o descriere făcută în scris sau oral, prin utilizare 
sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii 
de brevet sau la data priorităţii recunoscute. Stadiul 
tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor 
de brevet depuse la AGEPI, aşa cum acestea au fost 
depuse, care au o dată de depozit anterioară şi care 
au fost publicate, conform art.49 din Legea privind 
protecţia invenţiilor, nr.50-XVI din 2008. 

O invenţie este considerată că implică o activita-
te inventivă dacă, pentru un specialist în domeniu, ea 
nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în 
stadiul tehnicii.

O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de 
aplicare industrială dacă obiectul ei poate fi fabricat 
sau utilizat în oricare dintre domeniile industriale, in-
clusiv în agricultură.3

Obiectele de Proprietate Industrială care pot face 
obiectul unui brevet de invenţie sunt:
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• produsul (dispozitive, substanţe, tulpini de mi-
croorganisme, culturi celulare de plante sau animale, 
produse farmaceutice şi fitofarmaceutice);

• procedeul – activitate care are ca rezultat obţine-
rea sau modificarea unui produs (procese tehnologice, 
procese computerizate, procedee biologice sau gene-
tice etc.); 

• metoda – activitate care are rezultat de natură 
calitativă (măsurare, analiză, reglare, control, metode 
computerizate, combinaţii algoritm/program-proces); 

Aplicarea unui produs, procedeu sau a unei meto-
de înseamnă aplicarea acestora cu o anumită destina-
ţie, cu condiţia ca aceasta să nu rezulte în mod evident 
din proprietăţile cunoscute ale produsului, procedeu-
lui sau metodei aplicate.4

Conform art.20 din Legea nr.50-XVI/2008, breve-
tul îi acordă titularului dreptul exclusiv de exploatare 
a invenţiei pe întreaga durată de protecţie a lui, adică: 
fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, 
importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului 
care constituie obiectul brevetului, folosirea procede-
ului care constituie obiectul brevetului sau, în cazul 
în care un terţ ştie sau este evident din circumstanţe 
că folosirea procedeului este interzisă fără acordul 
titularului de brevet, oferirea procedeului spre folo-
sire, la fel oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, 
importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului 
obţinut direct prin procedeul care constituie obiectul 
brevetului. Totodată, art.21 din aceeaşi Lege prevede 
că un brevet îi acordă titularului, pe lângă drepturile 
enumerate mai sus, dreptul de a interzice terţilor care 
nu au acordul său să efectueze acţiunile enumerate 
supra pe teritoriul Republicii Moldova de către o per-
soană, alta decât persoana îndreptăţită. Acest drept 
constituie posibilitatea juridică, recunoscută titularu-
lui brevetului, de a opune tuturor celorlalte persoa-
ne prerogativa sa de a exploata invenţia brevetată.5 

Fabricarea produselor constă în realizarea materială 
a unui obiect identic ori similar cu cel ce formează 
obiectul-produs al invenţiei brevetate. Este suficien-
tă fabricarea produsului, chiar dacă acesta nu a fost 
utilizat ori pus în vânzare. În toate cazurile, fabrica-
rea trebuie să fi fost finalizată, nu numai începută; cu 
toate acestea, dacă fabricarea a fost întreruptă de ac-
ţiunea formulată de către titularul brevetului, se poate 
considera că s-a produs o contrafacere parţială. Cât 
priveşte porţiunile fabricate ori aflate în curs de exe-
cuţie,6 în jurisprudenţa franceză7 s-a decis că dobân-
ditorul produsului la care se pune problema pieselor 
de schimb sau aceea a reparaţiilor nu are obligaţia de 
a se adresa titularului brevetului spre a obţine acele 
piese de schimb ori spre a efectua reparaţia; o ase-

menea obligaţie există însă dacă este vorba despre 
reparaţii care sunt echivalente cu reconstrucţia sau 
înlocuirea obiectului supus reparaţiilor. Sub un alt as-
pect, se consideră că fabricarea chiar şi a unui singur 
obiect şi chiar dacă această fabricare nu s-a realizat în 
scopul comercializării, cade sub incidenţa legii, con-
stituind contrafacere. Reproducerea în dimensiuni 
reduse a unui obiect brevetat, ceea ce face imposi-
bilă întrebuinţarea acestuia în industrie (de exemplu, 
o maşinărie redusă în dimensiuni spre a servi drept 
model), nu constituie contrafacere.8 

Jurisprudenţa şi doctrina au elaborat, în decursul 
timpului, unele reguli generale referitoare la compa-
rarea obiectului protejat prin brevetul de invenţie cu 
obiectul contrafăcut prin fabricare, spre a se stabili 
dacă a fost încălcată ori nu exclusivitatea recunoscută 
titularului de brevet, deci dacă a existat sau nu con-
trafacere.9

a) Astfel, mai întâi, în cazul reproducerii servile 
nu se ridică probleme, aceasta constituind întotdeau-
na încălcarea exclusivităţii recunoscute titularului 
brevetului.

b) În al doilea rând, conform „teoriei variantelor 
de execuţie”10, aplicabile în cazul în care reprodu-
cerea nu este servilă, se consideră că a fost încălcată 
exclusivitatea dacă la obiectul reprodus se regăsesc 
elementele constitutive esenţiale ale invenţiei. Astfel, 
simpla schimbare a materialului, a formei, a dispu-
nerii, a dimensiunilor fără a se aduce un rezultat in-
dustrial nou nu constituie decât variante de execuţie a 
produsului protejat prin brevet.

c) În al treilea rând, contrafacerea se apreciază 
în raport cu asemănările, iar nu cu deosebirile. Cu 
alte cuvinte, nu prezintă importanţă dacă obiectul re-
produs conţine, în acelaşi timp, şi unele diferenţe faţă 
de produsul brevetat, în ipoteza în care din comparaţie 
rezultă existenţa asemănărilor sub aspectul elemente-
lor esenţiale şi caracteristice ale invenţiei.

d) În al patrulea rând, conform teoriei echivalen-
telor, se consideră că există încălcarea exclusivităţii 
atunci când un element din structura produsului este 
înlocuit cu un element diferit, care îndeplineşte ace-
eaşi funcţie şi determină un rezultat identic sau chiar 
asemănător.

e) În sfârşit, regula inadmisibilităţii asocierii mai 
multor brevete arată că persoana care este titular 
al mai multor titluri de protecţie nu are dreptul de a 
le invoca în mod concomitent în privinţa obiectului 
fabricat de către terţ, susţinând că acesta a luat câte 
un element din fiecare brevet. Regula se explică prin  
aceea că brevetul constituie un titlu separat şi distinct 
de orice alt brevet.11
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Folosirea produselor reprezintă o formă de încălca-
re a exclusivităţii recunoscute titularului de brevet de 
invenţie, care este distinctă de „fabricarea” produse-
lor, deşi, de cele mai multe ori, persoana care fabrică 
produsele le şi foloseşte; realizarea cumulativă a aces-
tor două activităţi constituie o agravantă.12 Există con-
trafacere atât în cazul folosirii produsului brevetat, cât 
şi în cazul folosirii procedeului ori a metodei breveta-
te, precum şi în cazul folosirii unui produs nebrevetat, 
dar care a fost obţinut printr-un procedeu sau o metodă 
brevetate.13 Existenţa ori absenţa calităţii de comerci-
ant este irelevantă, dar numai folosirea în scop comer-
cial (nu şi aceea în scop personal) constituie încălcare 
a exclusivităţii.14 În toate cazurile, reaua-credinţă a ce-
lui care foloseşte produsele trebuie dovedită, deoarece 
este posibil ca produsele folosite să fi fost puse în cir-
culaţie cu acordul titularului de brevet.15

Contrafacerea comercială este una dintre formele 
cele mai periculoase de încălcare a drepturilor de pro-
prietate intelectuală.16

Cu problema contrafacerii mărfurilor Republica 
Moldova s-a confruntat încă în anii 90, când pe piaţa 
moldovenească au început să apară o gamă largă de 
produse contrafăcute purtând denumirea unor mărci 
notorii. Producerea şi realizarea produselor contra-
făcute pe piaţa de desfacere în Republica Moldova 
reprezintă şi în prezent o problemă serioasă, care per-
manent ameninţă atât securitatea economică a ţării, cât 
şi viaţa şi sănătatea consumatorilor. Conform datelor 
statistice ale Comitetului Executiv al ţărilor Comuni-
tăţii Statelor Independente (CSI), bugetele acestor ţări 
înregistrează pierderi colosale din cauza contrafacerii 
mărfurilor, de exemplu: în Federaţia Rusă – 3 miliar-
de de dolari anual, în Ucraina – 1,5 miliarde de dolari, 
în Bielorusia, Kazahstan, Republica Moldova – de la 
0,5 la 1,4 miliarde de dolari. 

 Prejudiciile aduse de mărfurile contrafăcute pot fi 
divizate în următoarele categorii:

• prejudicii economice, care se manifestă prin di-
minuarea încasărilor la bugetul de stat şi la bugetele 
titularilor de drepturi;

• prejudicii de imagine aduse atât ţării pe al cărei 
teritoriu prosperă piaţa produselor contrafăcute, cât şi 
titularilor de drepturi (OPI);

• prejudicii aduse vieţii şi sănătăţii persoanelor, în 
ţara unde prosperă şi se dezvoltă piaţa produselor con-
trafăcute.

 Contrafacerea unui produs prin fabricare, prote-
jat prin brevet de invenţie, poate îmbrăca mai multe 
forme, ca:

• contrafacere de asortiment – reprezintă substitui-
rea în întregime a produsului prin substituenţi de altă 

categorie, sort cu păstrarea numai a unui sau a două 
elemente ale produsului;

• contrafacere calitativă – reprezintă falsifica-
rea produselor originale prin adăugarea în produse 
a diferiţilor aditivi alimentari şi nealimentari sau/şi 
modificarea recepturii produsului datorită: adausului 
de apă, introducerii componenţilor mai iefteni, prin 
utilizarea unui produs sintetic care imite produsul na-
tural, prin substituirea unui component prin compo-
nenţi care reprezintă deşeuri alimentare, prin introdu-
cerea diferitelor adaosuri alimentare, prin depăşirea 
cantităţii  de substanţe faţă de normele admisibile în 
documentaţia tehnică sau prin depăşirea cantităţii de 
substanţe necalitative, prin introducerea conservan-
ţilor, antioxidanţilor şi antibioticelor fără indicarea 
acestora pe marcajul produsului;

• contrafacere cantitativă – reprezintă ducerea în 
eroare a consumatorului din contul devierilor para-
metrilor produsului (masă, volum, lungime, etc.), faţă 
de cei stabiliţi în documentaţia tehnică a produsului. 
Această formă este foarte răspândită şi este una dintre 
cele mai vechi metode de ducere în eroare a consu-
matorului. 

Contrafacerea prin fabricare este o plagă industria-
lă. În ultimii ani aceasta a luat proporţii inimaginabile 
şi s-a răspândit atât în economiile în curs de dezvol-
tare, cât şi în cele industrializate. Producătorii străini 
cu reputaţie au adesea îndoieli atunci când se propu-
ne fabricarea produselor lor în ţări în care fenomenul 
contrafacerii este foarte mare. Drept consecinţă, astfel 
de ţări nu numai că pierd în mod direct investiţiile 
străine, dar nu pot beneficia nici de inovaţiile din do-
meniul tehnologiei.

Faptul că contrafacerea în domeniul comercial a 
luat proporţii atât de mari se explică în mare parte 
prin următorii factori: 

1) profitabilitatea netă adusă de practicarea aces-
teia; 

2) absenţa sau inadecvarea legilor în multe ţări şi o 
lipsă totală de acţiuni privind aplicarea acestora; 

3) disponibilitatea echipamentelor de înalta tehno-
logie relativ ieftine care favorizează copierea;

4) perceperea contrafacerii OPI ca fiind o infracţi-
une foarte puţin prejudiciabilă.

 În cazul contrafacerii unei invenţii prin fabrica-
re, prejudiciul este de ordin economic şi poate aduce 
atingere vieţii şi sănătăţii persoanei. Spre exemplu, în 
prezent, pe piaţă este frecvent folosită pasta de carne, 
ca înlocuitor de carne la unele preparate. Acest înlo-
cuitor, cunoscut şi sub denumirea de MDM, este un 
produs obţinut din carne dezosată mecanic. Fabrica-
rea acestui produs este foarte extinsă în UE, 90% din 
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producţie fiind destinată exportului în ţările din estul 
Europei, unde, din cauza nivelului de trai scăzut, pe 
piaţă predomină preparate din carne ieftine, dar de 
slabă calitate. Folosirea acestui înlocuitor în proporţii 
ridicate, pe lângă faptul că reprezintă o contrafacere 
prin fabricare a produselor în a căror compoziţie se 
regăseşte (unele sortimente de parizer conţin cca 80% 
MDM), prezintă şi o serie de riscuri pentru sănătatea 
consumatorilor: creşte riscul de contaminare cu Sal-
monella şi poate conduce la modificări în dezvoltarea 
copiilor datorită conţinutului mare de calciu existent 
(când dezosarea mecanică se execută cu utilaj neper-
formant). De remarcat este faptul că în UE utilizarea 
acestei paste de carne este interzisă, ea putând fi fo-
losită numai într-o proporţie de 3-5% în preparate şi 
numai de către producătorii care fabrică şi acest tip de 
pastă de carne. Ţinând cont de efectele potenţial no-
cive ale MDM asupra sănătăţii consumatorilor, unele 
firme de preparate din carne menţionează în reclame 
că în produsele proprii lipseşte MDM. Un alt exemplu 
poate fi fabricarea ciocolatei, care este şi ea deseori un 
obiect al contrafacerilor. Cele mai multe cazuri sunt 
cele de inducere în eroare a consumatorilor prin in-
termediul ambalajului. Astfel, ambalajele diferitelor 
sortimente de ciocolată prezintă diverse fructe: mere, 
banane, vişine etc. foarte atrăgător colorate, sugerând 
prezenţa acestora în compoziţia ciocolatei. În reali-
tate, la capitolul compoziţie, cu litere foarte mici se 
specifică „aromă identic naturală”. La fel pot fi con-
trafăcute prin fabricare şi vinurile fabricate din arome 
sintetice, coloranţi, îndulcitori artificiali, alcool etilic 
şi apă. 

 Dar nu numai produsele alimentare pot periclita 
viaţa sau sănătatea consumatorilor, ci şi alte produse, 
aşa cum este cazul pieselor de schimb pentru autotu-
risme sau al electrocasnicelor. Potrivit estimărilor, pe 
piaţa autohtonă cca 50% din comerţul cu piese auto, 
accesorii sau uleiuri este ilegal, mărfurile provenind 
din contrabandă sau fiind contrafăcute. 

 Odată cu dezvoltarea relaţiilor economice şi a pie-
ţei de desfacere, trebuie să se modifice şi reglemen-
tările juridice cu privire la OPI, mereu îmbunătăţind 
climatul reglementării relaţiilor sociale cu privire la 
OPI.

 Acţiunea de fabricare a OPI reprezintă mai mul-
te fapte care au un caracter alternativ. Ne vom referi 
doar la analiza juridico-penală a faptei de fabricare 
fără drept a invenţiei. 

Obiectui juridic reprezintă relaţiile sociale care se 
nasc, se dezvoltă şi se modifică în legătură cu apărarea 
drepturilor titularului brevetului de invenţie împotri-
va faptelor alternative: fabricarea, importul, expor-

tul, transportarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt 
mod de punere în circulaţie economică sau stocarea în 
aceste scopuri a produsului. În cazul contrafacerii prin 
fabricare, obiectul juridic reprezintă relaţiile sociale 
care se nasc, se dezvoltă şi se modifică în legătură cu 
apărarea drepturilor titularului brevetului de invenţie 
împotriva faptei de fabricare fără drept a obiectului 
invenţiei.

În cazul săvârşirii infracţiunii de contrafacere prin 
fabricarea unui obiect protejat prin brevet de invenţie 
obiectul material nu există. Deşi s-ar părea că acţi-
unea de fabricare reprezintă obiectul unui brevet de 
invenţie, totuşi acest bun este un produs şi nu obiectul 
infracţiunii. În cazul în care fapta se săvârşeşte prin 
celelalte modalităţi ale lui verbum regens, considerăm 
că obiect material al infracţiunii este însuşi obiectul 
invenţiei, care poate fi produsul sau procedeul folo-
sit. 

Latura obiectivă se realizează prin una din urmă-
toarele fapte alternative: fabricarea, importul, expor-
tul, transportarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt 
mod de punere în circulaţie economică sau stocarea 
în aceste scopuri a produsului, efectuate fără drept. În 
cazul infracţiunilor cu conţinut alternativ, nu există o 
pluralitate de infracţiuni, ci o unitate de infracţiune, 
dacă activitatea ilicită a făptuitorului corespunde 
mai multor modalităţi alternative descrise în conţi-
nutul normei incriminate. Soluţia unităţii naturale de 
infracţiuni este justificată prin echivalenţa juridică a 
termenilor alternativi (fungibilitatea acestora) folosiţi 
de legiuitor la crearea acestor norme de incrimina-
re, a căror nerespectare sau încălcare, după caz, este 
sancţionată în aceleaşi limite de pedeapsă sau rezidă 
din structura unităţilor infracţionale. În cazul infrac-
ţiunii săvârşite prin fabricare, pentru existenţa in-
fracţiunii este suficient ca făptuitorul să realizeze un 
obiect care, prin însuşirile sale esenţiale, seamănă cu 
cel care formează obiectului unei invenţii. În fiecare 
caz, acţiunea de fabricare se stabileşte prin compara-
rea obiectului reprodus de făptuitor cu cel brevetat, 
ţinându-se seama de asemănările esenţiale care există 
între cele două obiecte. 

Consecinţele contrafacerii prin fabricare a obiec-
tului unei invenţii constă în atingerea adusă drepturi-
lor sale patrimoniale şi nepatrimoniale. Între acţiunile 
făptuitorului şi consecinţele survenite trebuie să exis-
te o legătură de cauzalitate care rezultă, de regulă, din 
materialitatea faptei.

Latura subiectivă reprezintă vinovăţia, sub formă 
de intenţie, care poate fi directă sau indirectă. În mo-
dalităţile normative ale oferirii şi importului intenţia 
este directă, calificată prin scop. Fiind o cerinţă ataşa-
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tă laturii subiective a infracţiunii, pentru consumarea 
acesteia nu va fi necesară realizarea acestei condiţii, 
fiind suficient să se facă dovada că subiectul a urmă-
rit, după caz, să folosească sau să vândă acel produs 
care constituie obiectul invenţiei. Din etapele activi-
tăţii infracţionale care pot fi prezente în cadrul acestei 
infracţiuni formale sunt posibile acţiunile de pregătire 
şi tentativa, dar acestea nu sunt incriminate şi nu sunt 
pedepsite.

Subiect al infracţiunii poate fi orice persoană, care 
îndeplineşte condiţiile generale ale răspunderii pena-
le, lipsind vreo calitate specială a acesteia. 

Infracţiunea se consideră consumată din momen-
tul în care oricare dintre acţiunile incriminate a fost 
realizată. 

Infracţiunea analizată prezintă mai multe modali-
tăţi normative în raport de modul în care este descrisă 
fapta incriminată, pentru consumarea infracţiunii fi-
ind suficientă realizarea unei singure modalităţi. Dacă 
aceeaşi persoană realizează în concret conţinutul mai 
multor modalităţi normative, unitatea infracţională nu 
va fi afectată, dar de acest aspect se va ţine seama la 
stabilirea gradului de pericol social al faptei comise şi 
la individualizarea pedepsei.

O altă modalitate de contrafacere poate fi şi fap-
ta de folosire fără drept a unui produs protejat prin 
brevet la fabricarea unui alt produs, în aşa fel fiind 
lezat un drept exclusiv al titularului prevăzut de art.20 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.50-XVI/2008 privind pro-
tecţia invenţiilor. Actualmente, această faptă nu este 
prevăzută de legea penală. În aşa caz, obiect material 
al acestei infracţiuni este orice bun care este obiectul 
invenţiei sau care corespunde acestuia, deci chiar un 
bun contrafăcut, indiferent dacă făptuitorul foloseşte 
un bun contrafăcut de el sau altul.

 Analizând literatura de specialitate, reiese că ac-
ţiunea de fabricare a unui produs prin folosirea altui 
produs protejat este prevăzută de Legea specială pri-
vind protecţia invenţiilor, pe când legea penală omi-
te această modalitate de săvârşire a infracţiunii, deci 
ceea ce nu este interzis de legea penală nu este pasibil 
de răspundere penală. În aşa caz, ne pomenim într-o 
situaţie când avem un drept exclusiv al titularului, dar 
care nu poate fi protejat eficient. Totodată, în sancţi-
unea de la art.1852 alin.(3), pe lângă sancţiunea pro-
priu-zisă, nu este prevăzut ce se întâmplă cu produsele 
contrafăcute şi cu utilajul care le-a produs care repre-
zintă şi o proprietate privată; în aşa fel, produsele con-
trafăcute prin fabricare sau folosire pot iarăşi să apară 
pe piaţă. Mai mult ca atât, Republica Moldova este 
parte la Acordul privind aspectele drepturilor de pro-
prietate intelectuală legate de comerţ, unde în art.61 se 

stipulează că statele membre vor prevedea în legile lor 
penale sancţiuni de genul „…închisoare şi/sau amenzi 
suficiente pentru a fi descurajatoare şi vor fi la un ni-
vel comparativ cu sacţiunile aplicate unor delicte gra-
ve similare. În cazurile adecvate, sancţiunile posibile 
vor include şi sechestrarea, confiscarea şi distrugerea 
mărfurilor în cauză, precum şi a tuturor materialelor 
şi instrumentelor care au servit direct la comiterea de-
lictului”.17 În legătură cu cele menţionate ar fi opor-
tun, în opinia noastră, ca art.1852 alin.(3) C.pen. RM 
să conţină suplimentar în dispoziţia lui încă o acţiune 
alternativă, distinctă de fabricare, şi anume: acţiunea 
de folosire a produselor protejate prin titlu de protec-
ţie care se referă la acţiuni de contrafacere şi poate 
duce le fabricarea fără drept a produselor industriale, 
iar fapta infracţională să fie considerată ca una gravă, 
sacţiunea pentru care să prevadă expres confiscarea şi 
distrugerea mărfurilor contrafăcute, precum şi a tutu-
ror materialelor şi instrumentelor care au servit direct 
la comiterea delictului.

În prezent, pedepsele maxime pentru violarea 
drepturilor de proprietate intelectuală în diferite ţări 
variază da la câteva sute de euro în Grecia la câteva 
mii în Olanda, iar pedeapsa cu închisoarea este de 
3 luni în Grecia şi până la 10 ani în Regatul Unit. 
Pentru eficientizarea activităţii de combatere a in-
fracţiunilor din domeniul proprietăţii intelectuale, 
a fost creată INTERPOL Database on International 
Intellectual Property (DIIP) Crime – o bază de date 
autonomă care conţine informaţii despre crimele 
transnaţionale şi organizate. La nivelul Uniunii Eu-
ropene, Directiva 2004/48 CE, cunoscută şi sub de-
numirea de IPR Enforcement Directive sau IPRED), 
privind respectarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală, stabileşte un cadru de protecţie împotriva 
contrafacerii în scopuri comerciale. Este vorba des-
pre drepturi de proprietate industrială (brevete de in-
venţii, certificate de protecţie complementară, mărci, 
denumiri de origine, desene şi modele, noi soiuri de 
plante), precum şi topografiile de circuite electro-
nice şi baze de date. Directiva europeană privind 
măsurile penale destinate să protejeze drepturile de 
proprietate intelectuală (Draft Directive on criminal 
measures aimed at ensuring the enforsement of in-
tellectual property rights IPRED2), din aprilie 2006, 
are ca scop armonizarea legislaţiilor cu privire la pe-
depsele penale în cazul încalcării acestor drepturi. 
Potrivit Directivei, toate încalcările intenţionate ale 
unui drept de proprietate intelectuală la scară comer-
cială, precum şi tentativa, complicitatea sau incitarea 
la astfel de fapte, se consideră infracţiuni. 
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Reieşind din cele expuse, propunem o nouă redac-
ţie a art.1853 C.pen. RM, după cum urmează: „Fa-
bricarea, folosirea, importul, exportul, 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…”, iar sancţiunea să fie reformulată în felul 
următor: „…se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 
7000 unităţi convenţionale sau cu privaţiune de liber-
tate de la 3 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei 
juridice, de la 8000 la 14000 unităţi convenţionale cu 
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 3 la 5 ani, în ambele cazuri cu 
confiscarea şi distrugerea mărfurilor în cauză, pre-
cum şi a tuturor materialelor şi instrumentelor care 
au servit direct la comiterea delictului”. 

Note:

1 Legea privind protecţia invenţiilor, nr.50-XVI/2008, 
art.4

2 Dicţionar de proprietate industrială. – Chişinău, 2005, 
p.162.

3 Legea privind protecţia invenţiilor, nr.50-XVI/2008, 
art. 10, 11.

4 Regulamentul privind procedura de depunere şi exa-
minare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a bre-
vetului. – Chişinău, 2009, p.5.

5 A se vedea: J.Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre. Droit 
de la propriete industrielle. – Paris: Litec,  1996, p.69.

6 A se vedea: M.Coca-Cozma. Infracţiuni economice 
prevăzute în Codul penal.  – Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 
1974, p.307.

7 A se vedea: A.Chavanne, J.-J. Burst. Droit de la 
propriete industrielle. – Paris: Dalloz, ediţia a 5-a, 1998,  
p.254. 

8 A se vedea: J.-M. Mousseron. Traite des brevets. 
L’obtention des brevets. – Paris: Librairies Techniques, 
1984, p.47.

9 A se vedea: B.Scondăcescu, V.Longhin, I.Richter. Bre-
vetele de invenţiune. Comentariu teoretic şi practic  al Legii 
asupra brevetelor de invenţiune, cu jurisprudenţa romană 
şi străină şi indrumări  tehnice. – Bucureşti, 1974, p.124.

10 A se vedea: Y. Eminescu. Tratat de proprietate indus-
trială. Vol.I. Creaţii noi. – Bucureşti: Editura Academiei, 
1982, p.124-126.

11 A se vedea: A.Chavanne, J.-J. Burst. Droit de la pro-
priete industrielle. – Paris: Dalloz, ediţia a 5-a, 1998  (De-
numirea este datorată considerării reproducerilor ne-servile 
ca fiind simple variante de  execuţie a obiectului invenţiei 
brevetate). 

12 A se vedea: B.Scondăcescu, V.Longhin, I.Richter. 
Brevetele de invenţiune. Comentariu teoretic şi practic al 
Legii asupra brevetelor de invenţiune, cu jurisprudenţa ro-
mană şi străină şi indrumări tehnice. – Bucureşti, 1974, 
p.123 (O excepţie trebuie totuşi făcută, când e vorba de un 
brevet de perfecţionare, care aparţine ca şi brevetul prin-
cipal aceleiaşi persoane. Brevetul de perfecţionare este o 
dezvoltare a celui principal, o completare a lui şi amândouă 
formează un tot indivizibil, în aşa fel că împrumutarea de 
elemente din fiecare brevet constituie o contrafacere).

13 A se vedea: A Petrescu, L Mihai. Introducere în drep-
tul de proprietate  industrială. – Universitatea din Bucu-
reşti, 1986, p.228.

14 A se vedea: A.Chavanne, J.-J. Burst. Droit de la pro-
priete industrielle, p.225.

15 A se vedea: Y.Eminescu. Legea brevetelor de invenţie. 
Comentariu. – Bucureşti: Lumina LEX,  1993, p.199-200.

16 Ibidem, p.201.
17 Raportul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE) intitulat Impactul economic al contra-
facerii şi pirateriei, 2007, documentele INTERPOL Intel-
lectual Property Crime Action Grup (IIPCAG).

18 Art.61 al Acordului privind aspectele drepturilor de 
proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS), intrat în 
vigoare în Republica Moldova la 26.07.2001. 
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RéSUMé
Dans un Etat de droit le système judiciaire exerce un contrôle judiciaire sur le pouvoir législatif et 

exécutif, pour assurer la légalité et éviter l’activité abusive de l’Etat et son autorités publiques, pour 
impose le respecte des droits et libertés de l’homme et citoyenne.

P
redusă doar la examinarea cazurilor concrete prevăzute 
de normele de drept civil sau penal. O asemenea accep-
ţiune a puterii judecătoreşti se prezintă a fi deja depăşită. 
Ea caracterizează instanţele de judecată anterioare, 
care executau întocmai ordinele aparatului de stat (ale 
partidului). 

Astăzi, puterea judecătorească dispune de noi funcţii, 
deosebit de importante pentru statul de drept. În con-
textul „sistemului de frâne şi contrabalanţe”, puterea 
judecătorească se caracterizează nu doar prin realizarea 
justiţiei (în sens tradiţional), ci, în special, prin dispune-
rea de posibilitatea juridică de a influenţa hotărârile şi 
acţiunile puterii legislative şi executive, de a le echilibra. 
Aceste competenţe transformă instanţa de judecată într-o 
forţă stabilizatoare capabilă să apere drepturile şi liber-
tăţile cetăţenilor, să ocrotiească societatea de conflicte 
sociale distructive.

În special, rolul puterii judecătoreşti în echilibrarea 
puterilor în stat se manifestă prin exercitarea contro-
lului judiciar asupra puterii legislative şi asupra acelei 
executive.

Referindu-ne la controlul judiciar exercitat asupra 
puterii legislative, considerăm necesar a specifica în 
acest sens faptul că, spre deosebire de Federaţia Rusă, 
unde puterea judecătorească este învestită cu compe-
tenţa exercitării controlului constituţionalităţii legilor 
(dat fiind faptul că Curtea Constituţională face parte 
din cadrul acesteia)1, în Republica Moldova exercitarea 
acestui „control” este redusă doar la competenţa de a 
sesiza Curtea Constituţională, în cazul excepţiilor de 
neconstituţionalitate.

Desigur, valoarea acestei competenţe pentru asigura-
rea echilibrului dintre puteri, inclusiv pentru protejarea 
drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, este de 
necontestat. Însă, în viziunea noastră, eficienţa acestei 
activităţi este redusă considerabil, dat fiind faptul că 
dreptul de sesizare este atribuit doar în competenţa Curţii 

Supreme de Justiţie. Cu mult mai binevenită considerăm 
a fi situaţia în materie din România, unde dreptul de 
sesizare este atribuit tuturor instanţelor judecătoreşti.2 

Cu toate aceste particularităţi, nu poate fi ignorat rolul 
puterii judecătoreşti în asigurarea legalităţii constituţi-
onale, în iniţierea controlului constituţionalităţii legilor 
în scopul anulării actelor normative sau a dispoziţiilor 
legale care contravin Constituţiei, ca unic etalon pentru 
legislaţia unui stat de drept. 

În continuare ţinem să ne referim la controlul judiciar 
exercitat de puterea judecătorească asupra administraţiei 
publice, care în perioada contemporană capătă o valoare 
tot mai importantă, fiind deosebit de necesar procesului 
de edificare a statului de drept în Republica Moldova.

Spre deosebire de controlul asupra puterii legislative 
(care poate fi considerat ca unul indirect, în care pute-
rea judecătorească realizează doar o intermediere între 
cetăţean, societate şi puterea legislativă, principalul rol 
revenindu-i Curţii Constituţionale), controlul judiciar 
asupra puterii executive se prezintă a fi unul direct şi 
nemijlocit. 

În general, controlul judiciar asupra puterii executive 
este denumit sugestiv „contencios administrativ”, prin 
care se înţelege activitatea de soluţionare de către in-
stanţele 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 administrativ, conflicte înnăscute din 
acte administrative ilegale ori din refuzul rezolvării unei 
cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.3

În prezent, majoritatea cercetătorilor din domeniu 
tind să reducă valoarea incontestabilă a contenciosului 
administrativ la protecţia drepturilor şi libertăţilor omului 
şi cetăţeanului împotriva abuzurilor administraţiei. În 
acest sens, prezintă importanţă faptul că în dreptul şi 
gândirea statelor dezvoltate organizarea contenciosului 
administrativ este explicată în principal prin grija de 
a ocroti interesele particularilor împotriva abuzurilor 
administraţiei.4 

CONTROLUL  jUDICIAR – GARANŢIE  FUNDAMENTALă 
A  LEGALITăŢII  îN  STATUL  DE  DREPT

Petru RAILEAN, 
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uterea judecătorească, fiind una dintre cele mai 
de bază structuri ale statului de drept, nu poate fi 
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Un înţeles similar sugerează şi formula prin care 
contenciosul administrativ este consacrat în Constituţia 
Republicii Moldova, adică ca „drept al persoanei vătă-
mate de o autoritate publică” (art.53). Deci, în esenţă, 
contenciosul administrativ este, în primul rând, o insti-
tuţie juridică de apărare a drepturilor omului împotriva 
eventualelor abuzuri din partea organelor administraţiei 
publice şi a funcţionarilor ei.5

În studiile de specialitate se menţionează că, în 
accepţiune contemporană, contenciosul administrativ 
este instrumentul juridic la îndemâna fiecărui cetăţean, 
folosit pentru a fi protejat de abuzurile autorităţilor; 
mijloc fundamental de protecţie a drepturilor cetăţeni-
lor, de rezolvare a conflictelor de interese dintre stat şi 
particulari.6

Din această perspectivă, contenciosul administrativ 
nu este altceva decât totalitatea mijloacelor juridice puse 
la dispoziţia cetăţenilor pentru a putea acţiona în vede-
rea restabilirii ordinii de drept şi a drepturilor lor legale 
tulburate prin actele juridice şi faptele materiale ale 
organelor administraţiei de stat, intervenite în aplicarea 
legilor şi în funcţionarea serviciilor publice.7

Totodată, are perfectă dreptate profesorul 
Gh.Costachi8, care susţine că rolul şi importanţa con-
tenciosului administrativ pot fi privite şi din alt unghi 
de vedere. 

Astfel, după cum susţine cercetătorul român 
T.Mrejeru9, într-un stat de drept, în care distribuţia pu-
terilor nu este rigidă, ci bazată pe colaborare şi control 
reciproc, aplicarea raţională şi suplă a principiului sepa-
raţiei puterilor impune atât respectarea legalităţii de către 
autorităţile publice, cât şi controlul legalităţii actelor 
acestora, înfăptuit de către instanţele judecătoreşti, în 
principal, de cele de contencios administrativ. Doar în 
aşa mod, în viziunea sa, se poate menţine echilibrul şi 
încrederea între cetăţeni şi stat, între administraţi şi cei 
ce administrează, condiţii esenţiale de fiinţare a unei 
societăţi democratice.

În mod similar opinează cercetătorii autohtoni 
I.Creangă şi C.Gurin10, care susţin că contenciosul admi-
nistrativ rezultă din principiul separaţiei puterilor în stat, 
care stabileşte legătura dintre puterea judecătorească şi 
cea executivă prin modalitatea de control judecătoresc 
al activităţii organelor administraţiei publice. Deci, 
contenciosul administrativ este instituţia care reprezintă 
controlul exercitat de o putere – cea judecătorească – 
asupra unei alte puteri prin intermediul cenzurării actelor 
administrative ilegale.11 

Prin urmare, controlul exercitat de instanţele de 
contencios administrativ asupra actelor administrative 
constituie atât o garanţie suplimentară a exercitării depli-
ne 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 administraţiei publice, 
pentru îmbunătăţirea activităţii organelor administraţiei, 
a activităţii generale a statului. Din aceste considerente, 
suntem de acord cu profesorul Gh.Costachi12, care susţi-
ne că importanţa deosebită a contenciosului administra-
tiv se fundamentează pe dubla sa valenţă: ca mijloc de 
protecţie a drepturilor omului şi ca mijloc de asigurare 
a echilibrului între puteri şi a legalităţii în activitatea 
administraţiei.

Rolul puterii judecătoreşti în asigurarea legalităţii şi 
a ordinii de drept în activitatea administraţiei publice 
poate fi dedus din înseşi prevederile Legii contencio-
sului administrativ13, care în art.1 alin.(1) stabileşte: 
„Contenciosul administrativ ca instituţie juridică are 
drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de pu-
tere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor per-
soanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor 
publice, asigurarea ordinii de drept”.

Astfel, contracararea abuzurilor şi a exceselor de 
putere se realizează prin evaluarea de către judecătorul 
administrativ a puterii discreţionare a autorităţii publice 
pârâte, raportând-o la situaţia de caz concretă (oportuni-
tatea acţiunii întreprinse), pentru a stabili dacă limitele 
acesteia sunt depăşite, iar autoritatea publică a intrat în 
zona excesului de putere. Acest fapt nu trebuie interpretat 
ca fiind o imixtiune în activitatea autorităţilor, deoarece 
actul administrativ este anulat doar în cazul în care este 
ilegal şi nu inoportun.4

Ordonarea activităţii autorităţilor administraţiei 
publice este realizată, în principal, prin intermediul 
răspunderii ce survine pentru autoritatea administrativă 
în cadrul contenciosului administrativ. 

Contracarând abuzurile şi excesele de putere din 
activitatea administraţiei publice şi ordonând activita-
tea autorităţilor acesteia, puterea judecătorească, prin 
intermediul contenciosului administrativ, asigură astfel 
legalitatea şi ordinea de drept pe acest segment al acti-
vităţii statului. Din această perspectivă, putem susţine 
că controlul judecătoresc asupra administraţiei publice 
constituie o condiţie necesară şi importantă pentru edi-
ficarea şi consolidarea statului de drept.

În acelaşi timp, merită enunţat faptul că şi această 
sferă a activităţii statului este grevată de anumite carenţe, 
care îi reduc semnificativ din eficienţă. 

Sub acest aspect, în doctrină, în repetate rânduri a fost 
subliniată necesitatea unor norme procesuale proprii jus-
tiţiei administrative (Cod de procedură administrativă), a 
unor instanţe specializate în contencios administrativ cu 
magistraţi pregătiţi în domeniu, pentru ca definitiv să se 
delimiteze justiţia de drept comun de cea de contencios 
administrativ.

Evident, susţinem aceste momente, considerându-le 
deosebit de necesare pentru consolidarea sistemului 
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judiciar al Republicii Moldova ca putere judecătorească 
reală, eficientă şi activă în echilibrarea puterilor în stat 
şi în apărarea pe această cale a drepturilor şi libertăţilor 
omului şi cetăţeanului.

În acelaşi timp, nu putem trece cu vederea faptul 
că puterea executivă (unele structuri specializate ale 
acesteia) încalcă destul de frecvent legalitatea, drepturile 
şi libertăţile omului la aplicarea constrângerii juridi-
ce. Respectiv, şi în acest caz, un rol activ deosebit în 
contracarea acestor momente negative îi revine puterii 
judecătoreşti, în special prin controlul exercitat la etapa 
desfăşurării urmăririi penale. 

Existenţa unui asemenea control a fost dictată de ne-
cesitatea de a exclude abuzurile admise de colaboratorii 
poliţiei şi ai altor organe învestite cu competenţe în do-
meniu, în faza urmăririi penale, precum şi de necesitatea 
de a asigura obiectivitatea controlului şi supravegherii 
realizate de organele procuraturii în sfera dată. În acest 
din urmă caz, controlul judiciar se prezintă a fi absolut 
necesar, dat fiind faptul că controlul exercitat de pro-
curori este, prin esenţă, un control subiectiv, deoarece 
procurorul susţine acuzarea în instanţă.15

Spre deosebire de acesta, controlul judiciar se prezin-
tă a fi unul independent şi imparţial, o privire judiciară 
asupra legalităţii urmăririi penale fiind cu mult mai 
obiectivă şi justă. 

În acelaşi timp, existenţa controlului judiciar nu 
trebuie să excludă controlul exercitat de procuror, deoa-
rece acesta este chemat să-l completeze, în rezultat fiind 
consolidate garanţiile respectării drepturilor şi libertăţilor 
omului şi cetăţeanului în procesul penal.

Un rol deosebit de important instanţa de judecată îl 
are în cazul când sunt depuse plângeri împotriva acţiuni-
lor ilegale ale persoanelor ce desfăşoară urmărirea penală 
sau ale procurorilor, în acest caz revenindu-i obligaţia de 
a examina vinovăţia acestora şi, eventual, de a-i trage la 
răspundere juridică. 

Reieşind din cele expuse, putem susţine cu fermitate 
că o garanţie fundamentală a respectării legalităţii în sta-
tul de drept îi revine puterii judecătoreşti, ea unica fiind 
competentă să impună spre respectare acest principiu 
tuturor autorităţilor publice. În acelaşi timp, nu trebuie 
de uitat că puterea judecătorească nu acţionează „din 
oficiu”, ci doar la sesizare. Din acest punct de vedere, 
putem susţine că chiar dacă instanţei de judecată îi revine 
un rol fundamental în asigurarea legalităţii în statul de 
drept, ea nu poate să-şi realizeze această menire în lipsa 
unui activism juridic al cetăţenilor, în lipsa unui curaj 
şi a unei perseverenţe manifestate de către aceştia, în 
cazul în care consideră că o anumită lege le restrânge 
nejustificat drepturile şi libertăţile, când anumite autori-
tăţi sau funcţionari publici le încalcă flagrant drepturile 
şi interesele legale. 

Acest moment depinde atât de voinţa însăşi a cetăţe-
nilor, cât şi de căile şi mijloacele pe care statul le pune 
la dispoziţia acestora în asemenea cazuri. Este vorba, în 
principal, de asigurarea unui drept fundamental – accesul 
la justiţie. 

Cele expuse ne determină că conchidem că în peri-
oada contemporană o preocupare deosebită a statului 
trebuie să o constituie crearea tuturor condiţiilor necesare 
pentru ca puterea judecătorească să-şi desfăşoare acti-
vitatea în deplină independenţă şi autonomie, pentru ca 
astfel să poată fi imparţială. Un rezultat direct al acestui 
efort îl va constitui, considerăm, convingerea cetăţeanu-
lui în obiectivitatea şi dreptatea promovată de instanţele 
judecătoreşti, convingere deosebit de necesară pentru 
stimularea acestuia de a nu mai tolera ilegalitatea din 
cadrul structurilor de stat şi de a lupta vehement împo-
triva acesteia prin toate mijloacele posibile acordate de 
lege, fiind încrezut de susţinerea şi protecţia oferită de 
puterea judecătorească a statului.
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P
urmă să cunoaştem aşa modalităţi ale proprietăţii, ca: 
proprietatea rezolubilă, proprietatea anuabilă, proprie-
tatea comună, care, la rândul ei, poate fi pe cote-părţi 
şi în devălmăşie. Astfel, recent în legislaţia mai multor 
state (SUA, Franţa, Marea Britanie ş.a.) are loc abor-
darea unei noi modalităţi a proprietăţii – proprietatea 
periodică/time-share (care este elementul definitoriu 

(Sfârşit. Începutul în nr. 5-6)

e parcursul dezvoltării societăţii proprietatea a 
cunoscut mai multe modalităţi pentru ca până la 

al contractului de time-sharing) (a se vedea nr. 5-6 ale 
Revistei). În prezentul studiu ea va fi definită şi anali-
zată prin prisma prevederilor Republicii Moldova şi în 
comparaţie cu modalităţile proprietăţii cunoscute de 
doctrina juridică. 

2.1. Definirea proprietăţii periodice 
şi caracterele juridice ale acesteia

 Analiza, precum şi definirea proprietăţii periodice 
poate fi efectuată doar prin prisma concepţiei clasice a 
dreptului de proprietate. 

SUMMARY
This paper treats as subject the establishment and underlines the theoretical and practical importance 

of a new way of ownership and especially of a temporary property, but also a comparative analysis of 
the time-sharing contract, the contribution of which helps in obtaining and alienating of an asset in a 
periodical ownership. In this way through the point of view of underling the characteristics of the time-
sharing contract, the study of the paper outlines the peculiarities of the periodic ownership confronted 
by other ways of the ownership. Thus:  

Periodical Property represents that way of the ownership, within the framework of the personal 
property, or house, out of where two or more persons are exclusively holders of the ownership, which is 
carried on, but with a peculiarity which consists in the following:    

- lapse of time, established in different periods strictly defined, equal or unequally, that is repeated 
annually                                                                                                                        

- and lack of any juridical connection between them.
In this way, this ownership has the right to exist and as a rule it is limited.
Also, the study in itself gives us the right to find and to support the fact that the time-sharing contract 

is a distinct contract with its own peculiarities that can be outlined out of other types of contracts. This 
can be expressed in the legislation as a variety of the sale and buy contract, because it is an ownership 
traverse contract, which through its way occurs the alienation of an asset either it is a house or a personal 
property. Thus, the difference of the sale-buy contract consists in the fact that the hand over of an asset in 
periodical ownership and especially- the moment of signing a contract, that it is considered not just the 
moment of transmitting of an asset, but also the moment where it takes place the hand over of the owner-
ship on the basis of the time-sharing contract, but also it is considered as an distinctive element and the 
fact that through the  time-sharing contract takes place the hand over of a special type of property , that 
is periodically (for carrying on needs of a different contractual coherence in rapport to that classical).

Trough this paper is trying to anticipate the negative experience that had happened in Russia, Romania, 
and other countries, at the subject of the periodical ownership and the practical use of the time-sharing 
contract. In this way, it can be qualify correctly and exactly the given rights through the time-sharing 
contract.

At last, it is suggested to enclose the time- sharing contract and the periodical ownership a special 
role in the Civil Code of Republic of Moldova. 
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dreptul de proprietate este acel drept real, în vir-
tutea căruia titularul dreptului, persoană fizică sau 
juridică, este îndreptăţit să posede, să folosească şi să 
dispună de un lucru în mod exclusiv şi absolut, prin 
putere proprie şi în interes propriu, însă în limitele 
determinate de lege.

Caracterele generale ale dreptului de propri-
etate:

1. dreptul de proprietate este un drept absolut
Caracterul absolut al dreptului de proprietate se 

precizează prin faptul că proprietarul unui lucru se 
bucură şi dispune de acesta în mod exclusiv şi abso-
lut, fiind „...limitat prin lege sau de drepturile unui 
terţ” (art.315 alin.(3) C.civ. RM). Făcând parte din 
categoria drepturilor absolute, dreptul de proprietate 
conferă titularului puteri nelimitate în privinţa folosirii 
economice a lucrului, precum şi în ceea ce priveşte 
soarta juridică a acestuia.

Puterea proprietarului asupra lucrului avut în propri-
etate se poate manifesta prin două modalităţi:

a) prin acte materiale de folosinţa şi de consumaţie, 
cum ar fi: locuiesc apartamentul;

b) prin acte juridice prin care se instituie dreptul de 
proprietatea, cum ar fi contractul de vânzare-cumpărare, 
contractul de donaţie ş.a. 

Caracterul absolut al dreptului de proprietate trebuie 
interpretat astfel: titularul dreptului de proprietate asupra 
unui lucru are posibilitatea de a trage toate foloasele, 
de a profita de utilităţile, pe care acesta le conferă şi 
de a săvârşi actele juridice care răspund intereselor 
proprietarului.

Ceea ce ţine de proprietatea periodică, caracterul 
absolut fiindu-i caracteristic, deoarece puterea deţină-
torului dreptului de proprietate periodică se exprimă fie 
prin acte materiale, fie prin actele juridice încheiate de 
acesta; asemeni proprietăţii propriu-zise, proprietarul 
periodic are plenitudinea de a le efectua fără concursul 
celorlalţi proprietari. 

În legătură cu acest caracter se deduce că proprieta-
tea periodică reprezintă şi un drept de proprietate priva-
tă, în sensul că poate aparţine statului, persoanelor fizice 
şi juridice de tip particular (subiecte de drept civil) 
asupra unor bunuri imobile şi faţă de care se exercită 
posesia, folosinţa sau dispoziţia în condiţiile prevăzute 
în contractul de time-sharing sau de lege (Dat fiind 
faptul că proprietatea periodică în Republica Moldova 
nu cunoaşte o anume reglementare, nu putem susţine 
ideea că atributele acesteia se exercită în condiţiile legii. 
Însă, după cum am observat, atributele dreptului de 
proprietate periodică se asemănă cu cele ale proprietăţii 
de tip clasic, dar cu un anumit specific de exercitare, 
care determină diferenţa esenţială dintre acestea. Aşa-
dar, în lipsa reglementării în acest sens, putem recurge, 
la moment, la aplicarea prin analogie conform art.5 

C.civ. RM). Această constatare se desprinde din analiza 
cerinţelor faţă de părţile contractului, ca fiind subiecte 
de drept civil sau de drept comercial.

Din cele relatate supra se conturează un alt caracter 
al dreptului de proprietate periodică specific şi proprie-
tăţii de tip clasic, şi anume:

2. dreptul de proprietate este alienabil 
Caracterul alienabil al dreptului de proprietate pre-

supune că „...indiferent de titular, el poate fi înstrăinat şi 
obiectul său, ca condiţie necesară şi ferească, ar trebui să 
se găsească în circuitul civil”. Aşadar, calitatea părţilor 
mai puţin interesează la realizarea raporturilor civile; 
contează însuşi faptul înstrăinării bunului ce se află în 
circuitul civil – operaţiune, pentru care se cere simplul 
consimţământ al proprietarului.

Analizând practica internaţională de aplicare a con-
tractului de time-sharing, putem susţine cu certitudine că 
modalitatea de transmitere atât a dreptului de folosinţă 
pe o durată limitată/ proprietăţii periodice în sistem de 
indiviziune nu diferă în vreun fel, numai că este nece-
sar, în baza Directivei 94/47/CEE, de a se respecta cu 
stricteţe termenul de gândire pentru acceptarea ofertei, 
precum şi de a se respecta dreptul de retractare a con-
tractului. Directiva mai prevede un cadru contractual, 
care se stabileşte între un profesionist (vânzătorul, în 
cadrul activităţii sale profesionale) şi un consumator. 
Nerespectarea acestor condiţii are ca efect considera-
ţiunea că acesta este lovit de nulitate absolută şi, prin 
urmare, înstrăinarea obiectului proprietăţii periodice este 
condiţionată de aceste cerinţe. Astfel, ideea că caracterul 
alienabil este caracteristic proprietăţii periodice poate fi 
susţinută cu unele rezerve, argumentarea în acest sens 
fiind că, deşi proprietatea periodică se transmite prin 
simplul consimţământ al proprietarului, calitatea acestuia 
contează pentru stabilirea răspunderii la transmiterea 
ilicită a bunului şi contrară intereselor consumatorului.

3. dreptul de proprietate este un drept exclusiv
Caracterul ,,exclusiv” al dreptului de proprietate 

poate fi privit într-un dublu sens:
a) în sens general şi comun tuturor drepturilor reale, 

dreptul de proprietate este un drept exclusiv, deoarece 
este opozabil oricărei persoane; 

b) în sens individual, dreptul de proprietate este un 
drept exclusiv, pentru că numai proprietarul este singu-
rul îndreptăţit să exercite cele trei prerogative conferite 
acestui drept: posesia, folosinţa şi dispoziţia. Faptul că 
este un drept exclusiv dă proprietarului dreptul de a 
revendica bunul în mânile oricui s-ar găsi acesta.  

În ceea ce priveşte exclusivitatea proprietăţii periodi-
ce, aceasta este mai accentuată, deoarece opozabilitatea 
se manifestă întâi faţă de ceilalţi proprietari, care deţin 
drept de proprietate asupra aceluiaşi bun ca şi însuşi 
proprietarul, deoarece aceştia reprezintă primii subiecţi 
de drept apţi de a aduce atingere acestuia. Aici se oferă 
simpla explicaţie că ceilalţi proprietari intră în folosinţa, 
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posesia şi dispoziţia aceluiaşi bun cu privire la care se 
exercită dreptul de proprietate periodică şi, ca urmare 
a acestui fapt, prin acţiunile acestora se poate aduce 
atingere bunului. Astfel, opozabilitatea faţă de terţi 
intervenind mai apoi. 

Analizând aspectul ce ţine de exclusivitate, în sensul 
că proprietarul este singurul îndreptăţit să exercite cele 
trei prerogative conferite acestui drept: posesia, folo-
sinţa şi dispoziţia, apare necesitatea de a remarca că, în 
virtutea faptului că perpetuitatea dreptului de proprie-
tate este afectată în cadrul proprietăţii periodice (după 
cum vom observa mai jos), această trăsătură nu aduce 
atingere caracterului de exclusivitate, dat fiind faptul că 
proprietarul periodic/temporar deţine plenitudinea aces-
tor acţiuni, ceea ce se demonstrează prin faptul că: 

– proprietatea periodică apare, de regulă, în urma 
încheierii contractului de time-sharing, în virtutea că-
ruia vânzătorul are obligaţia de a preda lucrul vândut 
în puterea şi posesia cumpărătorului/dobânditorului, în 
starea la care s-a convenit ori în care se află bunul la 
momentul contractării, precum şi obligaţia de garanţie 
spre liniştita posesiune şi folosinţă a bunului imobil şi 
garanţia contra viciilor bunului, care îl fac impropriu de 
utilizat – obligaţii caracteristice contractului de vânzare-
cumpărare, ce reprezintă actul juridic clasic translativ 
de proprietate. Deci, deţinătorul proprietăţii periodice, 
asemeni proprietarului, este singurul îndreptăţit a exer-
cita cele trei prerogative şi a revendica bunul în mânile 
oricui s-ar găsi acesta.

Asemenea celor afirmate, în literatura de specialitate 
există tendinţa de a considera proprietatea periodică 
ca un nou tip de proprietate, explicaţia având ca bază 
caracterul exclusiv, de care dispune aceasta în exerci-
tarea dreptului şi diferenţa evidentă faţă de modalităţile 
dreptului de proprietate. Prin urmare, explicaţia este că 
„...dacă alegem să considerăm dreptul de time-sharing 
ca fiind un drept de proprietate în cadrul căruia fiecare 
titular exercită prerogativele dreptului său în decursul 
unor perioade determinate care se repetă succesiv, la 
intervale regulate, trebuie stabilit dacă ne aflăm în pre-
zenţa unui drept de proprietate pur şi simplu sau a unui 
drept de proprietate afectat de modalităţi. 

Dreptul de proprietate este pur şi simplu atunci când 
are o existenţă certă şi când aparţine unui singur titular, 
care exercită toate cele trei atribute ale proprietăţii: usus, 
fructus şi abusus. Existenţa certă a dreptului se regă-
seşte şi la time-sharing (proprietatea periodică), însă de 
esenţa acestuia este tocmai lipsa caracterului exclusiv, 
de unde rezultă că dreptul de time-sharing nu este un 
drept de proprietate pur şi simplu; deci, în consecinţă, 
proprietatea periodică poate fi atribuită la cele afectate 
de modalităţi.

Proprietatea afectată de modalităţi poate fi: rezo-
lutorie, anulabilă, comună (pe cote-părţi obişnuită 
sau temporară, pe cote-părţi forţată şi perpetuă şi 

în devălmăşie). Dreptul, în modalitatea proprietăţii 
rezolutorii şi a celei anulabile, este supus riscului dis-
pariţiei dacă se îndeplineşte condiţia rezolutorie sau 
dacă este admisă acţiunea în anularea actului translativ 
de proprietate, în timp ce dreptul de time-sharing are 
o existenţă certă”.

4. dreptul de proprietate este un drept perpetuu 
(art.315 alin.(2) C.civ. RM)

Proprietatea este un drept perpetuu într-un dublu 
sens:

a) proprietatea nu este limitată în timp, pentru că ea 
trece de la titularul actual la urmaşii săi direcţi sau la 
acei cărora le-a transmis dreptul prin acte cu titlu oneros 
ori cu titlu gratuit, iar de la aceştia la urmaşii lor şi aşa 
mai departe. Pentru acest motiv se spune ca dreptul de 
proprietate este un drept ,,cesibil” şi ,,transmisibil”, 
atât timp cât există bunul asupra cărui s-a dobândit 
dreptul;

b) dreptul de proprietate este un drept perpetuu, 
întrucât are o existenţă independentă de exercitarea 
dreptului şi, ca atare, nu se poate pierde prin nefolosinţă 
decât prin situaţii expres prevăzute de lege, cum ar fi 
prescripţia achizitivă în cazul imobilelor şi prescripţia 
extinctivă în cazul tuturor mobilelor.

Analiza caracterului de perpetuitate caracteristic 
dreptului de proprietate, sub prisma căruia are loc 
definirea proprietăţii periodice, duce la ideea că, deşi 
proprietatea periodică este pasibilă de a trece de la 
titularul actual la urmaşii săi – fie direcţi, fie indirecţi, 
precum şi că aceasta presupune o existenţă indepen-
dentă de exercitare, totuşi are loc o limitare a exercitării 
dreptului de proprietate prin intermediul actului juridic, 
care este contractul de time-sharing (deşi proprietatea, 
de asemeni, cunoaşte anumite limite. Avem în vedere 
modalităţile acesteia, şi anume: proprietatea rezolutorie 
şi cea anuabilă. De aici apare concluzia că şi proprietatea 
periodică ca un nou tip de proprietate este predeterminat 
afectată de modalităţi). Deci, părţile stabilesc a priori 
durata de existenţă a dreptului de proprietate, astfel 
acesta îmbrăcând forma temporară asupra întinderii în 
timp a dreptului de proprietate. Însă, aici e necesar a 
remarca că aspectul perpetuităţii ce ţine de nelimitarea 
în timp a proprietăţii nu este afectat, dat fiind faptul că 
atât cât durează proprietatea periodică aceasta poate 
trece de la titularul actual la urmaşii săi direcţi sau la acei 
indirecţi şi că proprietatea periodică are o existenţă de 
exercitare a dreptului în cadrul timpului predeterminat 
de existenţă a acesteia.

Din cele relatate nu putem distinge clar aspectele 
caracteristice ale proprietăţii periodice, de aceea vom 
mai face distincţia acesteia de alte tipuri de proprietate 
cu care, la prima vedere, proprietatea periodică ar avea 
tangenţe esenţiale. Aşadar, în cazul proprietăţii comune 
titularii dreptului exercită prerogativele lor împreună şi 
concomitent, dar în cazul time-sharing-ului/ proprietăţii 
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periodice fiecare exercită singur prerogativele drep-
tului de proprietate. Astfel, se înregistrează diferenţe 
majore în raport de proprietatea pe cote-părţi obişnu-
ită sau temporară: de esenţa acestora ţine caracterul 
temporar – prin faptul că nimeni nu poate fi obligat 
a rămâne în indiviziune, pe când în cazul titularilor 
dreptului de time-sharing/proprietate periodică nu se 
pune problema ieşirii din indiviziune, pentru simplul 
motiv că aceştia nu sunt în indiviziune.

În cazul coproprietăţii pe cote-părţi obişnuite sau 
temporare „cota-parte reprezintă măsura întinderii 
dreptului fiecărui coproprietar asupra bunului, dacă nu 
se înţeleg în ceea ce priveşte folosinţa bunului; copro-
prietarii, conform dreptului nostru, nu pot face partaj de 
folosinţă, având ca unică soluţie ieşirea din indiviziune”, 
în timp ce în cazul time-sharing-ului conceptul opera-
ţional de bază constă în tranşa de timp, în care fiecare 
titular exercită prerogativele dreptului său.

Proprietatea pe cote-părţi forţată şi perpetuă se 
constituie şi se menţine independent de voinţa copro-
prietarilor, pe când dreptul de time-sharing se constituie 
printr-o manifestare de voinţă a părţilor; apoi, cotele-
părţi deţinute în proprietate forţată şi perpetuă au carac-
ter accesoriu, în timp ce drepturile transmise printr-un 
astfel de contract sunt de sine stătătoare, independente 
de existenţa altui drept.

Diferenţa faţă de proprietatea în devălmăşie este 
una evidentă şi constă în aceea că această modalitate a 
dreptului de proprietate este aplicabilă doar în ceea ce 
priveşte regimul comunităţii de bunuri a soţilor, regim 
legal, pe când în cazul dreptului de time-sharing acesta 
este obţinut prin manifestarea de voinţă a dobânditorilor, 
care pot fi în număr de cel puţin doi; un alt aspect, care 
se prezintă, relevă faptul că pentru dobândirea dreptului 
de proprietate periodică nu se cere statutul de soţi pentru 
proprietarii bunului.

Raportată la caracteristica perpetuităţii dreptului de 
proprietate, noţiunea de proprietate periodică pare pen-
tru unii autori un nonsens. Într-adevăr, cu rare excepţii, 
care ţin de specificitatea proprietăţii intelectuale, dreptul 
de proprietate este un drept perpetuu, fie el simplu sau 
afectat de modalităţi. În ceea ce priveşte proprietatea 
temporară, aceasta este analizată numai ca modalitate 
de transmisiune temporară a utilizării unor bunuri şi nu 
pare a fi pusă în discuţie problema că folosinţa obiectu-
lui dreptului poate fi temporară, dar dreptul ca atare nu 
are cum să apară ca fiind periodic. Acest lucru trebuie 
luat în consideraţie cu atât mai mult cu cât se prevede 
posibilitatea ca bunul aflat în proprietate periodică poate 
fi vândut, închiriat, ipotecat, poate face obiectul unui 
contract de schimb între titularii de time-sharing asupra 
unor imobile sau perioade de timp diferite sau transmis 
prin moştenire, astfel încât dreptul se poate obţine prin 
acte juridice, dar şi prin fapte juridice, cum ar fi uzuca-
piunea. Dar, ideea de proprietate periodică vine în con-

tradicţie cu una dintre calităţile posesiei cerută pentru 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, şi 
anume – continuitatea. Pe de altă parte, doctrina este 
unanimă în a aprecia continuitatea în funcţie de natura 
bunului asupra căruia poartă dreptul ce se doreşte a fi 
uzucapat; extrapolând la specificul dreptului transmis 
prin contractul de time-sharing, considerăm că s-ar 
putea admite ideea unei continuităţi în discontinuitate, 
atâta vreme cât folosinţa s-ar exercita în decursul ace-
leiaşi perioade în fiecare an. Aceasta deoarece obiectul 
uzucapiunii ar fi, în cazul proprietăţii periodice, unul 
dual, referindu-se nu numai la drept în sine, ci şi la 
perioada de timp în care acesta se exercită, ţinându-se 
cont de faptul că dreptul nu poate fi conceput în afara 
perioadei de timp. În concluzie, în varianta admiterii 
posibilităţii uzucapiunii unui astfel de drept, s-ar impune 
statuarea unei noi condiţii, alături de cele existente, şi 
anume: exercitarea folosinţei în aceeaşi perioadă în 
fiecare an. Astfel, nu se va putea opune proprietarului 
discontinuitatea de către orice persoană interesată (în 
virtutea art.335 alin.(7) C.civ. RM).

Specificitatea dreptului de proprietate periodică ar 
consta în faptul că fiecare proprietar exercită preroga-
tivele dreptului său asupra unui bun, nefracţionat în 
materialitatea sa, pe perioade determinate, care se repetă 
succesiv şi la intervale regulate. Prin urmare, bunul, în 
materialitatea sa, face obiectul dreptului de proprietate 
periodică, iar prerogativele dreptului de proprietate 
periodică se exercită în anumite perioade de timp.

Actele de conservare şi de administrare, după cum 
am văzut din analiza contractului de time-sharing, pri-
vesc numai pe proprietar în parte, iar actele materiale 
asupra bunului pot fi făcute nestingherit de către pro-
prietar cu privire la întregul bun, dar numai pe perioada 
dreptului său. Cheltuielile de întreţinere revin fiecărui 
proprietar proporţional tranşei sale de timp. Totodată, 
proprietatea periodică, odată constituită prin voinţa 
fiecărui proprietar, devine obligatorie şi partajarea ei nu 
este cu putinţă, fiind posibilă doar consolidarea, adică 
dobândirea tuturor tranşelor de timp iniţial convenite, 
dreptul devenind astfel pur şi simplu.

5. dreptul de proprietate este imprescriptibil 
Acest caracter trebuie înţeles în sensul că propri-

etatea privată este imprescriptibilă doar sub aspect 
extinctiv, deoarece ea nu se stinge prin neuz indiferent 
de durata pasivităţii proprietarului. Însă, excepţie de 
la acest caracter reprezintă uzucapiunea (prescripţia 
achizitivă), amintită mai sus, a cărei exercitare şi invo-
care duce la anihilarea acţiunii de revendicare iniţiată 
de proprietar.

Astfel că proprietatea periodică se prezintă ca privată 
şi, deci, acest caracter îi este întru totul caracteristic 
doar cu anumită specificitate ce constă în faptul că ea 
nu se stinge prin neuz, indiferent de durata pasivităţii 
proprietarului. Numai că acest fapt trebuie să aibă loc 
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în cadrul exercitării proprietăţii periodice (care să fie 
instituită pe o perioadă mai mare de 15 ani, deoarece 
obiect al proprietăţii îl reprezintă un bun imobil şi invo-
carea uzucapiunii imobiliare de către o persoană, con-
form prevederilor art.332 C.civ. RM, este posibilă prin 
posesiunea cu bună-credinţă, sub nume de proprietar, 
timp de 15 ani), însă, ca rezultat al scurgerii acestuia, 
are loc operaţiunea firească de stingere a dreptului de 
proprietate periodică.

6. Dreptul de proprietate privată este sesizabil 
În contextul celor constatate, proprietatea periodică 

se prezintă a fi proprietate privată, urmare a cărui fapt 
îi este caracteristic şi caracterul juridic, ca fiind sesiza-
bilă – ceea ce presupune că bunurile, care fac obiectul 
proprietăţii, vor putea fi urmărite de creditori pentru 
a-şi realiza creanţele lor. Deci, proprietatea periodică 
poate fi obiectul unei garanţii reale sau poate fi urmărită 
pentru pasivitatea deţinătorului său, precum şi asupra 
acesteia; se vor putea exercită şi regulile de asigurare a 
acţiunii civile, conform art.175-182 din Codul de proce-
dură civilă al Republicii Moldova, chiar instituindu-se 
sechestrul asupra obiectului acesteia.

Pe lângă cele stabilite, se cere o remarcă indiscuta-
bil de importantă în legătură cu încetarea proprietăţii 
periodice. Însă, pentru a evidenţia circumstanţele în 
virtutea cărora are loc, e nevoie de a recurge la o viziune 
comparativă cu circumstanţele de încetare a contrac-
tului de time-sharing, deoarece aici se conturează mai 
veridic situaţia de fapt existentă în practica altor state 
şi astfel vom putea stabili eficient situaţiile de încetare 
a proprietăţii periodice. După cum s-a stabilit deja, 
contractul de time-sharing, dacă a fost încheiat pe o 
perioadă determinată, atunci încetează la expirarea 
termenului pentru care a fost încheiat. Astfel, putem 
stabili cu certitudine că proprietatea periodică încetea-
ză la expirarea termenului pentru care a fost instituită, 
ceea ce reprezintă caracteristica definitorie a acesteia în 
raport cu alte modalităţi de proprietate. 

Referindu-ne la consecinţele, pe care le suportă pro-
prietarul cu referire la bunul ce-l deţine în proprietate 
periodică, ţinem că menţionăm că riscul pieirii fortuite 
a bunului îi aparţine; acest moment rezultă din carac-
terul juridic al contractul de time-sharing – ca contract 
sinalagmatic; deci, în virtutea acestuia, apar şi efectele 
pe care le produce această situaţie. Astfel, momentul 
transmiterii riscului pieirii fortuite sau deteriorării for-
tuite a bunului, în concordanţă cu prevederile art.759 
alin.(1) C.civ. RM, „...este transferat cumpărătorului 
în momentul în care vânzătorul şi-a executat obligaţi-
ile contractuale privind punerea bunului la dispoziţia 
cumpărătorului dacă contractul nu prevede altfel” şi 
cu prevederile art.318 C.civ. RM, potrivit cărora „...
riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului îl su-
portă proprietarul dacă legea sau contractul nu prevăd 
altfel”. Deci, fiecare proprietar în mod individual şi 

independent suportă riscul pieirii fortuite a bunului, 
indiferent de faptul dacă a fost în exerciţiul dreptului 
de proprietate periodică, însă cu consideraţia că deţinea 
cu plenitudine acesta. Prin urmare, se explică şi situaţia 
că pieirea fortuită reprezintă, de asemeni, o împrejurare 
de încetare a proprietăţii periodice. 

Distrugerea bunului, în mod ideal, este posibilă dat 
fiind faptul că proprietarul periodic deţine toate pre-
rogativele dreptului de proprietate. Însă, în fapt, este 
imposibilă, deoarece, după cum am văzut mai sus, s-ar 
antrena răspunderea delictuală a proprietarului care a 
acţionat în acest sens ori se va putea exercita acţiunea 
în apărarea dreptului de proprietate (analizată mai jos) 
prin imperiul dreptului subiectiv încălcat (de a li se 
respecta proprietatea).

Înstrăinarea bunului în temeiul unui act juridic, pre-
cum şi renunţarea la dreptul de proprietate reprezintă 
drepturi personale ale proprietarului, ce ţin de voinţa 
acestuia şi care nu implică nici o circumstanţă defavo-
rabilă atât proprietarului, deoarece acesta decide de sine 
stătător soarta bunului, cât şi celorlalţi proprietari, dat 
fiind că aceştia nu au de suferit în urma acţiunilor altui 
proprietar care fie l-a înstrăinat altcuiva în temeiul unui 
act juridic, fie a renunţat la proprietate.

În viziunea renumiţilor civilişti români V.Stoica, 
N.Puşcaş şi P.Truşcă, „...cu titlu de excepţie, aceas-
tă modalitate juridică poate înceta prin consolidare 
atunci când toate intervalele de timp dintr-un an sunt 
dobândite de un singur titular. Prin consolidare, dobân-
ditorul tuturor intervalelor de timp dintr-un an (52 de 
săptămâni) va deveni proprietar pur şi simplu asupra 
apartamentului”. 

Nu suntem întru totul de acord cu această opinie, 
explicaţia constând în faptul că, deşi are loc consolidarea 
intervalelor de timp dintr-un an şi că proprietarul exer-
cită plenitudinea prerogativelor dreptului de proprietate 
timp de un an, după cum s-a observat, existenţa proprie-
tăţii periodice este predeterminată, astfel că proprietarul 
va fi unicul deţinător până atunci când se va scurge 
unul dintre intervalele de timp şi se va institui un nou 
proprietar. Prin urmare, vom fi în prezenţa situaţiei când 
două sau mai multe persoane sunt proprietari distincţi 
asupra unuia şi aceluiaşi obiect, deci se vor contura mai 
vădit trăsăturile caracteristice proprietăţii periodice. Alta 
ar fi situaţia când ar avea loc consolidarea intervalelor 
de timp stabilite pe o perioadă nedeterminată, caz în 
care am putea constata cu cea mai mare fermitate că 
se exercită proprietatea în deplinul ei sens, în cadrul 
căreia o persoană va fi proprietar asupra unui bun un 
timp nedeterminat şi pe o perioadă nelimitată. Aşadar, 
ca consecinţă a acestui fapt, se poate constata că şi con-
solidarea tuturor intervalelor de timp reprezintă una din 
situaţiile de încetare a dreptului de proprietate. 

Astfel, se cere a fi relatat faptul că, cu titlu de ex-
cepţie, se poate înţelege proprietatea periodică cu un 
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singur proprietar, deci situaţia de consolidare a tuturor 
intervalelor de timp pe perioade determinate, ceea ce ar 
implica faptul că proprietarul consolidat va fi, alături de 
alţi proprietari, deţinătorul, pe perioade de timp diferite, 
a unuia şi aceluiaşi bun. 

După analiza caracterelor dreptului de proprietate 
de tip clasic am putea distinge noţiunea proprietăţii 
periodice, însă nu înainte de a reliefa opiniile autorilor 
care au statuat asupra acesteia.

În viziunea autorilor români T.Sâmbrean şi 
D.Gărăiman, proprietatea periodică reprezintă „...mo-
dalitatea juridică a dreptului de proprietate..., caracteris-
tica sa fiind în aceea că, în cadrul său, fiecare titular îşi 
exercită în nume şi interes propriu prerogativele drep-
tului său de proprietate pe perioade determinate, care se 
repetă succesiv şi perpetuu, la intervale regulate”. 

Astfel, după autorii români V.Pătulea şi C.Turianu, 
proprietatea periodică reprezintă încă o modalitate a 
dreptului de proprietate care presupune „...pe lângă 
existenţa, inerentă, a cel puţin doi titulari (care pot 
fi persoane fizice sau juridice) şi lipsa unor raporturi 
juridice între aceştia”.

Proprietatea periodică sau, cum este numită, în 
viziunea eminentului jurist P.C. Vlachide, temporară 
„...există în privinţa unor forme speciale ale acestui 
drept (având în vedere dreptul de proprietate în depli-
na sa existenţă). Astfel este dreptul de superficie. În 
materie de superficie există două proprietăţi distincte, 
aparţinând unor diferiţi subiecţi, dintre care una se 
suprapune asupra celeilalte, fiecare dintre ele având 
existenţă separată. Proprietatea fondului pământului 
aparţine lui Primus, iar proprietatea construcţiei sau 
a plantaţiilor aflate pe sol este a lui Secundus. Dreptul 
de proprietate al superficiarului are o durată vremel-
nică; el ţine câtă vreme construcţia sau plantaţiile au 
o existenţă fizică. Superficiarul nu le poate înlocui, 
dreptul său de proprietate durează câtă vreme se află 
în fiinţă construcţia sau plantaţiile, fără să aibă drep-
tul de a le înlocui pentru a putea prelungi existenţa 
dreptului său de superficie. Când obiectul material al 
dreptului de superficie încetează de a exista, propri-
etatea solului se liberează de prezenţa acestui drept: 
superficies solo cedit”. 

Printr-o astfel de abordare putem susţine cu fermi-
tate că, deşi proprietatea periodică reprezintă o noţiune 
neologică, ideea acesteia îşi găseşte existenţa de la 
începuturile proprietăţii ca atare, fiind văzută ca un 
dezmembrământ al dreptului de proprietate şi nu ca o 
modalitate distinctă de proprietate. 

Proiectul noului Cod civil al României defineşte 
proprietatea periodică ca fiind o „modalitate a dreptului 
de proprietate, în cadrul căreia fiecare titular exercită în 
nume şi în interes propriu prerogativele dreptului său 
de proprietate pe perioade determinate, care se repetă 
succesiv şi perpetuu, la intervale regulate, presupunând 

cel puţin doi titulari care pot fi persoane fizice sau juri-
dice, inclusiv statul, între care nu există nici un raport 
juridic”.

Astfel, întâlnim acest tip de proprietate ori de câte 
ori mai multe persoane exercită succesiv prerogativele 
dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau 
imobil, în intervale de timp determinate, egale sau 
inegale. În concepţia autorilor Proiectului, proprietatea 
periodică se naşte în temeiul unui act juridic, dispoziţiile 
în materie de carte funciară (art.496-511 C.civ. RM) 
aplicându-se în mod corespunzător. Orice proprietar 
poate încheia, în condiţiile legii, acte precum închirierea, 
vânzarea, ipotecarea şi altele asemenea.

Actele de administrare sau de dispoziţie privind drep-
tul aferent unui alt interval de timp sunt lovite de nulitate 
relativă. Fiecare proprietar este obligat să facă toate 
actele de conservare, în aşa fel încât să nu împiedice ori 
să îngreuneze exercitarea drepturilor celorlalţi proprie-
tari. Pentru reparaţiile mari, proprietarul care avansează 
cheltuielile necesare are dreptul la despăgubiri în raport 
cu valoarea drepturilor celorlalţi proprietari. Actele prin 
care se consumă în tot sau în parte substanţa bunului 
pot fi făcute numai cu acordul celorlalţi proprietari. La 
încetarea intervalului, proprietarul este dator să predea 
bunul proprietarului următorului interval. Proprietarii 
pot încheia un contract de administrare.

Proprietatea periodică reglementată în Proiectul 
Codului civil încetează prin radiere din cartea funciară 
în temeiul dobândirii de către o singură persoană a 
drepturilor de proprietate aferente tuturor intervalelor 
de timp, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Din cele expuse se distinge definiţia, caracterele şi 
trăsăturile caracteristice ale proprietăţii periodice. Aşa-
dar, noţiunea de proprietate periodică o putem defini 
ca acea modalitate a dreptului de proprietate, în cadrul 
căreia asupra unui bun mobil ori, de regulă, imobil două 
sau mai multe persoane, fiecare din acestea fiind titular 
exclusiv al atributelor dreptului său de proprietate, 
exercită acest  drept în mod continuu şi perpetuu, însă 
cu o anumită specificitate ce constă în:

• intervalul de timp stabilit pe perioade strict deter-
minate, egale sau inegale ce se repetă anual şi în 

• inexistenţa vreunui raport juridic între acestea. 
Deci, această proprietate are sorţi de existenţă pre-

determinată şi, de regulă, limitată. 
2.2. Trăsăturile generale ale proprietăţii 

periodice
Vorbind despre caracterele juridice ale proprietăţii, 

avem în vedere însuşirile fundamentale de care dispune 
şi specificul acesteia. Generalizând cele menţionate 
anterior, distingem următoarele:

Dreptul de proprietate periodică reprezintă un drept 
absolut, ceea ce presupune că proprietarul bunului se 
bucură şi dispune de acesta în mod exclusiv şi absolut, 
fiind limitat doar prin lege sau de drepturile unui terţ. 
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Caracterul alienabil este caracteristic proprietăţii 
periodice numai cu unele rezerve ce constau în faptul 
că, deşi proprietatea periodică se transmite prin simplul 
consimţământ proprietarului, calitatea acestuia contează 
pentru stabilirea răspunderii la transmiterea ilicită a 
bunului şi contrară intereselor consumatorului.

Exclusivitatea proprietăţii periodice este mai accen-
tuată, deoarece opozabilitatea se manifestă întâi faţă 
de ceilalţi proprietari, care deţin drept de proprietate 
asupra aceluiaşi bun ca şi însuşi proprietarul, deoarece 
aceştia reprezintă primii subiecţi de drept apţi de a aduce 
atingere acestuia şi numai apoi intervine opozabilitatea 
faţă de terţele persoane. Un alt argument ce serveşte 
acestei afirmaţii constă în faptul că, spre deosebire de 
proprietatea rezolubilă, anulabilă, comună (pe cote-
părţi obişnuită sau temporară, pe cote-părţi forţată şi 
perpetuă şi în devălmăşie), proprietatea periodică are o 
existenţă certă, deoarece dreptul de proprietate aparţine 
unui singur titular, care exercită toate cele trei atribute 
ale proprietăţii: usus, fructus şi abusus. Dreptul, în mo-
dalitatea proprietăţii rezolubile şi a celei anulabile, este 
supus riscului dispariţiei dacă se îndeplineşte condiţia 
rezolutorie sau dacă este admisă acţiunea în anularea 
actului translativ de proprietate.

Aşadar, în privinţa exercitării atributului dispoziţiei 
juridice nu se ridică probleme deosebite, întrucât titula-
rul îl exercită tot exclusiv, în nume şi în interes propriu, 
pentru intervalul de timp determinat din an, putând 
transmite dreptul său asupra bunului fie prin acte inter 
vivos, fie prin acte mortis causa, având posibilitatea de a 
crea noi drepturi reale principale asupra acestuia (drept 
de uzufruct, abitaţie etc.) sau drepturi reale accesorii 
(drept de ipotecă). 

În schimb, dispoziţia materială nu are aplicabilitate, 
întrucât titularul nu poate consuma, transforma sau 
distruge bunul său.  

Proprietatea periodică este un drept perpetuu ce se 
exprimă în ideea unei continuităţi în discontinuitate, 
atâta vreme cât folosinţa dreptului de proprietate s-ar 
exercita în decursul aceleiaşi perioade în fiecare an. Ast-
fel că prerogativele dreptului de proprietate periodică 
se exercită în anumite perioade de timp.

Nu se stinge prin neuz, indiferent de durata pasivităţii 
proprietarului, numai că acest fapt trebuie să aibă loc 
în cadrul exercitării proprietăţii periodice (care să fie 
instituită pe o perioadă mai mare de 15 ani, deoarece 
obiect al proprietăţii îl reprezintă un bun imobil). Însă, 
ca rezultat al scurgerii acestuia, are loc operaţiunea fi-
rească de stingere a dreptului de proprietate periodică.

Proprietatea periodică se prezintă a fi proprietate 
privată, urmare a cărui fapt îi este caracteristic şi carac-
terul juridic, şi ca fiind sesizabilă – ceea ce presupune 
că bunurile care fac obiectul proprietăţii vor putea fi 
urmărite de creditori pentru a-şi realiza creanţele lor:

– fie prin intermediul dreptului de retenţie conform 

art.637 alin.(1) C.civ. RM, care prevede: „...cel care este 
dator să remită sau să restituie un bun poate să-l reţină, 
în cazul prevăzut de lege, atâta timp cât creditorul nu-l 
despăgubeşte pentru cheltuielile necesare şi utile pe care 
le-a făcut pentru acel bun şi pentru prejudiciile pe care 
bunul le-a cauzat”. O asemenea situaţie este predestinată 
dacă se instituie asupra bunului ce constituie obiect al 
proprietăţii periodice. Şi anume: se are în vedere con-
secinţa ce ţine de durata de retenţie a acestuia, dat fiind 
faptul că va fi posibil doar până la data de stingere a 
dreptului de proprietate periodică, după care moment 
nu va constitui mijloc de garantare a obligaţiilor; prin 
urmare, va trebui prevăzută o asemenea urmare atât 
de către legiuitor în cadrul prevederilor ce instituie 
nu asemenea drept, cât şi de către părţile contractante 
care dispun de dreptul de retenţie asupra unui bun în 
proprietate periodică. În caz contrar, efectul firesc şi 
corespunzător sorţii bunului va produce stingerea unui 
astfel de drept şi, deci, imposibilitatea de a deţine o ast-
fel de garanţie de către cel garantat, ceea ce va contura 
incertitudinea de plată de către garant;

– fie prin instituirea gajului asupra bunului în discuţie 
Dar, după cum se poate remarca, de asemeni se constată 
prezenţa unei situaţii iminente, şi anume: a faptului că 
durata acestuia se prezumă a fi prestabilită, deoarece 
existenţa dreptului de proprietate asupra bunului este 
prestabilită, astfel că nici durata gajului nu va putea 
depăşi aceasta. 

În cazul în care se instituie gaj asupra unui bun 
imobil ce constituie proprietate periodică şi care, în 
conformitate cu prevederile art.455 alin.(3) C.civ. RM, 
intră în categoria bunurilor, gajul cărora se produce 
fără deposedare, atunci, în virtutea art.470 alin.(1) 
C.civ. RM, acest tip de gaj „...trebuie să fie înscris, 
în modul prevăzut de lege, într-un registru public”. 
Astfel, la stingerea gajului se vor aplica prevederile 
art.473 alin.(1) C.civ. RM: „...în urma stingerii gajului, 
informaţia cu privire la gaj urmează a fi radiată din 
registrul gajului”. 

Prevederea de la art.495 lit.b) C.civ. RM stabileşte 
ca temei al încetării dreptului de gaj „...expirarea terme-
nului pentru care a fost constituit gajul”. Însă, în cazul 
când nu a fost prevăzut un asemenea termen, atunci 
rămâne de apreciat termenul de constituire a gajului ca 
fiind termenul de existenţă a proprietăţii periodice, de-
oarece se pot pune în discuţie doar drepturile ce aparţin 
debitorului gajist. 

Să presupunem situaţia când asupra unui bun imobil 
în proprietate periodică doi dintre deţinători doresc 
să-l pună în gaj. O atare situaţie pare, la prima vedere, 
atipică, deoarece, de regulă, în practică se instituie drep-
tul real de gaj asupra unui bun în materialitatea sa, pe 
când în cazul gajării unui bun în proprietate periodică 
susţinem ideea că este posibilă gajarea nu a bunului ca 
expresie materială, ci a însuşi dreptului de proprietate 
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periodică, deoarece acesta conferă titularului plenitu-
dinea acţiunilor, care nu pot fi limitate prim exerciţiul 
drepturilor altor persoane (se are în vedere drepturile 
celorlalţi proprietari) asupra aceluiaşi bun şi, deci, se 
poate afirma faptul că în baza dreptului de proprietate 
periodică este posibilă instituirea unui drept real ca gajul 
asupra unui drept de proprietate prin excelenţă. 

Însă, elucidarea conceptului de proprietate periodică 
prin prisma condiţiilor contractului de time-sharing ne 
permite să constatăm că putem avea de a face cu un 
drept real, care se constituie cu un drept de creanţă ce se 
transmite de către o persoană (se are în vedere vânzător), 
care în mod repetat încheie asemenea operaţiuni către 
o persoană fizică – dobânditor. Deci, în umbra acestor 
idei, proprietatea periodică se prezintă a fi un drept real 
care se constituie cu un drept de creanţă.

CRITICă şi ExPLICAŢII 
printr-o analiză generală

„Dacă proprietatea periodică, odată constituită 
prin voinţa fiecărui proprietar, devine obligatorie şi 
partajarea ei nu este cu putinţă, fiind posibilă doar con-
solidarea, adică dobândirea tuturor tranşelor de timp 
iniţial convenite, dreptul devenind astfel pur şi simplu, 
cum se înţelege care este obiectul dreptului: bunul sau 
perioada de timp?”.

Explicaţii: În acest caz, nu mai poate fi vorba de 
o proprietate temporară, ci de o proprietate comună. 
Dreptul de proprietate este un drept perpetuu, indife-
rent că este afectat de modalităţi sau simplu. Folosinţa 
obiectului dreptului poate fi temporară, dar dreptul ca 
atare nu poate fi periodic. Perioada de timp convenită nu 
poate constitui obiectul unui drept, deoarece timpul nu 
poate forma nici măcar obiectul unui drept incorporal. 
Rămâne ca bunul, în materialitatea sa, să fie obiectul 
dreptului de proprietate periodică, iar prerogativele 
dreptului de proprietate periodică se exercită în anumite 
perioade de timp. 

O altă problemă o constituie uzucapiunea „...unui 
astfel de drept de proprietate periodică, deoarece în 
această situaţie nu se poate uzucapa bunul, ci o pe-
rioadă din dreptul asupra bunului respectiv. În acest 
caz, uzucapiunea este imposibilă, deoarece una dintre 
condiţiile pentru a interveni uzucapiunea este ca posesia 
să fie continuă”. 

Explicaţii: După cum am stabilit deja, această situ-
aţie nu mai prezintă dificultăţi, dat fiind faptul că s-ar 
putea admite ideea unei continuităţi în discontinuitate, 
în cazul uzucapiunii, atâta vreme cât folosinţa s-ar exer-
cita în decursul aceleiaşi perioade în fiecare an. Aceasta 
deoarece obiectul uzucapiunii ar fi, în cazul proprietăţii 
periodice, unul dual, referindu-se nu numai la drept în 
sine, ci şi la perioada de timp în care acesta se exercită, 
ţinându-se cont de faptul că dreptul nu poate fi conceput 
în afara perioadei de timp.

„Partajarea în timp a folosinţei poate fi mai avanta-
joasă în ceea ce priveşte apărarea din punct de vedere 
juridic a dreptului dobândit decât situaţia, în care s-ar 
partaja însuşi dreptul de proprietate, operaţiune care nu 
ar aduce nici un avantaj suplimentar celor interesaţi. 
Într-adevăr, între titularii dreptului nu se nasc raporturi 
juridice (nu se pune nici problema regulii unanimită-
ţii, a mandatului tacit sau a gestiunii de afaceri, ca în 
cazul coproprietarilor), ei fiind unii faţă de alţii terţi la 
contractele încheiate de fiecare dintre ei cu vânzătorul. 
În situaţia în care unul dintre dobânditori ar aduce atin-
gere drepturilor celorlalţi, aceştia nu s-ar putea apăra în 
justiţie decât prin intermediul vânzătorului, neavând o 
acţiune directă împotriva dobânditorului care a abuzat 
de dreptul său”.

Explicaţii: O asemenea situaţie nu implică neapărat 
imposibilitatea unuia din proprietari de a se apăra în 
justiţie având ca condiţie iminentă pentru realizarea 
acţiunii şi participarea vânzătorului; soluţia se prezintă 
a fi asemeni acţiunii pauliene, însă având anumite par-
ticularităţi. Aşadar, recurgem la o analiză comparativă 
dintre acţiunea pauliană şi acţiunea în apărarea propri-
etăţii periodice:

1. La acţiunea pauliană părţile dispun de o calitate 
înainte de intentarea acţiunii, care şi determină modali-
tatea de soluţionare a cauzei de către judecător în cadrul 
unei astfel de cauze. Prin urmare, s-ar putea intenta în 
cadrul procedurii de declarare a insolvabilităţii, astfel 
părţile prezentându-se ca creditor şi debitor, pe când la 
acţiunea în apărare ambele părţi au calitatea de propri-
etar, adică dispun de calităţi şi poziţii egale.

2. Deşi acţiunea pauliană se intentează în virtutea 
raporturilor existente între creditor şi debitor şi ca re-
zultat al acţiunilor întreprinse în fraudă de către debitor 
drepturilor sale, care, în consecinţă, pot constitui şi acţi-
uni în frauda drepturilor creditorului. În cadrul acţiunii 
de apărare, între proprietari, prin excelenţă, nu există 
careva raporturi, dar prin imperiul dreptului subiectiv 
încălcat (de a li se respecta proprietatea) se va putea 
invoca acţiunea dată respectându-se, astfel, principiul 
„qui suo jure utitur neminem laedit” .

3. Acţiunea pauliană reprezintă „...o acţiune perso-
nală, directă şi revocatorie”, dar acţiunea de apărare 
a dreptului de proprietate periodică, în cele din urmă, 
va reprezenta o acţiune personală, dat fiind faptul că 
se va exercita de proprietar în legătură cu dreptul său 
real încălcat; ea va reprezenta şi o acţiune directă, de-
oarece acţiunea se va întreprinde în mod nemijlocit de 
către proprietar. Ceea ce ţine de trăsătura revocatorie 
a acţiunii de apărare a dreptului de proprietate – este 
improprie, prin aceea că pentru a fi revocatorie, ca 
condiţie iminentă, va necesita existenţa unor raporturi 
între părţile acţiunii înainte de intentarea acesteia, fapt 
inoportun ideii de proprietate periodică. 
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4. „Hotărârea de admitere a acţiunii pauliene şi de 
revocare totală sau parţială a actului atacat, devenit 
fraudulos, are efect relativ, devenind opozabilă numai 
creditorului reclamant, nu şi faţă de alţi creditori pe 
care i-ar avea acelaşi debitor”. În privinţa unei ho-
tărâri potrivnice, ce ar ţine de acţiunea în apărarea 
dreptului de proprietate periodică, ar avea, cu titlu de 
excepţie, caracter relativ, devenind opozabilă numai 
proprietarului reclamant, nu şi faţă de alţi proprietari. 
În cazul hotărârilor pronunţate în folosul unuia dintre 
proprietari, va profita tuturor proprietarilor periodici, 
chiar dacă aceştia nu au participat în cadrul examinării 
cauzei ca intervenienţi principali (conform procedurii 
stabilite în art.65 C.proc.civ. RM.

5. În cazul acţiunii pauliene „...revocarea poate 
fi numai parţială, adică în măsura prejudiciului cau-
zat creditorului”. Cu privire la acţiunea în apărarea 
dreptului de proprietate periodică se poate invoca atât 
revocarea parţială, adică în măsura prejudiciului cauzat 
proprietarului reclamant, cât şi revocarea totală, adică 
compensarea prejudiciilor morale (conform art.1422, 
1423 C.civ. RM) şi a daunelor-interese.

6. „Competenţa în soluţionarea cererii (în acţiune 
pauliană) aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială 
domiciliază oricare dintre pârâţi, cu recomandarea de a 
se învesti judecătoria în a cărei rază teritorială domici-
liază pârâtul debitor. Dacă e vorba de bunuri imobile, 
competenţa aparţine instanţei în a cărei circumscripţie 
se află nemişcătorul”.

Se cere menţionat şi faptul că competenţa în so-
luţionarea cererii acţiunii în apărarea dreptului de 
proprietate se intentează în instanţa de la locul aflării 
bunului (conform art.40 alin.(1) C.proc.civ. RM), după 
cum ţine de dreptul asupra unui bun imobil.

7. „Acţiunea pauliană trebuie introdusă în termenul 
general de prescripţie, care este de 3 ani ... şi se tim-
brează la valoarea obiectului actului fraudulos”. Am 
putea afirma că şi acţiunea în apărarea dreptului de 
proprietate periodică, prin prisma prevederilor art.267 
alin.(1) C.civ. RM, „...termenul general în interiorul 
căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării 
unei acţiuni în instanţa de judecată, dreptul încălcat 
este de 3 ani”, pe când valoarea acesteia va consta din 
cuantumul prejudiciului efectiv suferit şi cuantumul 
prejudiciilor morale şi a daunelor-interese, deoarece 
instituirea unei astfel de proprietăţi are loc din consi-
derente de necesitate. 

8. Din aspectele abordate conchidem că, în virtutea 
acţiunii în apărarea dreptului de proprietate periodică, 
se va putea exercita şi acţiunea de revendicare intentată 
faţă de ceilalţi proprietari, în temeiul art.308 C.civ. RM. 
Astfel, „...în cazul în care este deposedat, posesorul de 
bună-credinţă poate să ceară noului posesor, în decursul 
a 3 ani, restituirea bunului”.

Acţiunea în apărarea dreptului de proprietate pe-
riodică, după cum s-a putut bine de observat, se va 
putea intenta în cazul în care unul dintre dobânditori 
aduce atingere celorlalţi, pe când apărarea dreptului 
de proprietate în raport cu terţele persoane se va putea 
efectua cu ajutorul acţiunii posesorii ca „acţiune pusă la 
îndemâna posesorului pentru a apăra posesia – ca stare 
de fapt – împotriva oricărei tulburări pentru a menţine 
această stare ori pentru a redobândi posesia pierdută, 
punându-se, deci, accent pe posesie ca stare de fapt, 
stăpânire de fapt a bunului, dreptul ca atare nepunându-
se în discuţie”. Însă, aceasta este mai mult caracteristică 
situaţiei în apărarea uzucapiunii unui imobil, ce se află 
în proprietate periodică, din care fapt putem constata că 
uzucapiunea unui imobil în proprietatea periodică este 
posibilă prin intermediul acţiunii posesorii. 
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SUMMARY
The Constitution provides the right to liberty and security and its inviolability for all individuals, re-

gardless of nationality, social status, etc.. But, considering that are frequently recorded serious antisocial 
behavior of individuals, they can not remain without an appropriate response because it would reach a 
state of panic for those who were considered threatened by such behavior and the antisocial behavior 
should be not encouraged. For this purpose, the same article from the Constitution provides that only the 
cases and the procedure provided by law; a person may be deprived of his right through inquiry, detention 
or arrest. In this study we perform an analysis regarding body search, as a procedural measure which 
leads to temporary deprivation of right to liberty and security of a person.

D
prin care unei persoane anume îi este restricţionat acest 
drept sau persoana este lipsită temporar de acesta. Po-
trivit art.25 alin.(2) din Constituţie, „percheziţionarea, 
reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise 
numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.” 
Aşadar, una dintre măsurile care poate duce la privarea 
temporară a persoanei de dreptul său la libertate şi sigu-
ranţă este percheziţia. 

Precizăm de la început că trebuie făcută distincţie 
între percheziţia permisă de art.25 alin.(2) din Consti-
tuţie şi percheziţia domiciliară, reglementată şi permi-
să de art.29 din Constituţie. În timp ce art.25 alin.(2) 
din Constituţie se referă la percheziţionarea corporală 
a unei persoane, constituind astfel o privare temporară 
de dreptul său la libertate şi siguranţă, similară reţine-
rii şi arestării, percheziţia domiciliară constituie o ex-
cepţie de la inviolabilitatea domiciliului. Astfel, art.29 
din Constituţie, intitulat „Inviolabilitatea domiciliului”, 
prevede că domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile, ga-
rantând astfel oricărei persoane un climat de siguranţă 
şi intimitate în mediul său privat în care îşi desfăşoară 
existenţa. Ca o garanţie a inviolabilităţii domiciliului, 
art.29 din Constituţie mai prevede că nimeni nu poate 
pătrunde sau rămâne în domiciliul sau reşedinţa unei 
persoane fără consimţământul acesteia, după care sunt 
enumerate o serie de cazuri excepţionale în care este 
permisă percheziţia domiciliară.1  

Percheziţia corporală presupune examinarea corpo-
rală externă a unei persoane, ce poate include şi exami-
narea cavităţii bucale, a nasului, urechilor, a părului, a 
îmbrăcămintei, a obiectelor pe care o persoană le are 
asupra sa sau sub controlul său la momentul efectuă-
rii percheziţiei, deşi aceste modalităţi de realizare nu 

sunt expres enunţate de textul legii. Organele judiciare 
sau orice autoritate cu atribuţii în asigurarea ordinii şi 
securităţii publice procedează la efectuarea perchezi-
ţiei corporale în cazul în care există o suspiciune re-
zonabilă că prin efectuarea acesteia vor fi descoperite 
urme ale infracţiunii, corpuri delicte sau alte obiecte ce 
prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză. 
Apreciem că, înainte de începerea percheziţiei, persoa-
nei percheziţionate ar trebui să i se solicite predarea de 
bunăvoie a obiectelor căutate. Dacă obiectele căutate 
sunt predate, percheziţia nu ar mai trebui efectuată, cu 
excepţia cazului când se consideră util să se procedeze 
la aceasta, pentru căutarea altor obiecte sau urme.

Ca natură juridică, percheziţia* corporală constituie 
o modalitate de ridicare de obiecte şi înscrisuri, re-
glementată şi de Codul de procedură penală la capito-
lul privitor la mijloacele de probă, spre deosebire de 
reţinere şi arestare, care constituie măsuri preventive 
privative de libertate.2 Cu toate acestea, percheziţia 
corporală constituie o măsură prin care dreptul per-
soanei la libertate şi siguranţă este afectat, fapt ce jus-
tifică încadrarea acesteia în prevederile art.25 alin.(2) 
din Constituţie. Fără a se distinge între percheziţia 
corporală şi cea domiciliară, percheziţia este definită în 
doctrină drept „o modalitate de ridicare de către orga-
nele judiciare a obiectelor şi înscrisurilor ce pot servi 
ca mijloace de probă în procesul penal, când persoana 
căreia i s-a cerut să predea aceste mijloace de probă 
tăgăduieşte existenţa sau deţinerea lor, precum şi ori 
de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei 
percheziţii este necesară pentru descoperirea şi strân-
gerea probelor”.3 

PERCHEzIŢIA CORPORALă
Sergiu CoBĂNEANU, 

doctor în drept, profesor universitar (USM)
Iulius-Cezar DUMITRESCU, 

doctorand (România)

reptul la libertate şi siguranţă cunoaşte o serie de 
excepţii, de situaţii ce permit luarea unor măsuri 

* Termenul „percheziţie” provine din verbul latin perquiro, 
ere, quisi, quisitum, care se traduce prin a cerceta, a căuta.
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O distincţie similară privind percheziţia domicilia-
ră şi cea corporală apare şi din perspectiva Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, percheziţia corporală 
fiind considerată o măsură privativă de libertate, re-
glementată de prevederile Articolului 5 din Convenţia    
Europeană, în timp ce percheziţia domiciliară este con-
siderată o măsură prin care se poate aduce o încălcare, 
în anumite condiţii, dreptului la viaţă privată, ce inclu-
de şi inviolabilitatea domiciliului.

Aşadar, Constituţia enunţă doar principiul privind 
protecţia dreptului la libertate şi siguranţă şi enumeră 
o serie de măsuri prin care se aduce atingere acestui 
drept, printre care şi percheziţia. Percheziţia corporală 
îşi găseşte reglementare în Codul de procedură penală 
şi în Codul contravenţional, care prevăd în mod restric-
tiv şi amănunţit modul în care se poate dispune şi efec-
tua o astfel de măsură.   

Percheziţia corporală se efectuează de organul 
de urmărire penală4, care este în drept să efectueze 
o astfel de percheziţie dacă probele existente duc la 
concluzia că la o anumită persoană se pot afla in-
strumente ce au servit la săvârşirea unei infracţiuni, 
obiecte sau valori ce au fost dobândite prin săvârşirea 
infracţiunii, precum şi alte obiecte sau înscrisuri ce 
ar putea folosi la o justă soluţionare a cauzei respec-
tive. Percheziţia, atât corporală, cât şi domiciliară, se 
efectuează în baza ordonanţei motivate a organului 
de urmărire penală, după autorizarea prealabilă de 
către judecătorul de instrucţie.5 

În cazul unei infracţiuni flagrante, aşa cum e şi firesc, 
pentru a nu se pierde urmele proaspete existente după 
săvârşirea infracţiunii, pentru a se uşura desfăşurarea 
urmăririi penale şi a nu se da senzaţia de impunitate 
autorului, percheziţia se poate efectua fără autorizarea 
judecătorului de instrucţie. Ulterior efectuării perche-
ziţiei pentru infracţiunea flagrantă vizată, judecătorul 
verifică legalitatea acestei măsuri procesuale şi, în caz 
de constatare a legalităţii acesteia, o confirmă prin emi-
terea unei ordonanţe în acest sens. În caz contrar, jude-
cătorul emite o încheiere prin care constată ilegalitatea 
percheziţiei şi lipsa de efecte juridice.  

Dată fiind spontaneitatea, imprevizibilitatea sa în-
tâlnită adesea în situaţii concrete în care se desfăşoară 
percheziţia corporală, aceasta poate fi efectuată şi îna-
inte de începerea urmăririi penale, probele descoperite 
cu această ocazie fiind de natură a confirma sau infirma 
punerea persoanei vizate sub acuzare, având ca scop şi 
protecţia comunităţii prin reacţia energică a organelor 
judiciare în cazul infracţiunii flagrante. 

Obiectele şi documentele ce au relevanţă în cauza 
respectivă, care se află în hainele, în lucrurile sau pe 
corpul persoanei, pot fi ridicate ca urmare a efectuării 

unei percheziţii corporale. Această percheziţie se efec-
tuează de reprezentantul organului de urmărire penală, 
cu participarea, după caz, a unui specialist de acelaşi 
sex cu persoana percheziţionată.6 Considerăm că aceas-
tă prevedere legală trebuie interpretată în sensul că în-
totdeauna percheziţia corporală trebuie să fie efectuată 
de o persoană de acelaşi sex cu cea percheziţionată. 
Apreciem că efectuarea unei percheziţii corporale de 
către o persoană de sex opus celei percheziţionate ar fi 
de natură a aduce acesteia din urmă o încălcare a drep-
tului său constituţional la viaţă privată.  

În mod excepţional, percheziţia corporală se poa-
te efectua fără întocmirea ordonanţei despre aceasta şi 
fără autorizaţia judecătorului de instrucţie, cu ocazia 
reţinerii sau arestării acuzatului. De asemenea, per-
cheziţia corporală se poate efectua în aceste condiţii în 
cazul în care se efectuează o percheziţie domiciliară şi 
se constată că acuzatul poartă asupra sa documente ori 
alte obiecte care pot servi ca mijloc de probă în acea 
cauză. Şi în aceste cazuri percheziţia este justificată de 
necesitatea descoperirii adevărului în cauza respectivă, 
de regula imperativă ca acuzatul să nu meargă la locul 
de detenţie cu obiecte interzise asupra sa, ce pot duce 
la sustragerea acestuia din detenţie sau la rănirea al-
tor persoane, comunicarea ilegală cu persoane aflate 
în libertate etc. Lipsa ordonanţei este justificată şi de 
spontaneitatea cu care necesitatea efectuării perche-
ziţiei corporale apare în cel din urmă caz.

Note:
1 Conform art.29 alin.(2) din Constituţie, se poate dero-

ga de principiul inviolabilităţii domiciliului în următoarele 
cazuri: pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei 
hotărâri judecătoreşti; pentru înlăturarea unei primejdii ce 
ameninţă viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoa-
ne; pentru prevenirea răspândirii unei epidemii.

2 A se vedea în acest sens: C.Crişu. Constituţia Ro-
mâniei. Comentariu pe articole (coordonatori I.Muraru, 
E.S.Tănăsescu). – Bucureşti: C.H. Beck, 2008, p.214. Pen-
tru o definiţie asemănătoare, a se vedea: Gh.Iancu. Dreptu-
rile şi îndatoririle fundamentale în România. – Bucureşti: 
ALL Beck, 2003, p.124.

3 A se vedea: C.Crişu. Op. cit., p.215.
4 Conform prevederilor art.55 şi 56 din Codul de pro-

cedură penală, organele de urmărire penală sunt ofiţerii de 
urmărire penală ai organelor de urmărire penală din Minis-
terul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securi-
tate al Republicii Moldova, Departamentul Vamal, Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

5 A se vedea în acest sens prevederile art.125 Cod de 
procedură penală.

6 A se vedea în acest sens prevederile art.30 Cod de pro-
cedură penală.
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OBIECTUL  jURIDIC  AL  INFRACŢIUNII  DE  
CORUPERE  PASIVă
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Recenzent: Sergiu BRÎNZА, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

tante relaţii sociale sunt supuse reglementării juridice. 
În viziunea noastră, urmează a fi considerată întemeiată 
poziţia ce predomină în teoria dreptului penal, prin care 
obiect al infracţiunii sunt recunoscute valorile sociale şi 
relaţiile sociale aferente.

Legea penală protejează drepturile subiecţilor relaţi-
ilor sociale prin concretizarea obligaţiei juridice şi prin 
instituirea factorilor coercitivi pentru executarea ei. Nu 
putem susţine opinia că obiect al infracţiunii îl constituie 
doar un interes social sau individual. Atentarea la bunu-
rile protejate juridic este imposibilă fără neglijarea obli-
gaţiei. Or, infracţiunea este întotdeauna o faptă ilegală. În 
plus, prezintă pericol social nu atentarea la un interes, ci 
atentarea la raporturile juridice. O privire doar generală 
asupra relaţiilor sociale prejudiciate ne oferă o imagine 
clară a rolului distructiv al unei infracţiuni concrete.

Valoarea socială din cadrul obiectului infracţiunii are 
două laturi. În cazul atentării la acest obiect, noi consta-
tăm, în primul rând, violarea drepturilor subiectului con-
cret al relaţiilor sociale şi, în al doilea rând, neexecutarea 
infracţională a obligaţiei juridice. Comportamentul sau 
actul infracţional, având caracteristicile unui precedent, 
generează pericolul repetării unor infracţiuni similare în 
viitor atât de persoana care a comis atentatul, cât şi de 
alte persoane.1

A.I. Marţev consideră aceste consecinţe, în mod 
justificat, drept complementare.2 Or, în cazul comiterii 
unei infracţiuni, anume ele comportă pericol pentru 
întreaga societate.

N.I. Korjanski nu include interdicţia socială în 
structura obiectului atentatului. În opinia sa, în primul 
rând, ea întotdeauna vizează subiectul atentatului; în 
al doilea rând, comportamentul nu pur şi simplu este 
permis sau interzis, ci pentru realizarea unui interes 
social căruia i se opune şi atentatul.3 Relaţia dintre 
interdicţie şi interesul social protejat este firească şi, 
după noi, constituie o premisă metodologică necesară 
pentru concretizarea obiectului infracţiunii la care ne 

SUMMARY
The special juridical object of passive corruption offence consists of social relations, the normal for-

mation, deployment and development, which impose an honest, correct, fair behavior of every person in 
a service responsibility position, in service relations with citizens, as well as the prestige, authority, cre-
dibility of authority, institution, state body, the unit where the official is carrying out his/her activity.

tentând la relaţiile sociale, orice infracţiune atentea-
ză la raporturile juridice, deoarece cele mai impor-

referim aici. Relaţia socială, care este lipsită de inter-
dicţia socială, devine o relaţie incompletă, încetând 
a fi o relaţie reciprocă. Or, anumite aspecte concrete 
ale raporturilor reciproce sunt cele protejate de legea 
penală. Caracteristica comportamentului interzis re-
prezintă baza factorilor obiectivi şi uneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii descrise de aceşti factori. 
În context, considerăm întemeiată opinia lui V.N.  
Kudreavţev, care subliniază că legătura dintre obiectul 
infracţiunii şi latura obiectivă a infracţiunii caracteri-
zează, în principal, formele exterioare ale procesului de 
atentare la obiectul protejat de lege şi este determinată 
de conţinutul relaţiilor sociale protejate.4

Dezvăluirea conţinutului obiectului coruperii pasive 
trebuie începută cu stabilirea locului său în sistemul 
valorilor şi relaţiilor sociale protejate de Codul penal – 
Capitolul XV al Părţii Speciale. Aceste valori şi relaţii 
sociale constituie obiectul juridic generic al infracţiunii 
specificate la art.324 C.pen. RM. Ele iau naştere, se 
dezvoltă şi încetează în sfera exercitării puterii de stat, 
intereselor serviciului public şi a serviciului în organele 
administraţiei publice locale.

În literatură, problema privind conexiunea dintre 
obiectul juridic generic al infracţiunilor săvârşite de 
persoane cu funcţie de răspundere şi obiectele juridice 
speciale ale infracţiunilor specificate în Capitolul XV al 
Părţii Speciale a Codului penal este tratată neuniform. 
Astfel, în opinia lui S.V. Kuzmin, obiectul juridic special 
al oricărei infracţiuni comise de o persoană cu funcţie 
de răspundere poate fi stabilit doar atunci când se ştie 
unde şi în ce domeniu de activitate a fost săvârşit actul 
periculos şi în ce formă.5 La rândul său, V.F. Kiricenko 
consideră că obiectul juridic generic şi obiectul juridic 
special al infracţiunilor menţionate fac parte din ace-
laşi cadru. Însă, obiectul juridic special îl constituie 
anumite relaţii sociale, care diferă de alte relaţii sociale 
făcând parte din aceeaşi categorie.6 Totodată, după B.V. 
Zdravomâslov, nu există nici o diferenţă între obiectul 
juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor 
săvârşite de persoane cu funcţie de răspundere.7 
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Punctele de vedere ale acestor doctrinari nu creează 
premise suficiente pentru stabilirea obiectului juridic 
special al infracţiunii de corupere pasivă. 

În această ordine de idei, M.G. Papiaşvili susţine că 
obiectul juridic special al coruperii pasive îl constituie o 
relaţie socială concretă, care asigură activitatea normală, 
corectă a acelor întreprinderi, instituţii şi organizaţii 
publice sau acele drepturi şi interese legitime ale cetă-
ţenilor, la care atentează direct persoana cu funcţie de 
răspundere prin încălcarea atribuţiilor de serviciu.8 Nu 
putem sprijini o asemenea viziune, pentru că generează 
confuzii la diferenţierea infracţiunii prevăzute la art.324 
C.pen. RM de alte infracţiuni săvârşite de persoane cu 
funcţie de răspundere.

Nu poate fi acceptată nici opinia lui A.Ia. Svetlov, 
care menţionează: „Coruperea pasivă încalcă ordinea 
instituită de retribuire a muncii persoanelor cu funcţie 
de răspundere”.9 Este adevărat că statul, desemnând 
persoana într-o funcţie, determină sarcinile acesteia, 
îi deleagă anumite atribuţii şi, în sfârşit, îi stabileşte o 
anumită remuneraţie conform muncii depuse. Relaţiile 
dintre persoana cu funcţie de răspundere şi stat sunt de 
natură juridică. În linii generale, fondul acestor relaţii 
este statuat în Legea cu privire la funcţia publică şi sta-
tutul funcţionarului public. Potrivit art.2 al legii nomi-
nalizate, funcţionar public este persoană fizică numită, 
în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică; funcţie 
publică este ansamblul atribu ţiilor şi obligaţiilor stabilite 
în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de 
putere publică.

Acum, însă, considerăm necesar a pune la baza 
prezentului studiu noţiunea de persoană cu funcţie 
de răspundere, definită în Codul penal. În art.123      
C.pen. RM sunt specificate trăsăturile persoanei cu 
funcţie de răspundere ca subiect al infracţiunii. An-
gajarea, ca şi toate transferurile persoanei cu funcţie 
de răspundere, se efectuează prin ordin, ea fiind in-
formată despre salariul pe care îl va primi.

Periclitarea ordinii juridice de remunerare a per-
soanelor cu funcţie de răspundere caracterizează 
latura exterioară a infracţiunii prevăzute la art.324 
C.pen. RM. Această consecinţă este caracteristică doar 
cazurilor singulare de corupere pasivă – recompensarea 
prin corupere pentru îndeplinirea unor acţiuni „legale”. 
Pornind de la faptul că pericolul social al infracţiunii îşi 
găseşte exprimare în schimbările negative considerabile 
pe care aceasta le produce în societate, conchidem că la 
soluţionarea problemelor care au o semnificaţie metodo-
logică este inadmisibil a examina doar un caz singular, 
independent de natura juridică a categoriei de infracţiuni. 
Fiecare caz de corupere pasivă poartă stigmatul venalită-
ţii. Iată de ce concepţia despre obiectul juridic special al 
coruperii pasive, vizând modul de remunerare a muncii 
funcţionarului, caracterizează incomplet esenţa valorilor 
şi relaţiilor sociale ocrotite de art.324 C.pen. RM. Ea nu 
reflectă legătura evidentă dintre activitatea persoanelor 

cu funcţie de răspundere şi stat, privit ca instituţie socială, 
precum şi drepturile, interesele legitime ale altor parti-
cipanţi la raporturile juridice. Corelaţia strânsă dintre 
activitatea normală a statului şi prosperitatea cetăţenilor a 
fost evidenţiată încă de Hegel. El consideră că scopul sta-
tului este interesul general, iar în cadrul lui – menţinerea 
intereselor deosebite, a căror substanţă el o reprezintă.10 
În acelaşi făgaş, O.A. Iliin scrie: „Interesul statului rezidă 
în susţinerea şi realizarea tuturor drepturilor naturale ale 
tuturor cetăţenilor săi”.11 

Astfel, obiectul juridic special al infracţiunii prevăzu-
te la art.324 C.pen. RM caracterizează relaţiile normale 
dintre subiecţii menţionaţi mai sus. În opinia noastră, 
această particularitate trebuie analizată ca un proces, 
asigurat de comportamentul corespunzător al persoanei 
cu funcţie de răspundere, care se produce în rolul de 
intermediar între stat, pe de o parte, şi persoanele fizice 
şi juridice, pe de altă parte. În viaţa societăţii activitatea 
unor indivizi în mare parte este determinată de organele 
speciale şi persoanele cu funcţie de răspundere, care 
adoptă decizii şi urmăresc executarea lor. Acest drept, 
recunoscut de subalterni, este autoritatea, ca formă de 
exercitare a puterii. 

Autoritatea este o necesitate determinată de natura 
statului. Adoptarea legilor este o formă de exercitare a 
puterii, iar autoritatea este conţinutul care determină 
capacitatea acesteia. Putem vorbi despre două aspecte 
ale autorităţii: pe de o parte, ea exprimă voinţa statului, 
care se reflectă în comportamentul funcţionarului în 
exerciţiu; pe de altă parte, exprimă valoarea ei inesti-
mabilă şi perpetuă. Lipsa acestui din urmă aspect face 
extrem de dificilă funcţionarea statului, lipsa primului 
aspect – voinţa statului – face însă imposibilă existenţa 
puterii în general.

Aristotel a ajuns la concluzia că cele mai bune legi, 
aprobate unanim de cei care participă la administrarea 
statului, nu vor aduce nici un folos, dacă cetăţenii nu vor 
fi obişnuiţi cu ordinea statală şi nu vor fi educaţi în spiri-
tul acesteia.12 Aşadar, în statul lipsit de autoritate legile 
îşi pierd orice raţiune. În astfel de condiţii, statul nu-şi 
realizează unul dintre scopurile sale principale, denumit 
de Th.Hobbes asigurare a securităţii: „În realitate, legile 
naturale (ca dreptatea, nepărtinirea, modestia, caritatea şi 
(în general) atitudinea faţă de alţii similară cu atitudinea 
pe care am dori-o faţă de noi) prin sine, fără teama de 
o forţă oarecare, care ne face să le respectăm, contravin 
înclinaţiilor fireşti spre pasiune, mândrie, răzbunare etc. 
Iar convenţiile fără arme sunt doar cuvinte, care nu pot 
garanta omului securitatea”.13 

Autoritatea puterii, determinând capacitatea statului 
de a exercita o influenţă organizatorică asupra întregului 
sistem de relaţii sociale, ea însăşi reprezintă o relaţie 
de drept care necesită protecţie. Iar coruperea pasivă 
constituie un act care excede atribuţiilor funcţionale, 
dar, posibil, exclusiv datorită funcţiei deţinute, adică 
este determinat de autoritatea şi influenţa persoanei cu 
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funcţie de răspundere. Considerăm că valoarea socia-
lă, care reprezintă obiectul juridic special al coruperii 
pasive, constituie anume autoritatea puterii de stat, 
influenţa ei, încrederea cetăţenilor în organele puterii 
de stat. Prejudicierea valorii sociale respective conduce 
la paralizia puterii.

Despre autoritatea şi demnitatea organelor de 
stat ca obiect juridic al coruperii menţionează N.P. 
Kucereavâi14, B.V. Zdravomâslov15 etc. Ei consideră 
coruperea pasivă ca presupunând pericol social, care 
duce la subminarea autorităţii statului. În timp ce 
modalitatea de remunerare a activităţii funcţionarilor 
reglementează doar condiţiile de obţinere a venitului 
de către aceştia din funcţiile publice deţinute în au-
toritatea serviciului public, implicând posibili tatea 
influenţei statale asupra celor mai importante sfere 
ale vieţii sociale.

Discreditând serviciul public şi serviciul în organele 
administraţiei publice locale, coruperea pasivă determină 
funcţionarii la comiterea de noi infracţiuni şi contraven-
ţii. Pericolul coruperii pasive este mult mai mare; prin 
urmare, este mai extinsă aria relaţiilor sociale prejudici-
ate prin astfel de infracţiuni. În context, prezintă interes 
rezultatele studiului efectuat de B.V. Voljenkin. Autorul 
nominalizat a constatat că pericolul social al coruperii 
pasive constă în aceea că ea deschide „căi suplimentare 
pentru realizarea altor proiecte infracţionale, extrem de 
variate”.16 În opinia lui, coruperea pasivă este un instru-
ment pentru atingerea unui alt nivel al posibilităţilor 
realizate pe parcursul activităţii infracţionale, precum şi 
facilitează realizarea scopurilor infracţionale.17 

La rândul său, L.D. Gauhman menţionează: „Oame-
nii corupţi nu sunt capabili să-şi exer cite conştiincios 
atribuţiile, să se conducă în mod onest de prevederile 
actelor legislative şi nor ma tive, de interesele cauzei. Pe 
ei îi interesează în special câştigul, onorariile fabuloa-
se”.18 Câştigul material ilegal, obţinut de persoana cu 
funcţie de răspundere în exercitarea atri bu ţiilor sale, 
implică asumarea unui angajament, generând devieri în 
activitatea funcţionarului. El nu mai poate fi un sprijin de 
încredere în sistemul puterii de stat. Această situaţie duce 
la dezagregarea statului. Coruperea pasivă comportă 
un pericol social individual, inclusiv corupe rea pasivă 
săvârşită întru realizarea unor acte legale. În acest sens, 
subscriem celor consemnate de H.Diaconescu: „Voin-
ţa, ca atare, trebuie să fie generală – atât după scopul 
urmărit, cât şi după cel obţinut: ea trebuie să emane de 
la toţi, să-i vizeze pe toţi; ea îşi pierde orientarea justă 
inerentă, dacă este îndreptată spre un scop individual şi 
strict limitat”.19

În consecinţă, rezumând cele menţionate mai sus, 
putem concluziona că obiectul juridic special al infrac-
ţiunii de corupere pasivă este constituit din relaţiile 
sociale a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare 
normală impun comportarea cinstită, corectă, onestă 

a oricărei persoane cu funcţie de răspundere în ra-
porturile de serviciu cu cetăţenii, precum şi prestigiul, 
autoritatea, credibilitatea de care trebuie să se bucure 
autoritatea, instituţia organului statal, unitatea în 
care făptuitorul îşi desfăşoară activitatea.
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субъектами хозяйствования в процессе осущест-
вления предпринимательской деятельности. 

Судом в отчетном периоде рассмотрено на 8,5% 
больше (в 2010 г. – 8 879, в 2009 г. – 8 128) исковых 
заявлений о неисполнении или о ненадлежащем 
исполнении обязательств по гражданско-правовым 
договорам. Данная категория включает в себя дого-
вора купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, 
страхования, аренды, кредита.

Увеличение количества обращений в хозяй-
ственный суд обусловлено, прежде всего, сложной 
экономической ситуацией, низкой платежеспособ-
ностью юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а в ряде случаев – экономической 
несостоятельностью (банкротством).

Об этом свидетельствует тот факт, что в структуре 
этих дел 93,6% (8 313) составляют иски по расчетам 
за поставленную продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги.

По состоянию на 01.01.2010, по данным органи-
заций по государственной регистрации, в Едином 
Государственном регистре недвижимого имущества 
(ЕГРНИ) зарегистрировано 4 477 917 объектов 
недвижимого имущества (земельных участков, ка-
питальных строений, изолированных помещений, 
незавершенных законсервированных капитальных 
строений). Это в 1,07 раза превышает аналогичный 
показатель за 2007 г.

По состоянию на 2008 г., около41 % всех зареги-
стрированных объектов недвижимости составляют 
изолированные помещения, около 35% – капиталь-
ные строения, 24% – земельные участки.

С точки зрения анализа происходящих в ре-
спублике процессов государственной регистрации 
недвижимости, интерес представляет удельный 
показатель количества зарегистрированных объек-
тов недвижимости, приходящихся на 1000 человек     

Вопросы  праВоВого  оборота  недВижимости 
В  проекции  рассматриВаемых  судом  спороВ

Елена ШУЛЕЙКО,
заместитель председателя суда (Минск, Беларусь)

населения, который определяется по данным, содер-
жащимся в ЕГРНИ. Наибольшее значение он имеет 
в Минском городском регистрационном округе – 383 
единицы, далее следуют регистрационные округа: 
Минский – 624, Гомельский – 359, Брестский – 334, 
Витебский – 323, Гродненский и Могилевский – со-
ответственно, 283 и 265 единиц. Рассматриваемый 
показатель в определенной степени отражает «актив-
ность» населения в процессе оформления прав на 
недвижимое имущество.

В связи с чем необходимо отметить вопросы, свя-
занные с анализом правоприменительной практики 
в разрезе заключения, изменения, расторжения до-
говоров продажи недвижимости как разновидности 
договоров купли-продажи.

 Споры о правах на недвижимость, разрешаемые 
хозяйственными судами, относятся к числу наибо-
лее сложных и, в сравнении с другими категориями 
гражданско-правовых дел, отличаются заметным 
разнообразием. 

Статистический показатель количества рассмо-
тренных дел, связанных с заключением, измене-
нием и расторжением договоров, увеличился с 
74 в первом полугодии 2009 года до 96 в отчетном 
периоде, т.е. на 23%.

Процесс продажи недвижимости можно услов-
но разделить на три условных этапа: 1) заклю-
чение договора; 2) передача вещи покупателю;                    
3) регистрация права, то есть право собственности 
по ГК РБ переходит к покупателю на третьем, за-
ключительном этапе.

Недвижимость всегда выступала гарантом 
определенной самостоятельности, как субъектов 
экономической деятельности, так и непосредственно 
граждан, и служила показателем их уровня достатка 
и обеспеченности.

Определено, что характерной чертой сделок с 
недвижимым имуществом выступает взаимодей-
ствие публично-правового и частноправового регу-

C

SUMMARY
In the present article the author is drawing attention to the fact that  in the latest years there has es-

sentially grown a tendency in the growth of the number of reclamations in court concerning the  discounts 
between persons involved in economic activity. The growth of the number of law suits in economic courts is, 
especially, determined by the complicated economic situation, by the low payment capacity of natural persons 
and individual entrepreneurs; and in some cases – by the bankruptcy state of economic enterprises.

This conclusion is accompanied by an example from the judiciary practice of Republic of Belarusi 
and solutions in order to improve the situation.

охраняется устойчивая тенденция к возрас-
танию количества исков по расчетам между 
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лирования по причине необходимости проявления 
активной роли государства в регулировании оборота 
объектов недвижимости как наиболее значимых 
для экономики страны и социального обеспечения 
населения объектов. Государственная регистрация 
является единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права и элементом 
публично-правового регулирования в частном праве, 
необходимым для эффективного осуществления 
частноправовых отношений, для обеспечения ста-
бильности частного оборота. Интересы частноправо-
вых отношений в данной сфере первичны. Как и лю-
бая публично-правовая деятельность, деятельность 
органа по регистрации прав осуществляется в силу 
и на основании определенной законом компетенции, 
объединяющей в себе как права, так и обязанности 
по изданию определенных актов и по совершению 
действий в соответствующих условиях . 

 При продаже доли в праве собственности на не-
движимое имущество надлежит руководствоваться 
общими положениями договора купли-продажи (па-
раграф 1 главы 30 ГК). Договор купли-продажи доли 
в праве собственности на жилой дом, квартиру не 
подлежит государственной регистрации, подлежит 
регистрации само право.

Доказано, что в белорусском законодательстве 
существует неоправданная дифференциация реги-
страции права и факта (сделки), возникшая после 
вступления в силу закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним».

Договор продажи недвижимости является одним 
из отдельных видов договора купли-продажи, вы-
деляемых по признаку особого объекта продажи – 
недвижимого имущества. В связи с чем, указанному 
договору присущи все основные признаки договора 
купли-продажи товаров, отличающие последний от 
иных типов самостоятельных гражданско-правовых 
договоров. Исходя из этого, договор продажи не-
движимости может быть определен следующим 
образом.

По договору купли-продажи недвижимого иму-
щества (договору продажи недвижимости) продавец 
обязуется передать в собственность покупателя 
земельный участок, здание, сооружение, квартиру 
или другое недвижимое имущество (пункт 1 статьи 
520 ГК).

Законодатель называет этот договор «договор 
продажи недвижимости». Представление о купле 
и продаже как о двух отдельных до говорах может 
привести «к вредным практическим результатам: оно 
легко может породить мысль, что если купля состав-
ляет нечто отдельное от про дажи, то договор может 
быть действителен как купля и недействителен как 
продажа», поэтому, говоря о продаже недвижимо-
сти, законодатель рас сматривает этот договор как 
разновидность договора «купли-продажи», то есть 

отличает куплю-продажу недвижимого имущества 
от купли-продажи движимого имущества.

Название параграфа 7 главы 30 ГК «Продажа 
недвижимости» обу словлено тем, что законодатель 
еще раз хотел подчеркнуть, что договор продажи 
недвижимости является разновидностью договора 
купли-продажи, а не самостоятельным договором. 
Правила параграфа 7 указанной главы в большей 
степени регулируют отношения именно по про-
даже недвижимо сти, но не по её покупке. Нормы, 
регулирующие права и обязанности поку пателя, а 
также правила его поведения, содержатся в общих 
положениях до говора купли-продажи. В какой бы 
сделке купли-продажи ни участвовал покупатель, 
на него возлагаются в равной степени одинаковые 
права и обя занности. Особенности договора купли-
продажи недвижимости заключа ются в предмете до-
говора, цене, форме договора, правах на земельный 
уча сток, правах третьих лиц и в государственной ре-
гистрации. Все названные особенности характерны 
для продажи вещи, поскольку предмет договора, его 
цену и иные особенности передаваемого имущества 
называет продавец, который заинтересован в пере-
даче вещи, так как рассчитывает на цену, ко торую 
покупатель обязан оплатить при передаче ему вещи. 
Форма договора и государственная регистрация 
также имеют существенное значение, по скольку не-
соблюдение этих конститутивных элементов сделки 
делает сделку недействительной. Следовательно, 
правовые последствия, на кото рые рассчитывал про-
давец, не возникают. Далее нами будет рассмотрена 
не только продажа недвижимости, но и её покупка, то 
есть оба элемента договора купли-продажи. Поэтому 
представляется наиболее удачным употребление вы-
бранного нами термина.

Выделение договора продажи недвижимости 
в качестве особого вида договора купли-продажи 
и закрепление специальных норм, посвященных 
данному договору в параграфе 7 гл.30 ГК, связано 
со спецификой его предмета – недвижимого иму-
щества: физической (связь с земельным участком), 
экономической (высокая ценность), правовой (не-
обходимость повышенной защиты интересов лиц, 
участвующих в соответствующих отношениях); 
ограничение по использованию такого имущества в 
гражданском обороте (использование его в качестве 
индивидуально-определенной незаменимой вещи). 

Как и всякий договор, договор купли-продажи 
недвижимости является консенсуальным (считается 
заключенным с момента достижения соглашения 
между сторонами в требуемой законом форме), 
возмездным (каждая из сторон договора получает 
встречное удовлетворение), взаимным (и продавец 
и покупатель по договору наделяются соответствую-
щими правами и обременяются обязанностями).

 Содержание договора составляют его условия 
(статьи или пункты), по которым вступающие в  
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договор стороны достигли согласия в ходе пере-
говоров. Некоторые условия включаются в дого-
вор в силу того, что они предписаны законода-
тельством, однако большинство условий выраба-
тываются и согласовываются самими сторонами 
с учетом их требований к предмету договора и к 
порядку его исполнения. 

Сходные позиции являются господствующими 
в нашей науке. Об этом можно судить уже по тому, 
что трехчленное деление договорных условий на-
шло отражение в большинстве изданных в разное 
время учебников.

Существенные условия – это необходимый 
минимум для заключения договора. Случайных 
условий в договоре может и не быть. Особенность 
обычных условий состоит в том, что они не требу-
ют согласования между участниками договора и 
приобретают правовое значение в силу факта его 
заключения, а по соглашению сторон могут быть 
вообще исключены из договора или заменены усло-
виями случайными. 

Все условия договора будут в дальнейшем вли-
ять на взаимные права и обязанности его участ-
ников и должны формулироваться с необходимой 
полнотой и четкостью. 

Гражданско-правовой договор занимает доми-
нирующее место в юридических сделках, в связи 
с чем устоялось его «образцовое» содержание – 
структура.

Преамбула – своего рода вступление к договору, 
которое содержит указание места, даты, номера и 
названия договора. На практике, название договора 
часто не пишется, потому что в разделе «предмет 
договора» четко определяется его сущность.

Также в преамбуле указываются участники 
договора (непосредственно сами стороны) и 
лица, представляющие эти стороны. Название 
участников определяет их общие и специальные 
права и обязанности сторон в договоре (например, 
«продавец» – «покупатель»).

Предмет договора является не только существен-
ным условием каждого договора, но и его основой. 
Определяет характер и сущность устанавливаемых 
между контрагентами отношений.

Во избежание возможных проблем при опреде-
лении предмета договора в будущем, при его за-
ключении рекомендуется ссылаться на конкретные 
статьи Гражданского кодекса и прописывать их, 
закрепляя тем самым полностью предмет любого 
вида договора.

Статьей 525 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь установлено, что в договоре продажи 
недвижимости должны быть указаны данные, по-
зволяющие определенно установить недвижимое 
имущество, подлежащее передаче покупателю по 
договору, в том числе данные, определяющие рас-
положение недвижимости на соответствующем 

земельном участке либо в составе другого недви-
жимого имущества.

При отсутствии этих данных в договоре условие 
о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, 
считается не согласованным сторонами, а соответ-
ствующий договор не считается заключенным.

Из правоприменительной практики.
Хозяйственным судом рассмотрен иск о по-

нуждении к заключению договора купли-продажи 
недвижимого имущества. 

Между сторонами был заключен договор о на-
мерениях, согласно которому стороны обязались 
заключить до 31.01.2005 договор купли-продажи 
или договор аренды с правом выкупа 4 объектов 
недвижимого имущества. 

03.01.2005 сторонами был заключен договор 
аренды с правом выкупа 2 объектов недвижимо-
сти. 

В сентябре 2005 года, в ходе исполнения договора 
аренды с правом выкупа, между сторонами возникли 
разногласия. 

Истцом был подготовлен проект договора купли-
продажи всех 4 объектов. Поскольку ответчик от-
казался от заключения указанного договора, истец 
обратился в суд. 

В судебном разбирательстве было установлено, 
что до окончания срока, предусмотренного дого-
вором о намерениях, в котором стороны обязались 
заключить основной договор, других предложений, 
в частности, заключить договор купли-продажи, 
истцом не направлялось.

Суд пришел к выводу, что договор о намерениях 
был реализован сторонами в установленный срок 
при заключении договора аренды с правом выкупа 
от 03.01.2005. Суд посчитал, что, в соответствии 
с п.6 ст.399, ст.2, п.1 ст.391 ГК, оснований для по-
нуждения к заключению договора купли-продажи в 
данном случае не имелось. 

Решением суда в удовлетворении исковых тре-
бований было отказано. В процессе рассмотрения 
апелляционной жалобы сторонами было заключено 
мировое соглашение. 

Порядок осуществления расчетов. Договор, 
по которому сторона должна получить плату или 
иное встречное представление за исполнение своих 
обязанностей, является возмездным.

В предусмотренных законом случаях применя-
ются цены (тарифы, расценки, ставки), устанавли-
ваемые или регулируемые уполномоченными на то 
государственными органами. Изменение цены после 
заключения договора допускается в случаях и на 
условиях, предусмотренных договором, законом, 
либо в установленном законом порядке.

Также следует указать налоги, подлежащие упла-
те при осуществлении сделки.

Согласно статье 526 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь, договор продажи недвижимости 



Nr. 9-10, 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

144

должен предусматривать цену этой недвижимости.
При отсутствии согласованного сторонами в 

письменной форме условия о цене недвижимости, 
договор о ее продаже считается незаключенным. При 
этом, правила определения цены, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 394 ГК, не применяются.

Если иное не предусмотрено законодательством 
или договором продажи недвижимости, установ-
ленная в нем цена здания, сооружения или другого 
недвижимого имущества, находящегося на земель-
ном участке, включает цену передаваемой с этим 
недвижимым имуществом соответствующей части 
земельного участка или право на нее.

В случаях, когда цена недвижимости установлена 
в договоре продажи недвижимости на единицу ее 
площади или иного показателя ее размера, общая 
цена такого недвижимого имущества, подлежащая 
уплате, определяется исходя из фактического раз-
мера переданного покупателю недвижимого иму-
щества.

По договору купли-продажи, П.Д. произвела от-
чуждение 2/3 долей несамоходной металлической 
баржи и продала по 1/3 доли баржи Н. и А. Данный 
договор был нотариально зарегистрирован.

Стороны договорились о том, что оплата будет 
произведена в день подписания договора. При под-
писании договора возник вопрос о передачи денег; по-
купатели обещали передать деньги сразу же после 
подписания договора, не при нотариусе. Договор был 
подписан 07.04.2004, а деньги не были переданы.

В связи с неисполнением договорных обяза-
тельств по оплате, П.Д. обратилась в суд с иском 
о расторжении договора купли-продажи. 

Как следует из текста договора, который имеет 
нотариальное удостоверение, он содержит условие 
о цене сделки, однако не содержит сроков и по-
рядка расчетов по данному договору. Так, в тексте 
договора отмечено, что указанная сумма получена 
продавцом до подписания настоящего договора. То 
есть, договор не содержит условий оплаты по дан-
ному договору, которые истец считает ответчиком 
нарушенными.

В то же время, решением хозяйственного суда 
ранее было установлено, что регистрирующим ор-
ганом нарушены ст.29 Кодекса внутреннего водного 
транспорта Республики Беларусь, ст.130, 131, 165 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и не осу-
ществлена государственная регистрация договора 
купли-продажи от 07.04.2004.

Учитывая преюдициальное значение ранее со-
стоявшегося судебного постановления, суд посчи-
тал установленным отсутствие государственной 
регистрации в предусмотренном порядке договора 
купли-продажи и, в силу статьи 166 ГК, его недей-
ствительность.

При таких обстоятельствах суд пришел к выво-
ду, что у истца отсутствовали правовые основания 

требовать расторжения договора купли-продажи, 
поэтому в удовлетворении иска было отказано.

Следует отметить, что применительно к сдел-
кам с недвижимостью законодатель идет по пути 
отнесения к существенным условиям договора не 
только предмета и цены, но и сроков уплаты. Так, 
в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке 
определения размеров арендной платы при сдаче в 
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и их частей, утверж-
денного Указом Президента Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом», от 23.10.2009 №518, 
размер арендной платы и сроки ее уплаты являются 
существенными условиями договора аренды.

 Срок действия договора. Важен для ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения. Срок 
действия договора может и не совпадать с датой за-
ключения договора, а может быть обозначен датой 
наступления какого либо события. Дата окончания 
договора также может быть четко определена либо 
связана с наступлением определенного события. 

С расторжением договора закон связывает опре-
деленные юридические последствия. Юридические 
последствия расторжения договора определены в 
статье 423 ГК.

По общему правилу с расторжением договора 
прекращаются обязательства сторон и они не вправе 
требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента расторжения 
договора, если иное не установлено законода-
тельством или соглашением сторон (пункты 1 и 4 
статьи 423 ГК).

Таким образом, сторонам предоставлено право 
определения в договоре последствий расторжения 
договора относительно возврата исполненного по 
договору до момента его расторжения.

Например, в договоре стороны могут определить, 
что, в случае расторжения договора, продавец обязан 
возвратить покупателю перечисленные им во ис-
полнение договора денежные средства, определив 
порядок индексации или перерасчета уплаченной 
суммы (в том числе в эквиваленте по курсу условной 
денежной единицы), сроки возврата, ответствен-
ность за просрочку и т.д.

Если же в договоре прямые последствия рас-
торжения отсутствуют, то при предъявлении иска 
в суд с требованием о взыскании исполненного по 
договору, стороны должны руководствоваться только 
общими положениями Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь. Например, если денежные средства 
во исполнение договора перечислялись в сумме, 
эквивалентной курсу доллара США на момент 
платежа, и никаких условий о способе определения 
подлежащей возврату суммы не имеется, то возврату 
будет подлежать сумма денежных средств, получен-
ная продавцом в белорусских рублях.



145

Nr. 9-10, 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Представляется, что в целях минимизации иму-
щественных рисков, которые могут быть причинены 
расторжением договора купли-продажи недвижимо-
сти как покупателю так и продавцу, следует опреде-
лять в договоре конкретные основания и условия 
для одностороннего отказа от исполнения договора, 
условия, которые стороны полагают существенны-
ми для расторжения договора как по соглашению 
сторон, так и по виду нарушений условий договора 
контрагентом по сделке.

Существенное изменение обстоятельств, из ко-
торых стороны исходили при заключении договора, 
является основанием для его изменения или рас-
торжения, если иное не предусмотрено договором 
или не вытекает из его существа.

Если стороны не достигли соглашения о приведе-
нии договора в соответствие с существенно изменив-
шимися обстоятельствами или о его расторжении, 
договор может быть расторгнут или изменен судом 
по требованию заинтересованной стороны при на-
личии одновременно следующих условий:

– в момент заключения договора стороны ис-
ходили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет;

– изменение обстоятельств вызвано причинами, 
которые заинтересованная сторона не могла преодо-
леть после их возникновения при той степени забот-
ливости и осмотрительности, какая от нее требова-
лась по характеру договора и условиям оборота;

– исполнение договора без изменения его условий 
настолько нарушило бы соотношение имуществен-
ных интересов сторон и повлекло бы для заинте-
ресованной стороны такой ущерб, что сторона в 
значительной степени лишилась бы того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора;

– из обычаев делового оборота или существа 
договора не вытекает, что риск изменения обстоя-
тельств несет заинтересованная сторона.

Соглашение об изменении или расторжении дого-
вора совершается в той же форме, что и сам договор, 
если из закона, иных правовых актов, договора или 
обычаев делового оборота не вытекает другое.

Требование об изменении или расторжении до-
говора может быть заявлено стороной в суд только 
после отказа другой стороны изменить или рас-
торгнуть договор, либо при неполучении ответа в 
срок, указанный в предложении или установленный 
законом или договором, а при его отсутствии – в 
30-дневный срок.

При изменении договора обязательства сторон 
сохраняются в измененном виде.

При расторжении договора обязательства сторон 
прекращаются.

При изменении или расторжении договора в 
судебном порядке обязательства считаются изменен-
ными или прекращенными с момента вступления в 
законную силу решения суда. 

Стороны не вправе требовать возвращения того, 
что было исполнено ими по договору до момента 
изменения или прекращения обязательства, если 
иное не предусмотрено договором или законода-
тельством. 

Если основанием для изменения или расторже-
ния договора послужило существенное нарушение 
договора одной из сторон, другая сторона вправе 
требовать возмещения убытков, причиненных из-
менением или расторжением договора.

Единым и общим существенным условием для 
всех видов договоров, прямо предусмотренным в 
Государственном кодексе, является предмет дого-
вора (п.1 ст.402). 

Согласно п.3 Постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь «О при-
менении норм Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, регулирующих заключение, изменение и 
расторжение договоров» от 16 декабря 1999 г. №16, 
под предметом договора понимается наименование 
передаваемого товара, выполняемой работы, ока-
зываемой услуги.

Следует согласиться с тем, что «основная цель, 
которую преследовал законодатель, возведя пред-
мет договора в ранг существенного условия, состо-
ит в том, чтобы стороны, заключая договор, инди-
видуализировали в нем тот объект материального 
(нематериального) мира, которого этот договор 
непосредственно касается». Другими словами, за-
конодатель предписывает сторонам четко опреде-
лять в договоре объекты окружающего мира, в от-
ношении которых возникают права и обязанности, 
то есть те объекты, с которыми они должны совер-
шить определенные действия..

Предмет является существенным условием хо-
зяйственного договора, поскольку без его опреде-
ления невозможно заключить вообще ни один до-
говор. Предметом договора является имущество, 
которое одна сторона обязуется передать другой 
стороне (товар в договоре купли-продажи), иму-
щественные права (право аренды какого-либо 
имущества в договоре залога); работы (в договоре 
подряда); услуги (в договоре перевозки); исключи-
тельные права (в авторских договорах) и т.д. Труд-
но себе представить договор «ни о чем». Поэтому 
«...предмет как визитная карточка договора, назван 
первым среди существенных условий».

В статье 525 ГК содержатся специальные требо-
вания к определению предмета в договоре продажи 
недвижимого имущества. Соблюдение общих тре-
бований об определении в договоре купли-продажи 
наименования и количества товара, установленных 
в § 1 главы 30 ГК, не отвечает особенностям недви-
жимых вещей как предмета данного договора. В 
частности, имущество, являющееся недвижимым 
в силу своих естественных свойств, выступает в 
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гражданском обороте в качестве индивидуально-
определенной вещи и не может быть зафиксирова-
но в договоре указанием на его количество. Кроме 
того, недвижимое имущество разнообразно. Усло-
вия, определяющие в качестве предмета договора 
земельный участок, и условия, определяющие в 
этом же качестве воздушное судно, не могут быть 
едиными. И в этой связи законодатель не устанав-
ливает единые условия, которые должны фиксиро-
ваться в договоре купли-продажи недвижимости, 
но определяет лишь общие требования, которым 
должны отвечать такие условия. В договоре купли-
продажи должны содержаться данные, позволяю-
щие определенно установить недвижимое имуще-
ство, подлежащее передаче покупателю по догово-
ру, в том числе данные, определяющие расположе-
ние недвижимости на соответствующем земельном 
участке либо в составе другого недвижимого иму-
щества.

предварительный договор недвижимости, его 
значение на современном этапе

 Предварительный договор является разновидно-
стью гражданско-правовых договоров. Его история 
насчитывает около двух тысяч лет. 

В Гражданском кодексе 1964 года предваритель-
ные договора отдельно вообще не упоминались. В 
то же время, сам по себе вопрос о допустимости за-
ключения предварительных договоров не вызывал 
сомнений, хотя бы потому, что статья 4 Кодекса 1964 
г. признавала возможность возникновения граждан-
ских прав и обязанностей из сделок как предусмо-
тренных законом, так и не предусмотренных зако-
ном, но не противоречащих ему. К таким договорам 
должны были применяться статьи, включенные в 
подраздел «Общие положения об обязательствах». 
Данная отсылка позволяла делать вывод о послед-
ствиях нарушения предварительных договоров. «По 
крайней мере, не было никаких сомнений в том, 
что уклонение стороны от заключе ния основного 
договора представляет собой обычное нарушение 
обязатель ства (договора) и должно повлечь за собой 
возмещение причиненных убыт ков. Вопрос о том, 
можно ли обратиться в суд по поводу понуждения 
за ключить договор, опираясь, в частности, на статью 
221 ГК («Обязанность должника, возместившего 
убытки, исполнить обязательство в натуре»), оста-
вался открытым».2

В дальнейшем, в связи с актуализацией и развити-
ем законодательства, пробел в Гражданском кодексе 
1964 года был восполнен Основами гражданского 
законо дательства 1991 года. Так, в специальной 
статье данного документа (ст.60) определялись по-
рядок заключения, обязательные требования к форме 
и содержанию предварительного договора, а также 
последствия его нарушения, включая возможность 
защиты своих прав путем заявления требования о 
понуждении заключить договор. 

Потребности гражданского оборота в наличии 
предварительного договора не изменились и на 
сегодняшний день. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 
года сохранил наметившуюся тенденцию выде-
ления предварительного договора в отдельный 
вид и законодательно закрепил его определение 
в статье 399.

 В настоящее время определение предвари-
тельного договора законодательно закреплено 
в пункте 1 статьи 399 ГК: по предварительному 
договору стороны обязуются заключить в будущем 
договор о передаче имущества, выполнении работ 
или оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором.

Итак, предварительный договор – это соглаше-
ние двух сторон, обязующихся в будущем заклю-
чить друг с другом основной договор. 

Различают следующие виды предварительного 
договора: 

– предварительный договор купли-продажи не-
движимости; 

– предварительный договор аренды; 
– предварительный договор поставки материа-

лов/товаров; 
– предварительный договор на оказание услуг.
При заключении предварительного договора не-

обходимо учитывать, что его предметом является 
обязанность заключить основной договор и, таким 
образом, предмет предварительного договора не 
совпадает с предметом основного договора.

Вместе с тем, в предварительном договоре 
должен быть указан предмет основного договора. 
В противном случае мы имеем дело не с предвари-
тельным договором, а с так-называемым рамочным 
договором: статья 752 ГК – договоры об органи-
зации перевозок; статья 831 ГК – страхование по 
генеральному полису и т.п.

Отсутствие в предварительном договоре не-
которых договорных условий или их неясность 
(например, цены) влекут те же последствия, что и 
отсутствие или неясность таких условий в основ-
ном договоре.

Если сторона, получившая в течение срока, 
предусмотренного в пункте 4, предложение о за-
ключении основного договора, уклоняется от его 
заключения, то к ней могут быть применены поло-
жения, предусмотренные в пункте 4 статьи 415 ГК. 
Иными словами, суд вправе либо признать основ-
ной договор заключенным, либо взыскать убытки, 
причиненные незаключением основного договора, 
либо признать основной договор заключенным и 
взыскать убытки, возникшие в связи с просрочкой 
заключения основного договора.

 На практике довольно часто после заключения 
предварительного договора в течение срока, ука-
занного в пункте 4, ни одна из сторон не ставит 
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вопрос о заключении основного договора. В этом 
случае обязательство, возникшее на основе предва-
рительного договора, прекращается по умолчанию 
сторон (пункт 3 статьи 159 ГК).

Смысл заключения предварительного договора 
состоит в необходимости установления правовой 
связи (предварительного обязательства) между 
сторонами будущего (основного) договора, когда 
невозможно его немедленное заключение.

Характерной особенностью данного договора 
(когда речь идет о заключении в последующем 
реального договора) является возникновение со-
ответствующей обязательственной связи между 
сторонами до того как фактически необходимая 
для исполнения вещь появится в реальности. На-
пример, при заключении договора купли-продажи 
недвижимости.

Приводимый в пример договор отличается тем, 
что он, в соответствии с действующим законода-
тельством, тре бует обязательной государственной 
регистрации, а, значит, предоставления в момент 
его заключения правоустанавливающих докумен-
тов. В результате может быть смоделирована си-
туация, когда договор не может быть заключен до 
того как продавец приобретал на составляющую его 
предмет недвижимость право, надлежащим обра-
зом оформленное. В частности, невозможность для 
наследника получить соответствующий документ 
на строение до истечения установленного срока 
принятия наследства. В таком случае, регистрация 
договора не могла быть осуществлена, а в ее от-
сутствие – он лишен юридической силы. В данном 
случае единственной возможностью связать наслед-
ника – будущего продавца с покупателем остава-
лось заключение предварительного договора.

Необходимо также учитывать, что право соб-
ственности на имущество не может быть приобре-
тено покупателем на основании предварительного 
договора о продаже имущества. 

В данном контексте интересной является си-
туация с договорами о приобретении квартир с 
рассрочкой платежа.

До сих пор нет единого мнения о правовой 
оценке такого договора, как договор купли-продажи 
квартиры, в том числе в рассрочку. Также нет еди-
ного ответа на вопрос: следует ли договор долевого 
строительства жилья квалифицировать как договор 
возмездного оказания услуг или как предваритель-
ный договор?

Есть мнение, что предварительным договором 
следует признать и все расширяющий круг своего 
действия «жилищный контракт», по которому 
строятся отношения между гражданином и соответ-
ствующей коммерческой организацией. Стороны 
обязуются в дальнейшем, по истечении срока дей-
ствия контракта, заключить договор купли-продажи 
квартиры. Ее цена является фиксированной и           

зависит как от параметров заказанной квартиры, 
так и от срока действия контракта.

 В последние годы достаточно широкое 
распростране ние получили договоры, в которых 
предусматривались сле дующие условия:

1) продавец обязуется передать покупателю 
квартиру;

2) покупатель обязуется уплатить продавцу, 
предполо жим, 30% покупной цены;

3) оставшиеся 70% покупной цены продавцу 
уплачивает банк;

4) покупатель обязуется уплатить банку сумму, 
соответствующую 70% покупной цены, а также 
проценты на эту сумму;

5) квартира находится в залоге у банка в обеспе-
чение обязательства покупателя перед банком.

Договор-документ один. Договоров-соглаше-
ний – несколько: а) купли-продажи, б) кредитный 
договор, в) ипотеки.

Появление таких договоров (как документов) 
нередко вызывает настороженное отношение. На 
самом деле ничего страшного нет. Более того, их 
появление вполне оправдано, поскольку в при-
веденном примере продавец опасается, что после 
заключения договора купли-продажи и получения 
30% стоимости квартиры ему не будет уплачена 
оставшаяся сумма (например, в силу недобросовест-
ности покупателя или потому что банк откажется 
предоставить кредит). Банк опасается, что после 
уплаты им 70% стоимости квартиры покупатель так 
или иначе будет про тиводействовать возникновению 
залоговых отношений. Покупателю, как правило, 
удобно, чтобы получаемые им по кредиту денежные 
средства направлялись непосредственно продавцу, 
в том числе потому что он опасается отказа про-
давца от соглашения. (А такой договор считается 
заключенным только с момента его государствен-
ной регистрации – п.2 ст.558 ГК РФ.) Поэтому все 
упомянутые договоры-соглашения заключаются 
одновременно путем фиксации их условий в одном 
договоре-документе. Все эти договоры-соглашения 
есть двусторонние сделки.

В силу статьи 399 ГК, по предварительному до-
говору стороны обязуются заключить в будущем 
договор о передаче имущества, выполнении работ 
или оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором.

В соответствии со статьей 520 ГК, по договору 
купли-продажи недвижимого имущества (договору 
продажи недвижимости) продавец обязуется пере-
дать в собственность покупателя земельный участок, 
здание, сооружение, квартиру или другое недвижи-
мое имущество.

Как установлено в действующем законода-
тельстве, продажа недвижимости может осущест-
вляться только собственником либо с его согласия. 
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Организация, привлекающая денежные средства 
граждан для финансирования строительства много-
квартирных жилых зданий, не является собствен-
ником ни самих строящихся зданий, ни квартир в 
них, поэтому не может заключать с гражданами 
договоры купли-продажи.

В силу статьи 525 ГК, в договоре продажи не-
движимости должны быть указаны данные, поз-
воляющие определенно установить недвижимое 
имущество, подлежащее передаче покупателю по 
договору, в том числе данные, определяющие рас-
положение недвижимости на соответствующем 
земельном участке либо в составе другого недви-
жимого имущества. При отсутствии этих данных в 
договоре условие о недвижимом имуществе, под-
лежащем передаче, считается не согласованным 
сторонами, а соответствующий договор не считается 
заключенным.

Из изложенного можно сделать следующий вы-
вод.

Так как не представляется возможным конкрет-
но определить объект недвижимости до момента 
окончания его строительства, а также его точную 
площадь, как в целом, так и каждой квартиры в 
отдельности, учитывая, что окончательные данные 
о номере дома, квартиры, подъезда и о располо-
жении объекта на земельном участке будут из-
вестны только после технической инвентаризации 
соответствующими органами и государственной 
регистрации объекта недвижимости в Агентстве 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру, условие о недвижимом имуществе, под-
лежащем передаче, считается не согласованным 
сторонами, а соответствующий договор – неза-
ключенным.

В силу статьи 529 ГК, договор продажи жилого 
дома, квартиры, части жилого дома или квартиры 
подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации.

В соответствии с Законом «О государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним» от 22 июля 2002 г. №33-3 (с изм. 
и доп.),1 установлена обязательная государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество, 
поэтому договор купли-продажи такого имущества, 
не прошедший указанную регистрацию, не может 
считаться заключенным.

По этим же основаниям договор долевого участия 
в строительстве жилья не является и предваритель-
ным.

Кроме того, при заключении договора о при-
обретении квартиры с рассрочкой платежа, тре-
бования, установленные статьей 399 ГК к форме 
и содержанию предварительного договора, сто-
ронами выполняются редко. Это обстоятельство 
также позволяет констатировать, что данный вид 
гражданско-правовых отношений не может быть 

квалифицирован как отношения сторон в предва-
рительном договоре.

В то же время лица, желающие совершить договор 
продажи недвижимого имущества, часто заключают 
между собой предварительный договор, в котором 
обязуются совершить договор продажи в будущем. 
Договор этот заключается с целью юридического 
закрепления намерений сторон и регламентации их 
взаимоотношений в период подготовки к заключе-
нию основного договора.

Образцов предварительного договора не суще-
ствует, так как формой для его составления является 
основной договор. 

Фактически, предварительный договор может 
именоваться по-разному: протокол о намерениях, 
опцион и т.п.

В случае отсутствия основного договора, согла-
шение оформляется в письменном виде. 

Несоблюдение правил о форме предварительного 
договора влечет его ничтожность. Например, соглас-
но подпункту 1 части первой статьи 162 ГК, сделки 
(за исключением сделок, требующих нотариального 
удостоверения, и сделок, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 160 ГК), заключаемые юридическими лицами 
между собой и с гражданами, должны совершаться в 
простой письменной форме. Договор, заключаемый 
в письменной форме путем составления одного до-
кумента, должен быть подписан сторонами (пункт 2 
статьи 404 ГК). Заключение предварительного дого-
вора в устной форме не допускается. Несоблюдение 
сторонами требований закона о форме предвари-
тельного договора влечет его недействительность, 
причем, в силу императивного предписания нормы 
закона, такой договор расценивается как ничтожная 
сделка. 

Таким образом, норма, содержащаяся в пункте 2 
статьи 399 ГК, устанавливает более строгие требова-
ния к форме договора, чем те, которые применяются к 
форме договоров вообще: предварительный договор 
всегда должен быть заключен в письменной форме, 
а если основной договор подлежит нотариальному 
удостоверению, то и предварительный договор тоже 
должен быть нотариально удостоверен. Если эти 
требования не соблюдены, предварительный договор 
является ничтожной сделкой.

Пункт 2 статьи 166 ГК регламентирует случаи, 
когда одна из сторон полностью или частично ис-
полнила сделку, требующую нотариального удо-
стоверения, но еще нотариально не удостоверенную. 
Применительно к предварительному договору, 
нельзя говорить о его исполнении. Поэтому норма, 
содержащаяся в пункте 2 статьи 166 ГК, к предва-
рительному договору неприменима.

А это значит, что, в соответствии с пунктом 2 
статьи 167 ГК, требования об установлении фак-
та ничтожности предварительного договора как 
заключенного с несоблюдением предписанной 
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законом формы могут быть предъявлены любым 
заинтересованным лицом. Суд вправе применить 
такие последствия по собственной инициативе. 
Недействительный предварительный договор не 
влечет юридических последствий, за исключением 
тех, которые связаны с его недействительностью, и 
недействителен с момента его заключения.

Государственная регистрация договора не явля-
ется элементом его формы. В связи с этим, предва-
рительный договор не подлежит государственной 
регистрации.

Хозяйственным судом были рассмотрены перво-
начальный и встречный иски. 

Первоначальный иск предъявлен о понуждении 
ответчика к заключению договора купли-продажи 
магазина. 

Встречный – об установлении факта ничтож-
ности предварительного договора купли-продажи 
магазина.

Во встречном исковом заявлении истец указы-
вал на несоответствие формы предварительного 
договора купли-продажи магазина требованиям 
законодательства. В частности, в нарушение тре-
бований статей 131, 165 ГК, предварительный до-
говор купли-продажи объекта недвижимости не 
зарегистрирован в установленном порядке. Обя-
занность регистрации предварительного договора 
купли-продажи недвижимости, по утверждению 
истца, вытекает из пункта 2 статьи 399 ГК, в 
которой закреплено правило о соответствии фор-
мы предварительного договора форме основного 
договора. Поскольку договоры купли-продажи не-
движимости подлежат государственной реги-
страции, истец по встречному иску считает, что 
и предварительный договор должен быть зареги-
стрирован. Несоблюдение требования о государ-
ственной регистрации предварительного договора 
влечет, по мнению истца, его ничтожность.

Ответчик по встречному иску считает, что 
правила статей 131, 165 ГК о государственной ре-
гистрации сделок с недвижимым имуществом не 
распространяется на предварительный договор, 
поскольку предварительный договор не является 
сделкой с недвижимым имуществом, не создает, 
не изменяет и не прекращает существование не-
движимого имущества, не влечет за собой возник-
новение, переход или ограничение прав на недвижи-
мое имущество. 

Предметом предварительного договора являет-
ся, по утверждению ответчика, обязанность сто-
рон заключить в будущем основной договор купли-
продажи. 

Ответчик считает, что при заключении пред-
варительного договора соблюдены все требования 
законодательства к его форме и содержанию: до-
говор заключен в письменной форме, определены 
предмет договора, цена объекта купли-продажи, 

предусмотрена обязанность по государственной 
регистрации основного договора, а также другие 
условия, присущие договору купли-продажи недви-
жимости. 

Кроме того, ответчиком было обращено внима-
ние суда на отсутствие практики государствен-
ной регистрации предварительных договоров.

Условие об обязанности зарегистрировать пред-
варительный договор в органах государственной 
регистрации договор не содержит. В ходе судебного 
разбирательства представители сторон подтвер-
дили, что государственная регистрация предвари-
тельного договора не производилась.

 В то же время, в соответствии с пунктом 
2 статьи 399 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, предварительный договор заключается 
в форме, установленной законодательством для 
основного договора, а если форма основного до-
говора не установлена, то в письменной форме; 
несоблюдение правил о форме предварительного 
договора влечет его ничтожность.

В соответствии со статьей 521 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, договор продажи 
недвижимости заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного 
сторонами.

В силу требований части 3 пункта 1 статьи 
161 Кодекса, законодательством или соглашением 
сторон могут устанавливаться дополнительные 
требования, которым должна соответствовать 
письменная форма сделки.

Дополнительные требования для сделок с не-
движимым имуществом закреплены в статьях 
131, 165 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
и заключаются в обязательной государственной 
регистрации таких сделок.

Согласно абзацу 9 пункта 2 Постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 16.12.1999 №16 «О применении норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, регули-
рующих заключение, изменение и расторжение до-
говоров» (в редакции Постановления от 06.04.2005 
№7), соблюдение формы договора является его 
регистрация в случаях и порядке, установленных 
Гражданским кодексом. 

 На основании вышеизложенных норм законо-
дательства, суд пришел к выводу, что предвари-
тельный договор купли-продажи недвижимости 
подлежит государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, несоблюдение 
требования о государственной регистрации сделки 
влечет ее недействительность. Такая сделка счита-
ется ничтожной.

Из пункта 1 статьи 399 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь следует, что стороны, по 
предварительному договору, обязуются в будущем 
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заключить основной договор на условиях, предусмо-
тренных предварительным договором. 

Основным условием договора является условие о 
его предмете. Следовательно, предметы как пред-
варительного, так и основного договора должны 
совпадать. В качестве предмета предварительного 
договора купли-продажи недвижимости не могут 
рассматриваться взаимные обязательства сторон 
по заключению договора в будущем. 

Довод ответчика об отсутствии практики ре-
гистрации предварительных договоров не может 
повлиять на результаты рассмотрения встречно-
го иска, так как отсутствие практики в конкрет-
ной организации государственной регистрации 
недвижимости не может свидетельствовать об 
отсутствии соответствующих требований зако-
нодательства.

Из содержания пункта 3 статьи 9, пункта 3.4 
статьи 24 Закона Республики Беларусь «О государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним» следует, что пред-
варительные договоры и сделки с отлагательным 
условием должны регистрироваться в регистра-
ционных книгах, поскольку могут стать основани-
ем для возникновения, перехода, прекращения или 
ограничения прав на недвижимое имущество.

По изложенным основаниям исковые требова-
ния истца по встречному иску об установлении 
факта ничтожности предварительного договора 
купли-продажи недвижимости подлежат удо-
влетворению.

В удовлетворении требования о понуждении к 
заключении договора купли-продажи отказано.

Предварительный договор должен содержать 
условия, позволяющие установить предмет, а также 
другие существенные условия основного договора. 
Исходя из общих положений гражданского законо-
дательства о договорах, существенными являются 
условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законодательстве как существенные для 
договоров данного вида, а также все те условия, от-
носительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (часть 2 пункта 
1 статьи 402 ГК). Поскольку для заключения дого-
вора необходимо согласовать все его существенные 
условия, важно определить, какие условия являются 
существенными для конкретного договора, кото-
рому предшествует заключение предварительного 
договора. 

Без определения предмета нельзя заключить ни 
один договор. По общему правилу, предметом до-
говора может быть имущество, подлежащее пере-
даче, определенные действия, результат работы и 
т.п. Конкретный предмет определяется конкретным 
договором. 

Например, в силу предписаний пункта 1 статьи 
578 ГК, в качестве объектов аренды могут выступать 

земельные участки и другие обособленные природ-
ные объекты, предприятия и иные имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другие вещи, которые не 
теряют своих натуральных свойств в процессе их 
использования (непотребляемые вещи). В пред-
варительном договоре о заключении в будущем 
договора аренды стороны должны указать данные, 
позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта 
аренды. При отсутствии этих данных в договоре, 
условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, 
считается не согласованным сторонами, а соответ-
ствующий договор считается незаключенным (пункт 
3 статьи 578 ГК).

Для некоторых договоров существенные условия 
прямо указаны в законодательстве. Так, в силу пред-
писаний пункта 1 статьи 320 ГК, в договоре о залоге 
должны быть указаны предмет залога и его оценка, 
существо, размер и срок исполнения обязательства, 
обеспечиваемого залогом; в нем должно также содер-
жаться указание на то, у какой из сторон находится 
заложенное имущество.

Следует отметить, что существенными считаются 
и те условия договора, относительно которых долж-
но быть достигнуто соглашение по предложению 
одной из сторон, хотя эти условия не составляют 
предмет договора и не признаны существенными 
по законодательству. Такие условия представляют 
обычно интерес для одной из сторон. Например, 
по договору купли-продажи между продавцом и 
покупателем может быть достигнуто соглашение о 
передаче товара, соответствующего повышенным 
требованиям к качеству по сравнению с обязатель-
ными требованиями, установленными стандартами 
либо техническими условиями. 

В предварительном договоре указывается срок, 
в который стороны обязуются заключить основной 
договор, а если он не определен, основной договор 
должен быть заключен в течение года с момента 
подписания предварительного договора. Срок за-
ключения основного договора является, таким об-
разом, существенным условием предварительного 
договора: он либо устанавливается сторонами, либо 
признается равным году в силу законодательного 
предписания, если стороны такой срок не опреде-
лили. Если до окончания срока, в который стороны 
должны заключить основной договор, он не будет за-
ключен и ни одна из сторон не направит другой сто-
роне предложение заключить такой договор-оферту, 
обязательства, предусмотренные предварительным 
договором, прекращаются (пункт 6 статьи 399 ГК). В 
случаях, когда сторона, заключившая предваритель-
ный договор, уклоняется от заключения основного 
договора, применяются положения, установленные 
для заключения договоров в обязательном порядке. 
В силу предписаний пункта 4 статьи 415 ГК, другая 
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сторона вправе обратиться в таком случае в суд с 
требованием о понуждении заключить основной 
договор.

Рассматривая вопрос о понуждении уклоняющей-
ся стороны заключить договор, хозяйственные суды 
должны проверять договоры в целом на предмет их 
соответствия законодательству, предлагая сторо-
нам до вынесения решения устранить имеющиеся 
противоречия законодательству и другим условиям 
договора. Если такое предложение суда не будет вы-
полнено сторонами, то иск о понуждении заключить 
договор должен быть оставлен без удовлетворения, 
так как суд не вправе утверждать договор в редак-
ции, противоречащей законодательству, поскольку 
сделка, не соответствующая требованиям законода-
тельства, может быть признана недействительной по 
основаниям, предусмотренным статьей 169 ГК.

Следует также иметь в виду, что сторона, необо-
снованно уклоняющаяся от заключения договора, 
должна возместить другой стороне причиненные 
этим убытки.

Приведенный в статье 399 ГК срок, в течение 
которого стороны обязаны заключить основной 
договор, равно как и срок, который определили 
стороны в предварительном договоре, носит пре-
секательный характер, поскольку с его истечением 
стороны лишаются права требовать от контрагента 
заключения основного договора на определенных 
условиях. Судом указанный срок восстановлению 
не подлежит, но это не значит, что стороны не впра-
ве заключить основной договор после истечения 
предусмотренного договором или установленного 
законом срока. Конечно же могут, однако в таком 
случае условия предварительного договора являются 
необязательными, поскольку с истечением указан-
ных сроков предварительный договор прекратил 
свое действие.

В хозяйственный суд области поступили 2 ис-
ковых заявления:

1. 31.10.2008. Иск ИП к ООО о понуждении к 
заключению договора купли-продажи доли капи-
тального строения;

2. 30.09.2008. Иск ООО к ИП об истребовании 
имущества, а именно: изолированного складского 
помещения из чужого незаконного владения. По 
ходатайству ответчика, производство по делу при-
останавливалось до принятия решения по другому 
делу, рассматриваемому в порядке хозяйственного 
судопроизводства. 

12.12.2008 судом было рассмотрено дело по иску 
ИП к ООО о понуждении к заключению договора 
купли-продажи доли капитального строения.

В обоснование исковых требований истец со-
слался на пункт 5 статьи 399, на пункт 4 статьи 
415 ГК.

Ответчик в отзыве на исковое заявление исковые 
требования не признал, сославшись на отсутствие 

заключенного между сторонами предварительного 
договора.

Судом было установлено, что между сторонами 
заключен договор №2 о передаче ООО (продавцом) 
ИП (покупателю) в собственность части закон-
ченного строительством объекта. Имеется акт 
передачи.

16.07.2008 между сторонами заключено дополни-
тельное соглашение, согласно условиям которого, в 
связи с допущенными нарушениями при составлении 
договора №2, считать данный договор расторгну-
тым с 05.04.2006 (пункт 1). Также оговорено, что 
стороны берут на себя обязательство в срок до 
20.08.2008 оформить данную сделку надлежащим 
образом путем составления соответствующего 
договора купли-продажи в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь 
(пункт 2)*. 

Судом в удовлетворении иска было отказано, 
а поданная апелляционная жалоба оставлена без 
рассмотрения.

Тем не менее, в спорных правоотношениях между 
сторонами на данном этапе точка поставлена не 
была.

16.02.2009 судом был рассмотрен иск ООО к ИП 
об истребовании имущества, а именно: изолирован-
ного складского помещения из чужого незаконного 
владения. 

В обоснование исковых требований истец ссы-
лался на статьи 210, 219 и 282 ГК, а также на до-
полнительное соглашение, заключенное сторонами 
16.07.2008.

Ответчик в отзыве предъявленные требования 
оспаривал, указывая, что данное имущество было 
передано ему в установленном законом порядке на 
основании договора купли-продажи и акта пере-
дачи. 

Судом установлено следующее.
Фактические обстоятельства дела свидетель-

ствуют о том, что ИП до регистрации права 
собственности на законных основаниях вступил во 
владение спорным имуществом. 

Данные обстоятельства подтверждаются до-
говором купли-продажи №2 и актом передачи, под-
писанным представителем истца и ответчиком.

Нельзя также признать состоятельными ссылки 
истца в обоснование своих требований на допол-
нительное соглашение, подписанное сторонами 
16.07.2008, в котором стороны считают договор 
купли-продажи расторгнутым и берут обяза-
тельства заключить в установленный срок новый 
договор, надлежаще оформляющий данную сделку 
купли-продажи.

* 16.07.2008 судом было прекращено производство 
по делу по иску ООО к ИП об установлении факта ни-
чтожности сделки в связи с отказом истца от иска.
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Как видно из материалов дела, расторжение 
договора в этом соглашении было обусловлено 
обязательством сторон заключить новый договор, 
надлежаще оформляющий данную сделку купли-
продажи.

Однако новый договор сторонами заключен 
не был, а в иске о понуждении ПООО «Белт» к 
заключению договора купли-продажи решением 
хозяйственного суда от 12.12.2008 по делу №512-
4/11/2008 ответчику также было отказано.

При таких обстоятельствах требования истца 
удовлетворению не подлежат.

Постановлением апелляционной инстанции 
решение суда первой инстанции оставлено без из-
менения.

Поскольку требование неимущественного ха-
рактера о выселении фактически не заявлялось 
истцом в установленном порядке, производство по 
нему не возбуждалось и оно не рассматривалось по 
существу в суде первой инстанции, истец не лишен 
возможности обратиться с таким требованием в 
общеустановленном порядке.

Таким образом, как видно из приведенных приме-
ров, предварительный договор находит свое отраже-
ние в судебной практике, и неправильное толкование 
его сущности зачастую приводит к многочисленным 
судебным тяжбам.

Как и другие договоры, предварительный договор 
предполагает обязательное согласование всех его 
существенных условий, в состав которых входит и 
полный набор всех необходимых условий оконча-
тельного договора. Отсутствие хотя бы одного из 
них исключает возможность обратиться с иском о 
понуждении контрагента по предварительному до-
говору заключить основной договор.

Поскольку цена является существенным усло-
вием договора купли-продажи недвижимости, 
оценка недвижимости (ее результаты) имеет столь 
же существенное значение при заключении догово-
ров купли-продажи, так как является основанием 
указания цены.

Учитывая важность и социальную значимость 
объектов недвижимости, определение цены договора 
может стать предметом судебного разбирательства.

Судом был рассмотрен иск о понуждении от-
ветчика заключить договор купли-продажи при-
надлежащего ответчику объекта недвижимости 
после принятия горисполкомом решения о прекра-
щении права пользования земельным участком (его 
изъятии) из-за использования его ответчиком не 
по целевому назначению, о принудительном выкупе 
здания коровника. 

Как следовало из материалов дела, выкупная 
цена была установлена истцом в сумме более 
40 млн. руб. и рассчитана методом индексации 
стоимости, по которой объект был куплен от-
ветчиком в 2002 г. (15 млн. руб.), с применением 

утвержденных Министерством статистики и 
анализа Республики Беларусь коэффициентов из-
менения стоимости основных средств на 1 января 
(индексов) пересчета. 

В ходе рассмотрения дела хозяйственным судом 
было установлено следующее.

 Ввиду ненадлежащего использования земель-
ного участка, использования его не по целевому 
назначению, в соответствии с пунктом 4 ст.49 
Кодекса Республики Беларусь «О земле», городской 
исполнительный комитет принял решение о пре-
кращении права пользования земельным участком, 
отведенным ранее для обслуживания здания, без 
права изменения его целевого назначения, об его 
изъятии и отнесении в состав земель городской 
застройки, а также о принудительном выкупе объ-
екта недвижимости. 

Истцом был представлен утвержденный в уста-
новленном порядке план комплексной реконструкции, 
из которого следовало, что на месте объекта про-
ектируется размещение жилого здания. 

В соответствии с пунктом 1 ст.240 ГК, в случае, 
когда изъятие земельного участка для государ-
ственных нужд, ввиду ненадлежащего использо-
вания земли, невозможно без прекращения права 
собственности на здания, сооружения или другое 
недвижимое имущество, находящееся на данном 
участке, это имущество может быть изъято у соб-
ственника путем выкупа государством или продажи 
с публичных торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Требование об изъятии недвижимого имуще-
ства не подлежит удовлетворению, если соот-
ветствующий государственный орган или орган 
местного управления и самоуправления, обратив-
шийся с этим требованием в суд, не докажет, что 
использование земельного участка в целях, для ко-
торых он изымается, невозможно без прекраще-
ния права собственности на данное недвижимое 
имущество.

Суд пришел к выводу, что решение вопроса о 
принудительном выкупе объекта недвижимости 
вследствие изъятия участка по причине ненадле-
жащего его использования не ставится в прямую 
зависимость от целей последующего использова-
ния участка. Тем не менее, представленные ма-
териалы подтверждали невозможность дальней-
шего использования ответчиком здания коровника 
в связи с проектируемой уплотненной жилой за-
стройкой территории, не предусматривающей 
размещение объекта данного назначения. 

Ответчик иск не признавал, ссылаясь на суще-
ственное занижение истцом выкупной цены здания 
в сравнении с рыночной, а также на неучтение по-
несенных затрат. Истец предложил выкупную цену, 
им определенную, которая указывалась в пункте 1.2 
договора – более 40 млн. рублей.
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При этом, по самой методике расчета цены, 
возражений ответчиком заявлено не было, также 
не было предложено применить иную методику или 
провести оценку стоимости здания. Доказательств 
в обоснование своих возражений ответчиком не 
было представлено.

Принимая решение, также исходя из положе-
ний части 2 статьи 100 ХПК об обязанности до-
казывания каждой из сторон своих требований и 
возражений, суд пришел к выводу об удовлетворе-
нии исковых требований о понуждении ответчика 
заключить договор купли-продажи объекта. 

Категории судебных дел, которые могут за-
трагивать правоотношения в сфере регистрации 
недвижимости, предопределяются содержанием 
Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 
года «О государственной регистрации недвижи-
мого имущества, прав на него и сделок с ним» , 
отдельные статьи которого прямо предусматри-
вают случаи, когда государственная регистрация 
может быть осуществлена на основании судебно-
го решения.

Так, например, хозяйственными судами рассма-
триваются:

1. Дела о признании государственной регистра-
ции недействительной.

Статьи 7, 8 и 9 Закона устанавливают, что госу-
дарственная регистрация создания, изменения, пре-
кращения существования недвижимого имущества; 
возникновения, перехода, прекращения права или 
ограничения (обременения) права на недвижимое 
имущество; сделки с недвижимым имуществом 
может быть признана недействительной только 
в судебном порядке.

2. Совершение государственной регистрации 
сделки с недвижимостью и прав на недвижимость 
на основании решения суда.

3. Судебные решения, устанавливающие возник-
новение, прекращение и переход прав на недвижи-
мость. Основанием для государственной регистра-
ции является судебное решение, устанавливающее 
возникновение, прекращение и переход прав на не-
движимость (подп. 2.4 ст. 33 Закона).

К ним относятся решения о признании права, в 
том числе права собственности на недвижимость, 
решения об установлении факта владения имуще-
ством на определенном виде права, решения о при-
знании сделки недействительной (установлении 
факта ничтожности сделки).

Говоря о государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
необходимо отметить, что она носит заяви-
тельный характер. Из этого следует, что она 
не является обязанностью лица перед регистри-
рующим органом. Однако не следует забывать, 
что до государственной регистрации права на 
недвижимость не возникают.

Приведем некоторые примеры из судебной 
практики.

• Хозяйственным судом области было рас-
смотрено дело по иску ООО «Б» к РУП «Г» об 
установлении факта ничтожности части сделки, 
касающейся передачи в аренду незарегистрирован-
ных помещений здания. 

В обоснование предъявленных требований истец 
ссылался на проведение самовольной реконструкции 
здания (ст.170, 181, 220 и 223 ГК). Ответчик предъ-
явленные требования не признавал, мотивируя возра-
жения, в частности, тем, что им предпринимались 
шаги по узакониванию перепланировки здания. 

Судом установлено следующее.
Стороны состоят в договорных отношениях, 

согласно которым истцу передано в аренду имуще-
ство – нежилое здание. 

Истцом, с согласия ответчика, были проведены 
работы по реконструкции здания, в результате 
которых увеличилась его фактическая общая пло-
щадь. 

Выполнение работ по реконструкции здания в 
установленном законом порядке не согласовано, 
проектная документация на реконструкцию здания 
не разрабатывалась. 

В установленном законодательством порядке 
ни одна из сторон в РУП «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру» для регистрации фактической общей 
площади здания не обращалась.

В соответствии со статьей 220 ГК, в случаях, 
когда вновь созданное недвижимое имущество 
подлежит государственной регистрации, право 
собственности на него возникает с момента такой 
регистрации, если иное не предусмотрено законо-
дательством.

До завершения создания недвижимого иму-
щества, а в соответствующих случаях – до 
его государственной регистрации, если иное не 
предусмотрено законодательством, к имуществу 
применяются правила о праве собственности на 
материалы и другое имущество, из которого не-
движимое имущество создается.

Статья 223 ГК дает определение самовольной 
постройки (самовольного строительства). 

Лицо, осуществившее самовольную постройку, 
не приобретает на нее права собственности в со-
ответствии с пунктами 1-2 статьи 220 Кодекса. 
Оно не вправе пользоваться и распоряжаться по-
стройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, 
совершать другие сделки.

Ответчиком не представлено суду доказа-
тельств регистрации в установленном порядке 
проведенной истцом реконструкции здания. 

Исходя из вышеизложенного, требования об 
установлении факта ничтожности сделки – до-
говора аренды – судом удовлетворены.
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Более того, несмотря на заявительный харак-
тер государственной регистрации, который пред-
полагает проявление инициативы со стороны 
лица, чьи вещные права подвергаются той или 
иной динамике, законодателем, в ряде норматив-
ных правовых актов, прямо предусмотрена имен-
но обязанность государственной регистрации 
сделки. В противном случае, ее отсутствие, то 
есть совершение сделки с нарушением требований 
о государственной регистрации, в соответствии 
с пунктом 1 ст. 166 ГК, влечет за собой ее ни-
чтожность. 

• Хозяйственным судом области было рассмо-
трено дело по иску индивидуального предприни-
мателя «С» к обществу «Г» о признании договора 
аренды нежилых помещений ничтожным.

Судом было установлено, что между сторонами 
заключен договор аренды нежилого помещения.

В силу п.22 договора, договор считается заклю-
ченным со дня его регистрации. 

Ответчиком было нарушено данное обязатель-
ство и договор не зарегистрирован в РУП «Агент-
ство».

Согласно ст.580 ГК, договор аренды недвижи-
мого имущества, заключенный на срок более одного 
года, подлежит государственной регистрации.

Согласно п.23 постановления Пленума ВХС 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах при-
менения хозяйственными судами законодательства, 
регулирующего недействительность сделок», №26 
от 25.10.2005 г., по основаниям несоблюдения 
нотариальной формы или требования о государ-
ственной регистрации хозяйственный суд уста-
навливает факт ничтожности сделки, которая, 
в силу требований актов законодательства либо 
соглашения сторон, заключивших сделку, подлежит 
нотариальному удостоверению или в соответствии 
с законодательством подлежит государственной 
регистрации.

В соответствии со ст.169 ГК, сделка, не со-
ответствующая требованиям законодательства, 
ничтожна, если законодательный акт не устанав-
ливает, что такая сделка оспорима или не предусма-
тривает иных последствий нарушения. Исходя из 
анализа действующего законодательства, несо-
блюдения требования о государственной регистра-
ции сделки является основанием для установления 
факта ничтожности сделки.

На основании изложенного, суд пришел к выводу 
о ничтожности заключенного между сторонами 
договора аренды. 

Таким образом, обязательная государствен-
ная регистрация недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним является состав-
ной частью особого правового режима недви-
жимого имущества. В качестве основной цели 
такой регистрации выступает, прежде всего, 

установление прочной системы оборота не-
движимости.

• Хозяйственным судом было вынесено решение 
об отказе в удовлетворении требования о призна-
нии недействительным решения горисполкома о 
расторжении договора аренды.

Несогласившись с решением суда первой ин-
станции, заявителем была подана апелляционная 
жалоба.

Судом апелляционной инстанции было установ-
лено следующее.

Между заявителем и заинтересованным лицом 
возникли правоотношения аренды земельного участ-
ка, основанные на договоре, заключенном 26.12.2001. 
Срок действия договора – до 26.12.2004. На договоре 
имеется отметка о его регистрации отделом по 
земельным ресурсам и геодезии горисполкома.

В соответствии со статьей 74 Закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, 
прав и сделок с ним» государственная регистрация 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним, проводившаяся в установленном порядке до 
вступления в силу настоящего Закона местными 
исполнительными и распорядительными органами 
в лице землеустроительных служб, является юри-
дически действительной.

Вышеназванный закон вступил в силу 07.05.2003, 
а регистрация договора произошла в 2002 году.

В этой связи доводы судебного решения о ни-
чтожности договора на основании статьи 169 ГК 
по причине отсутствия его регистрации противо-
речат фактическим обстоятельствам и являются 
несостоятельными.

В контексте приведенного выше примера судеб-
ной практики необходимо акцентировать внимание 
субъектов хозяйствования на еще один немаловаж-
ный момент, связанный с принятием Закона о го-
сударственной регистрации и сопряженный с дей-
ствительностью сделки. 

Статьей 55 Закона установлены основания для 
государственной регистрации возникновения, пере-
хода, прекращения прав и ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество. 

Необходимо отметить, что в предусмотренных 
законодательством случаях установление прав на 
недвижимое имущество возможно на основании 
решения суда.

Решение суда о признании права (установлении 
факта принадлежности на праве собственности) 
направлено на подтверждение уже существующего 
права. При вынесении судебного постановления пре-
зюмируется и установление факта создания данного 
недвижимого имущества.

• Хозяйственным судом был рассмотрен иск об 
установлении факта принадлежности недвижи-
мого имущества.

Судом было установлено следующее.
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РУП «Агентство» отказало ООО «Ф» в приеме 
заявления и документов, представленных для со-
вершения регистрационного действия перехода 
права собственности на капитальное строение на 
основании статьи 10 Закона Республики Беларусь 
«О государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним».

Заявитель является добросовестным приоб-
ретателем, о чем свидетельствуют представ-
ленные в суд документы: договор купли-продажи, 
решение райисполкома, акт приема-передачи 
турбазы «П».

У заявителя отсутствует возможность полу-
чить либо восстановить самостоятельно докумен-
ты, необходимые для государственной регистра-
ции; заинтересованные лица претензий на данные 
строения не предъявляют. 

Спора о праве не имеется.
На основании изложенного, заявленные требова-

ния судом были удовлетворены: установлен факт 
принадлежности недвижимого имущества на праве 
собственности ООО «Ф». 

В судебном постановлении констатировано, что 
оно служит основанием для регистрации соответ-
ствующим органом юридического факта.

Учитывая судебное решение, имеющее юри-
дическую силу и вступившее в законное силу, 
регистрирующий орган не вправе отказать в ре-
гистрации по основаниям, относящимся к самому 
решению суда. 

Однако, при этом он обязан исполнить порядок 
(процедуру) регистрации, установленный Законом. 
Субъект обязан представить необходимые для 
регистрации документы, установленные законода-
тельством. 

Не исключены ситуации, когда при подаче ис-
кового заявления об установлении факта принад-
лежности недвижимого имущества на праве соб-
ственности, при рассмотрении вопроса о принятии 
заявления к производству усматривается наличие 
спора о праве. В данном случае суд отказывает в 
принятии искового заявления на основании ст.164 
ХПК в связи с тем, что спор не подлежит рассмо-
трению в хозяйственном суде.

В соответствии с абзацем 7 части 1 статьи 151 
ХПК, суд оставляет исковое заявление без рассмо-
трения, если при рассмотрении заявления об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значение 
(юридических фактов), выяснится, что спор возник 
о праве.

Достоверность государственной регистрации 
как акта укрепления прав на недвижимость мо-
жет быть оспорена только в судебном порядке.3

• Судом был рассмотрен спор по заявлению ОАО 
«Э» к РУП «Агентство», 3-е лицо не заявляющее 
самостоятельных требований на предмет спора 
ООО «Г» г. Гродно о признании недействительной 

государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество (админи-
стративное здание).

Решением хозяйственного суда Гродненской об-
ласти в удовлетворении требований отказано.

Была подана апелляционная жалоба.
Судом установлено следующее.
Между сторонами заключен договор купли-

продажи недвижимого имущества.
Как полагает заявитель, передача имущества 

не была произведена, в связи с чем предъявлено тре-
бование о признании государственной регистрации 
перехода права собственности на указанное недви-
жимое имущество недействительной.

Апелляционная инстанция признала несостоя-
тельными доводы ОАО «Э», приведенные в обо-
снование апелляционной жалобы, на основании 
следующего.

В силу пункта 2 статьи 219 ГК, право собствен-
ности на имущество, которое имеет собствен-
ник, может быть приобретено другим лицом на 
основании договора купли-продажи, который, в 
соответствии со статьей 55 Закона «О государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, 
прав и сделок с ним», является основанием для госу-
дарственной регистрации возникновения, перехода, 
прекращения прав и ограничения прав на недвижи-
мое имущество. 

Договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, являющийся основанием перехода права, 
заявителем не оспаривается.

Согласно пункту 1 статьи 522 ГК, переход пра-
ва собственности на недвижимость по договору 
продажи недвижимости к покупателю подлежит 
государственной регистрации.

 Закон не связывает переход права с оформлением 
акта приема-передачи.

Согласно части первой статьи 527 ГК, передача 
недвижимости от продавца к покупателю осущест-
вляется по подписываемому сторонами передаточ-
ному акту или иному документу о передаче.

В данном случае документом о передаче является 
акт, который подписан сторонами 27 сентября 
2007 года. 

В соответствии с частью второй пункта перво-
го статьи 225 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь, вещь считается врученной приобретателю 
с момента фактического поступления во владение 
приобретателя или указанного им лица.

Ответчик фактически получил во владение не-
движимое имущество, никаких требований к истцу 
по исполнению обязательства передать имущество 
не имеет.

Таким образом, государственная регистра-
ция перехода права собственности произведена 
РУП «Агентство» при наличии необходимых 
правоустанавливающих документов, в связи с чем 
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отсутствуют основания для признания ее недей-
ствительной.

В качестве примера последствий несоблюдения 
сторонами правовой нормы статьи 219 ГК, преду-
сматривающей обязательное заключение договора 
купли-продажи недвижимости, как основания для 
приобретения права собственности, можно привести 
следующий пример.

21 августа 2008 года вступил в силу Закон №335-3 
«О регистрации недвижимого имущества». Одной 
из самых заметных новаций является введение та-
кого нового объекта государственной регистрации 
как «доля в праве» (Статья 4). Законодательное 
закрепление названного объекта государственной 
регистрации позволила собственникам таких долей 
совершать с ними гражданско-правовые сделки.

В связи с чем приводится следующий пример из 
практики: 

• В рамках исполнительных производств был 
наложен арест на имущество должника – доля в 
праве собственности на здание, принадлежащее 
трем собственникам.

В адрес суда от одного из собственников – СООО 
«Э» поступило заявление о согласии приобрести 
долю в праве собственности, принадлежащую 
должнику; стоимость доли перечислена на депозит 
суда.

Третий собственник отказался от права преиму-
щественной покупки.

С учетом данных обстоятельств, со ссылкой на 
часть вторую статьи 258 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, суд первой инстанции вынес 
определение о передаче СООО «Э» имущества 
должника – доли в праве собственности на зда-
ние.

На основании пункта 1 статьи 253 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь, СООО «Э», как 
участник долевой собственности, имеет право 
преимущественной покупки доли при ее продаже 
собственником. 

Как было установлено апелляционной инстан-
цией, должник не воспользовался предоставленным 
ему судебным исполнителем правом самостоятель-
ной продажи своей доли. Соответствующий дого-
вор купли-продажи доли между ним и СООО «Э» 
заключен не был и суду апелляционной инстанции 
не представлен.

При отсутствии сделки купли-продажи у суда 
первой инстанции отсутствовали основания для 
передачи доли должника другому участнику.

На этом основании определение суда было от-
менено.

Данный спор повлек также иск СООО «Н» к 
СООО «Э» о признании недействительным дого-
вора купли-продажи доли в праве собственности 
на здание магазина. Истец указывал, что данная 
сделка являлась крупной, т.к. ее стоимость превы-
шала балансовую стоимость активов общества. 
Поскольку договор был заключен директором без 
разрешения собрания участников общества и впо-
следствии не был одобрен, то, по мнению истца, 
он был заключен не уполномоченным лицом, в связи 
с чем является недействительным.

Впоследствии исковое заявление было оставлено 
без рассмотрения на основании соответствующего 
заявления истца. 

Хотелось бы отметить, что здесь приведены при-
меры лишь наиболее распространенных категорий 
судебных дел по спорам о недвижимости. 

Споры по поводу недвижимости, в том числе 
осуществления государственной регистрации, за-
ключения, расторжения договора купли-продажи 
недвижимости, истребования имущества из чужого 
незаконного владения, установления юридического 
факта принадлежности здания на праве собствен-
ности, признания действий регистратора неправо-
мерными, обжалования действий регистратора, 
установления факта ничтожности сделки, либо ее 
части по передаче помещения в аренду, признания 
недействительной государственной регистрации, в 
том числе права собственности и другие споры, в на-
стоящее время являются неотъемлемым элементом 
судебной практики.

При этом формирование судебной практики 
рассмотрения подобных дел продолжается и по сей 
день, так как принятый Закон действует в течение 
всего лишь нескольких лет и до сих пор порождает 
многочисленные вопросы при его применении.
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