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Î
şi stabilitate într-un stat bazat pe drept, aspiraţie 
râvnită de atâta timp de tânărul nostru stat demo-
cratic – Republica Moldova. Justiţiei îi revine rolul 
determinant de a oferi soluţii viabile problemelor 
inerente vieţii. Prin urmare, funcţionarea organică 
firească a sistemului instituţional are nevoie astăzi, 
mai mult ca oricând, de entităţi puternice, riguroa-
se, transparente şi aici justiţiarul este chemat să 
ofere adevărate modele, care într-un final să asigu-
re evoluţia generală a tuturor sistemelor societăţii, 
pentru că ascensiunea socială nu este posibilă fără 
o justiţie funcţională. În acest context, ne între-
băm, care este rolul tinerilor, viitorilor jurişti? În 
pofida faptului că este o întrebare mai mult reto-
rică, vreau, totuşi, să evidenţiez că anume tinerii, 
viitorii jurişti, sunt cei care vor prelua totul, pentru 
că îi caracterizează acea deschidere vizavi de tot 
ce este nou. Ei sunt acei maximalişti, aspiranţi ai 
idealurilor şi perfecţiunii, participând activ la dez-
voltarea societăţii prin implicarea directă în soluţi-
onarea problemelor din diverse domenii, și anume, 
prin prisma dreptului. Şi dacă oamenii din alte ca-
tegorii de vârstă se mai lasă uneori înduplecaţi de 
anumite promisiuni, tineretul este acea categorie 
pentru care doar acţiunile în sine au importanţă. 
Faptul că tinerilor jurişti de la Facultatea de Drept 
a Universităţii de Stat din Moldova le pasă de ţara 
în care trăiesc îl confirmă organizarea la nivel înalt 
a diverselor activităţi ştiinţifico-practice, cu precă-
dere în domeniul dreptului, care oferă oportunita-
tea generaţiilor de actuali şi viitori jurişti de a se 
întâlni şi a identifica atât problemele existente, cât 
şi soluţiile adecvate ale acestora. 

TINERII  NU  SUNT  O  PRObLEMă – EI  SUNT  
O  SOLUŢIE,  EI  SUNT  VIITORUL

n această complexă şi interminabilă perioadă 
de tranziţie, anume justiţia poate fi conside-
rată acel factor generator de echilibru, pace 

Tematicile abordate în cadrul activităţilor orga-
nizate nu au rămas doar la nivel de discuţii. Multe 
dintre subiectele discutate au avut ecou în proiec-
tele de legi adoptate de legiuitor. Este extraordinar 
ceea ce fac tinerii noştri de la Facultatea de Drept, 
contribuind prin aceasta direct la ridicarea nivelu-
lui de cultură juridică a întregii societăţi – lucru 
atât de necesar, pentru ca fiecare cetăţean în parte 
să-şi cunoască drepturile şi libertăţile sale funda-
mentale ca să se simtă protejat, să se simtă Om. Şi 
nu voi ezita să spun că ei sunt acei promotori ai 
profesiei de jurist, îmbunătăţindu-i prin acţiunile 
lor imaginea, prin punerea accentului, în primul 
rând, pe valoarea umană. 

Este momentul să conştientizăm valorile pro-
movate de tinerii noştri nu doar la nivel declarativ, 
astfel, cu siguranţă, vom putea vorbi de o justiţie-
garant a statului, a drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţeneşti şi chiar a viitorului, o justiţie pe care poate 
şi trebuie să se clădească statul democratic. Iată 
de ce, în mare parte, viitoarei generaţii de jurişti 
îi revine rolul principal al responsabilității de a 
reclădi statul de drept şi de a sprijini dezvoltarea 
economică şi socială. Consider că şi în acest mod 
putem produce o schimbare de substanţă a calității 
actului de justiţie, dar şi a percepţiei publice cu 
privire la sistem.

Prin urmare, un lucru este cert – tinerii nu sunt 
o problemă, ei sunt o soluţie, ei sunt viitorul. 

Cu înaltă consideraţiune, 
Gheorghe AVORNIC, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
decan al Facultăţii de Drept a USM,

preşdinte al Consiliului de administraţie 
al UJM

* 
* * *
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timaţi participanţi la conferinţă, 
Astăzi, asistăm la o manifestare ştiinţifi-

că organizată de către studenţi şi pentru stu-
denţi. Iniţiatori au fost studenţii de la Facultatea 
Drept a USM. Conferinţa studenţească cu partici-
pare internaţională se înscrie în mod firesc în şirul 
activităţilor desfăşurate în cadrul celebrării celei 
de-a 65 aniversări din ziua fondării USM. Este 
foarte salutabil faptul că la lucrările conferinţei 
participă studenţii ciclurilor universitare I şi II atât 
de la USM, cât şi de la alte universităţi din Mol-
dova şi din ţările învecinate. Prezenţa studentului 
cu o comunicare la o conferinţă dă posibilitatea nu 
numai să-şi găsească locul personal printre cole-
gii care îmbrățișează aceeaşi specialitate, dar și să 
determine nivelul facultăţii în întregime în com-
paraţie cu alte centre de pregătire a specialiştilor 
în domeniul dreptului. Reuşita fiecărui participant 
la conferinţă, calitatea comunicării prezentate pro-
movează imaginea facultăţii şi a universităţii. Stu-
dentul de astăzi nu mai poate fi satisfăcut numai de 
conspectul cursurilor, cu adevărurile indiscutabile 
din cărţi şi manuale. El vrea încercări, vrea teste, 
vrea cercetare. Adevărul cunoscut prin cercetare 
devine mai scump, mai aproape sufletului şi este 
apărat cu toate forţele de care dispune individul. 
Iată de ce cercetarea adevărată este molipsitoare 
şi, dacă este începută în primii ani de studenţie, 
are şanse să devină o necesitate pentru toată viaţa. 
Ştiinţele juridice au foarte multe obiecte şi teme 
de cercetare, de rezultatele cărora ar beneficia so-

cietatea. Sunt aşteptate interpretările unor articole 
din legislaţie, explicarea unor sintagme cu carac-
ter dualisti sau chiar polivalent. În fiecare caz se 
cer argumente, se cere o cercetare profund ştiin-
ţifică. Sperăm că anume aceste conferinţe vă vor 
oferi posibilitatea să încercaţi satisfacția activităţii 
de cercetare, să altoiţi în suflet lăstarii discuţiei 
academice, a proprietăţii de a apăra ideea lansată 
prin convingere şi argumente. Toate acestea vă vor 
îmbogăţi, vă vor perfecţiona cunoştinţele.

Rectoratul a susţinut ideea publicării rezumate-
lor celor mai bune lucrări. Prin aceasta veţi deveni 
mai vizibili în lumea specialiştilor, precum şi în 
comunitatea studenţească. 

Organizarea conferinţei a pus în valoare nu 
numai talentul de cercetător al unor studenţi. Nu 
mai puţin preţios este şi talentul de a organiza o 
conferinţă, de a căpăta deprinderi de manager al 
activităţii de cercetare. Se pare că activitatea co-
mitetului de organizare a acestei conferinţe a con-
firmat că la facultate sunt persoane responsabile şi 
talentate care pot orienta corect activitatea ştiinţi-
fică a studenţilor.

Urez tuturor participanţilor la conferinţă succe-
se, activitate productivă atât la etapa prezentării, 
cât şi la cea a discuţiilor şi argumentărilor. 

Mihai REVENCO,
prorector pentru activitatea ştiinţifică, 

profesor universitar

* 
* * *

CUVÂNT  DE  SALUT  AL  PRORECTORULUI  
PENTRU  ACTIVITATEA  ŞTIINŢIFICă  A  

UNIVERSITățII  DE  STAT DIN  MOLDOVA

S
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tăţii de Drept, eveniment care se desfășoară nu pen-
tru prima dată în incinta acestei instituţii de învăţă-
mânt. Acest fapt denotă că perspectivele de a avea 
un sistem judecătoresc cu personal înalt calificat nu 
este o iluzie, ci o realitate optimistă. A face ştiinţă 
în domeniul dreptului nu este simplu într-o societa-
te veşnic aflată în tranziţie, unde cadrul legal sufe-
ră modificări permanente, iar practica judiciară nu 
reuşeşte întotdeauna a găsi soluţii concrete privind 
examinarea unor probleme de drept. Organizarea 
unor asemenea evenimente în cadrul  universităţii 
aduce un aport deosebit în consolidarea bazelor şti-
inţei dreptului în Republica Moldova. 

Ministerul Justiţiei întotdeauna a fost deschis 
în ceea ce priveşte susţinerea organizării unor ast-
fel de evenimente cum sunt olimpiadele naţiona-

CUVÂNT  DE  SALUT  AL  MINISTRULUI 
JUSTIțIEI  REPUbLICII  MOLDOVA

E
ste salutabil faptul că iniţiativa organizării 
unei conferinţe ştiinţifice studenţeşti aparţine 
în exclusivitate studenţilor din cadrul Facul-

le de drept sau alte activităţi intelectuale şi nu, în 
ultimul rând, angajarea proaspeţilor absolvenţi ai 
Facultăţii de Drept în cadrul acestei instituţii. La 
moment, în Ministerul Justiţiei activează mulţi ti-
neri specialişti care au fost selectaţi la angajare în 
baza performanţelor academice şi a implicării în 
activităţile extracurriculare. Pentru mulţi dintre ei 
acesta a fost un început de bun augur de lansare 
în carieră. 

Pentru ca desfăşurarea unor astfel de evenimen-
te să devină o tradiţie frumoasă în cadrul Facultăţii 
de Drept, Ministerul Justiţiei îşi manifestă deschis 
acordul de a le susţine, la solicitarea studenţilor, 
care suntem siguri nu vor întârzia să apară. 

Cu considerațiune,
Oleg EFRIM

* 
* * *
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ale şi a întronării democraţiei în ţara noastră, fiind 
acei care muncesc zi de zi la elaborarea doctrinei 
juridice autohtone, a practicii juridice şi a ştiinţei 
dreptului în baza noului cadru legislativ ajustat la 
standardele internaţionale, urmărind aplicarea lui 
corectă, astfel încât cetăţeanul să aibă încredere de-
plină în actul de justiţie.

Juriştii sunt conştienţi de responsabilitatea care le 
revine în opera de modernizare a justiţiei şi a altor 
sectoare ce ţin de domeniul dreptului, pentru a atinge 
nivelul ţărilor cu democraţie avansată. Intensifica-
rea colaborării cu structurile europene, consolidarea 
instituţiilor democratice şi accelerarea ritmului de 
reforme în diverse planuri impun exigenţe serioase 
juriştilor. Înaltul grad de competenţă, principialitatea 
şi imparţialitatea, atunci când este vorba de apărarea 
legalităţii, a echităţii sociale şi a demnităţii cetăţea-
nului, sunt principalele criterii care definesc ceea ce 
înţelegem prin cuvântul „jurist”.

Poziţionarea tot mai distinctă a justiţiei în cadrul 
celor trei puteri în stat se datorează, în mare parte, 
eforturilor de întemeiere a sistemului naţional de pro-
tecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale bazat 
pe respectarea Constituţiei şi a Convenţiei Europe-
ne. Succesul în acest domeniu de importanţă majoră 
depinde de colaborarea dintre instituţiile de drept, 
de comunitatea intereselor, de responsabilitatea şi 
fermitatea în respectarea principiilor democraţiei şi 
drepturilor omului. În contextul dat, Curtea Constitu-
ţională va pleda în continuare pentru implementarea 
cât mai rapidă a recursului constituţional individu-
al, astfel încât persoana care consideră că i s-a lezat 
un drept printr-un act al unei autorităţi publice, să se 
poată adresa direct justiţiei constituţionale.

Constituţia este considerată act magic, o dimen-
siune miraculoasă a statului de drept. Organismul 
social însă nu poate exista şi nu poate funcţiona doar 
prin veneraţia pe care o exprimă faţă de Constituţie. 
Constituţia este cartea de căpătâi a societăţii, asigu-
rând funcţionarea mecanismului social.

Constituţia este capabilă să deschidă cele mai 
ferecate porţi pentru a asigura făurirea unei ordini 
sociale bazate pe libertate şi pe respectul persona-
lităţii umane. Vattel susținea: „Constituţia şi legile 
fundamentale sunt planul în temeiul căruia naţiunea 

JURIŞTII  LA  ÎNFăPTUIREA  JURISDICŢIEI 
CONSTITUŢIONALE  A  REPUbLICII  MOLDOVA

J a hotărât să lucreze spre fericirea ei”. Este vorba de o 
idee care, transpusă în practica curentă a statelor, stă 
la baza a ceea ce se numeşte constituţionalismul mo-
dern. Constituţia este un organism viu, poate chiar 
organul central – inima şi creierul luate împreună – al 
poporului ce alcătuieşte statul Republica Moldova.

Supremaţia Constituţiei a fost şi este fundamen-
tată de democratism. Dar Constituţia prin sine însăşi 
nu reprezintă o garanţie a existenţei societăţii demo-
cratice, a statului de drept. Instituţiile proclamate ale 
puterii de stat şi sistemele de apărare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale vor rămâne simple declara-
ţii, dacă nu va funcţiona un mecanism real de garan-
tare a supremaţiei Constituţiei, a actelor normative 
în general. 

Cerinţele de bază ale constituţionalismului mo-
dern sunt o justiţie independentă şi judecători impar-
ţiali. Cât de aproape ne aflăm de aceste deziderate, 
dacă pierdem atâtea procese la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului? Putem avea cele mai perfecte 
legi, dar dacă ele nu vor fi aplicate, nu vom putea 
afirma că am edificat un stat de drept. Un stat în care 
legile nu sunt respectate este sortit eşecului. În acest 
context avem, bineînţeles, restanţe şi la promovarea 
culturii democratice la cele mai diverse niveluri, și la 
lichidarea analfabetismului juridic.

Din păcate, pe parcurs au fost adoptate legi pen-
tru anumite situaţii. Drept urmare, modificările care 
se operează în legislaţie, chiar în Constituţie, nu în-
totdeauna au efect pozitiv. În această ordine de idei, 
credem că pentru a evita crizele de Guvern, cele le-
gislative şi politice, este necesară revenirea la alege-
rea Preşedintelui ţării de către popor, precum se alege 
Parlamentul, adică prin sufragiu universal, egal, direct 
şi liber exprimat. De fapt, după cum susţin şi mulţi 
constituţionalişti, Constituţia noastră necesită anumi-
te ajustări la exigenţele internaţionale, trebuie să fie 
lichidate lacunele şi deficienţele ce au produs diferite 
interpretări sau efecte nedorite în situaţii concrete.

Justiţia constituţională poate fi considerată o para-
digmă a acestui secol. Instituţia şi fenomenul desem-
nate prin această sintagmă au apărut şi s-au dezvol-
tat la confluenţa şi sub presiunea mai multor factori 
obiectivi şi subiectivi. Printre aceştia se consideră a 
fi direct sau indirect determinanţi: postularea indivi-
dului şi a cetăţeanului ca reper axiologic cardinal al 
societăţii civile şi politice; transpunerea drepturilor 
şi a libertăţilor fiinţei umane din domeniul speculaţi-

uriştii activează practic în toate sferele sociale. 
Oriunde ar munci, ei trebuie să asigure supre-
maţia legii ca premisă forte a stabilităţii soci-
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ilor filosofice - unele romanţioase, altele sentenţioase 
- în domeniul realităţii sociale.

Dacă în evoluţia societăţii europene moderne în 
prima jumătate a secolului precedent a fost marcată 
victoria parlamentarismului, a reprezentanţei voinţei 
populare, în a doua jumătate a devenit evidentă afir-
marea justiţiei constituţionale ca o caracteristică de 
bază a statului de drept.

Instaurarea justiţiei constituţionale este, fără în-
doială, una dintre cele mai importante particularităţi 
ale procesului de democratizare din ţările Europei 
Centrale şi de Est, inclusiv Republica Moldova, care 
în trecutul nu prea îndepărtat a pus capăt regimului 
totalitar.

Controlul constituţionalităţii legilor este, în orice 
stat de drept, o garanţie necesară a transpunerii în via-
ţă a principiilor şi normelor constituţionale, a aplicării 
lor corecte, a protecţiei drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţeneşti. Acest control urmăreşte, totodată, garantarea 
separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, respectarea 
competenţelor ce sunt conferite diferitelor organe ale 
statului. Este firesc, deci, ca în acest context, concor-
danţa legilor cu Constituţia, asigurarea conformităţii 
tuturor prevederilor legale cu dispoziţiile legii funda-
mentale să reprezinte o condiţie esenţială a realizării 
obiectivelor statului de drept, a asigurării ordinii de 
drept în toate sferele vieţii sociale.

Democratizarea vieţii publice, edificarea unui stat 
sunt obiective ce pot fi atinse de o societate conştien-
tă de valorile sale, o societate care doreşte cu adevă-
rat ocrotirea acestora.

Instituţiei controlului de constituţionalitate îi re-
vine un loc important în acest proces. Ocrotirea ju-
ridică efectivă a Constituţiei este un atribut principal 
al oricărui stat democratic. După cum demonstrează 
practica mondială, nu este posibilă formarea statu-
lui de drept, garantarea reală a principiului separaţiei 
puterilor fără justiţia constituţională. Prin urmare, 
dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor decur-
ge şi din aplicarea teoriei separaţiei puterilor în stat. 
Dacă puterea judecătorească ar fi silită să aplice o 
lege care contravine Constituţiei, aceasta ar însemna 
subordonarea puterii judiciare faţă de cea legislativă, 
puterea legislativă devenind predominantă şi putând 
adopta legi contrare Constituţiei, prin care se pot în-
călca drepturi garantate constituţional. Considerăm 
că principalele probleme ale controlului de consti-
tuţionalitate trebuie să se afle permanent în atenţia 
doctrinei juridice şi a politicii, astfel conturându-se 
tendinţa construirii şi menţinerii unei societăţi demo-
cratice. Or, într-un stat de drept cea mai importantă 
exigenţă este respectul Constituţiei.

Potrivit Constituţiei, Republica Moldova este un 
stat de drept, democratic în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a perso-
nalităţii umane, echitatea şi pluralismul politic repre-
zintă valori supreme şi sunt garantate. Însă pentru a 

garanta şi a proteja aceste valori supreme, e necesar 
să fie adoptate legi care să nu contravină Constituţiei, 
respectându-se astfel principiul constituţionalităţii.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova, fi-
ind întemeiată în urma adoptării Constituţiei din 29 
iulie 1994, prin structura şi atribuţiile sale, este o au-
toritate publică politico-jurisdicţională. După compe-
tenţele sale Curtea Constituţională a Republicii Mol-
dova se integrează în ,,modelul european”, conform 
căruia este o jurisdicţie creată în mod special pentru 
a soluţiona probleme de contencios constituţional şi 
e situată în afara aparatului jurisdicţional ordinar, fi-
ind independentă de acesta şi de puterile publice.

Curtea Constituţională e chemată să joace un rol 
important în realizarea reformelor şi proceselor de 
stabilizare a noilor structuri politice şi juridice, sco-
pul cărora îl constituie supremaţia legii. Justiţia con-
stituţională presupune asigurarea respectării principi-
ilor statului de drept şi protecţiei drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale, de aceea dezvoltarea 
rapidă a justiţiei constituţionale, dinamismul său re-
prezintă o inovaţie foarte importantă în practica judi-
ciară modernă.

Întreaga doctrină a statului de drept relevă ca po-
sibil pericolul unei suveranităţi parlamentare exce-
sive, exercitându-se chiar cu încălcarea prevederilor 
legilor constituţionale. Problema controlului consti-
tuţionalităţii legilor a avut şi va avea, deci, întotdeau-
na o deosebită valoare practică. 

Dispoziţiile constituţionale pun accentul pe efi-
cienţa drepturilor şi libertăţilor umane şi, mai ales, 
pe protecţia lor. Aceste dispoziţii se remarcă prin ca-
racterul lor deschis spre integrarea în sistemul inter-
naţional de valori, prin recunoaşterea preeminenţei 
reglementărilor internaţionale asupra celor interne. 
Potrivit art.4 şi art.8 din Constituţia Republicii Mol-
dova, dispoziţiile constituţionale privind drepturile 
şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Re-
publica Moldova este parte. Republica Moldova se 
obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile 
cu alte state pe principiile şi normele unanim recu-
noscute ale dreptului internaţional.

În temeiul Constituţiei, sunt în curs de realizare 
activităţi şi procese de restructurare şi revigorare 
economică şi socială.

În numele corpului judecătoresc al Curţii Consti-
tuţionale, adresez felicitări cordiale tuturor colegilor 
de breaslă cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la fon-
darea Universităţii de Stat din Moldova şi în cadrul 
ei ulterior a Facultăţii de Drept. 

Dumitru PULbERE,
Preşedintele Curţii Constituţionale, 

lector superior, ULIM
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nim recunoscute privind asigurarea drepturilor 
fundamentale ale omului.

Exponentul principal al acestor doleanţe de 
existenţă umană prin normalitate şi respect sunt 
persoanele instruite în domeniul dreptului cu o 
cultură juridică aptă să asigure supremaţia legii în 
viaţa cotidiană a comunităţii umane.

Dacă împărtăşim aceste valori, este semnifica-
tiv faptul ca întrunirea noastră la această conferin-
ţă ştiinţifică cu genericul „Perspectivele dezvoltă-
rii tânărului jurist”, dedicată aniversării a 65 ani 
de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 
ne încurajează să fim mândri că pregătirea cadre-
lor în domeniul dreptului nu este o „nălucă”, ci un 
adevăr real.

Practic, în toate domeniile activităţii umane, 
în instituţiile statale activează specialişti în drept, 
pregătiţi în cadrul Universității de Stat din Mol-
dova.

Dacă la început de cale la USM profesorii erau 
invitaţi din alte instituții, deja de mai mult de ju-
mătate de secol aceştia sunt pregătiți din rândul 
cadrelor didactice naţionale, care cu o deosebită 
insistenţă, nobleţe şi alteori cu dârzenie apară spi-
ritul dreptului, impunând noilor cadre juridice res-
pect faţă de cunoaşterea temeinică a dreptului, cât 
şi instaurarea supremaţiei acestuia în coroborare 
cu alte reguli ce condiţionează conduita umană.

Respectarea dreptului şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului devine o obligaţiune supremă a 
statului în activitatea umană.

Eu sunt mândru că în 1975, împreună cu alţi 
colegi de-ai mei, am absolvit USM şi toţi am fost 
repartizaţi la serviciu în domeniul dreptului în in-
stanţe de judecată, procuratură, poliţie, ministere, 
administraţie publică locală, avocatură, notariat, 

TRADIŢII  DECENTE  PENTRU  TINERII  JURIŞTI 
LA  65  DE  ANI  AI  UNIVERSITăŢII  DE  STAT

reptul este ştiinţă absolut necesară unui stat 
democratic modern.

Ţara noastră se aliniază la valorile una-

întreprinderi economice din RM şi din alte ţări ale 
fostei URSS.

Mă bucur că profesorii care au stat la baza for-
mării profesionale mai sunt în viaţă, activând şi 
astăzi, cum ar fi Simion Doraş, Grigore Fiodorov, 
Vladimir Lavric, Alexandru Cojuhari, Trofim Car-
pov, care nu și-au cruțat forțele pentru a ne instrui 
la cel mai înalt nivel.

Rândriile acestor profesori au fost completate 
cu o pleiadă de alţi profesori avansați, precum Ele-
na Aramă, Sergiu Cobăneanu, Tudor Roşca, Boris 
Negru, Andrei Smochină, Iurie Sedleţki, apoi vine 
o a treia pleiadă – Gheorghe Avornic, Alexandru 
Arsene, Sergiu Brînza, Igor Dolea şi alţii, care 
continuă cu succes să ducă drapelul dreptăţii, con-
vingând tinerii jurişti de necesitatea acumulării 
cunoştinţelor profesionale, educându-i în spiritul 
echitabilității şi umanismului pentru a promova 
dreptul în societatea modernă în scopul instaurării 
şi în Moldova a ideilor statului de drept.

Dar cu regret, la 65 de ani ai USM comemorăm 
şi profesorii de prestigiu care au trecut în lumea 
celor drepţi, fiindu-le recunoscători pentru strădu-
inţa lor de a ne vedea realizaţi: Constantin Flo-
rea, Alexandru Teleuca, Constantin Roşca, Tudor 
Roşca.

În Moldova, după instaurarea independenţei, 
practic au fost adoptate legi care acoperă majori-
tatea direcţiilor de dezvoltare umană şi a consti-
tuirii statului de drept, aceste legi rezistând criti-
cilor, ciar şi celor mai muşamalizate: Constituţia 
Republicii Moldova, legile organice, codurile de 
drept material şe de drept procesual pentru legi in-
stituţionale ale organelor de drept, legile cu privi-
re la Guvern, Parlament, legi cu privire la alegeri, 
legile privind sănătatea, învăţământul etc. şi chiar 
legea nucului (29.10.1999), legea despre sămânţă 
(29.10.1999), legea vinului şi altele. Observăm că 
toate domeniile de activitate umană au legi specia-
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le, dublate prin regulamente şi mecanisme de apli-
care a acestora, fapt ce ne încurajează să avansăm 
în domeniul constituirii unei comunităţi atractive 
pentru contemporaneitate. Numai aşa putem intra 
în Europa de fapt şi nu doar numai geografic.

Astfel, în Republica Moldova, fiind un stat re-
lativ tânăr, funcționează legi destul de moderne, 
mai rămânând pe alocuri a le armoniza cu unele 
rigori ale tratatelor, convenţiilor şi altor acte inter-
naţionale la care RM este parte.

Numai cei care nu cunosc acest adevăr pot de-
nigra dreptul în faţa justiţiabililor şi cetăţenilor de 
rând.

Majoritatea tinerilor prezenţi la această confe-
rinţă sunt elita studenţilor, cei care mereu aţi folo-
sit timpul în Alma Mater pentru a asimila cunoştin-
te, apoi a aplica legea în speţe concrete în scopul 
apărării dreptului şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, participând direct la instaurarea stabilită-
ţii aplicării raporturilor juridice în comunitate.

Făcând cunoştinţă cu tematica tezelor pentru 
conferinţă, cât şi cu reprezentanţii mai multor uni-
versităţi din ţară şi de peste hotare, sunt convins 
că vom asista la dezbateri ştiinţifice decente, fapt 
pentru care trebuie să le exprimăm recunoștința 
profesorilor noştri la cei 65 de ani parcurşi de 
USM.

Și noi la rându-ne vom lăsa amintiri demne de 
tradiţiile universitare.

Cu ocazia aniversării a 65-a a USM, va do-
resc virtute şi dărzenie în realizarea tuturor aspi-
raţiilor tinere şi vă îndemn să vă expuneţi liber 
asupra problemelor abordate în discursurile dum-
neavoastră, să faceţi propuneri de îmbunătăţire a 
cadrului legislativ, pentru ca legea în societate să 
stea în capul mesei, să fie regulator al raporturilor 
sociale.

Tudor POPOVICI,
doctor, conferenţiar, vicepreşedinte 

* 
* * *
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care îi vizează direct pe absolvenții facultăților de 
drept. Și nu în ultimul rând sunt și membru al Con-
siliului Superior al Magistraturii – organul autoad-
ministrării judecătorești. Din partea președintelui 
și din partea consiliului sunt împuternicit a vă 
transmite sincere salutări, urări de bine tuturor or-
ganizatorilor conferinței. Venim în fața dumnea-
voastră nu pentru a vă dovedi că noi, generația mai 
în vârstă, am fost mai buni decât dumneavoastră. 
Este un lucru firesc când generațiile se întâlnesc 
și discută teme concrete prin prisma celor trecute, 
celor ce se așteaptă, sau a ceea ce se dorește. 

Genericul acestei conferințe este promițător, 
de aceea așteptăm comunicări despre activita-
tea dumneavoastră, despre perspectiva tinerilor. 
Dar perspectiva o putem determina numai când 
cunoaștem trecutul, apreciem prezentul și putem 
prezice viitorul. Viitorul este al dumneavoastră, 
dar pentru a-l  făuri aveți nevoie de cunoștințe vas-

A m și eu fericita ocazie de a fi printre profeso-
rii USM și mai am ocazia să fiu și formator 
la Institutul Național de Justiție – instituție 

te. Or, fiecare dintre noi ține mult la profesia pe 
care o exercităm sau vom exercita-o.

Am  absolvit și eu cândva USM, Facultatea de 
Drept, și știu că aici se face carte bună, de aceea 
întotdeauna spun cu mândrie ,,Da, eu  sunt absol-
vent al USM”. Anii au trecut, iar eu îmi amintesc 
cu drag de facultate.

Fac, totuși, o încercare de a compara lucrurile. 
Și mă conving că oricând și oriunde trebuie să por-
nim de la sine: ce putem face, cum ne putem aplica 
cunoștințele în practică mai efectiv.

Astăzi se vehiculează ideea că cei care au absol-
vit USM au prioritate. Mă bucur. Deși sunt  demne 
de menționat și alte instituții cum ar fi ULIM etc.

Oricum, indiferent unde veți însuși profesia  
vastă de jurist, purtați-o prin viață cu demnitate, nu 
vă opriți la cele  atinse, îndtrăzniți, perseverați.

Dumitru VISTERNICEANU,
membru 

al Consiliului Superior al Magistraturii

CUVÂNT  DE  SALUT

* 
* * *
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Moldova – Universitatea de Stat din Moldova.
Cu această ocazie, tineretul studios de la Facul-

tatea de Drept a USM, în colaborare cu Departa-
mentul Tineret al Uniunii Juriştilor din Moldova şi 
Alianţei Studenţilor din Moldova au venit cu iniţi-
ativa organizării unei conferinţe știinţifice interu-
niversitare cu genericul ,,Perspectivele dezvoltării 
tânărului jurist”.

Profesia de jurist este una nobilă, care a avut 
întotdeauna o importanţă covârşitoare pe parcur-
sul istoriei, continând şi astăzi să fie una dintre 
cele mai solicitate profesii din societatea noastră. 

În Republica Moldova, specialişti în domeniul 
dreptului pregătesc mai multe instituţii de învăţă-
mânt superior. Însă cele mai productive rezultate 
în instruirea generaţiilor de jurişti înregistrează 
Universitatea de Stat din Moldova, adică Faculta-
tea de Drept, care în 2009 a sărbătorit a 50-a ani-
versare de la fondarea sa.

Tot mai mulţi tineri îşi exprimă dorinţa de a face 
studii la Facultatea de Drept a USM. Este remarca-
bil faptul că ansamblul de cunoştinţe acumulate în 
cadrul studierii la această facultate, înzestrează un 
tânăr specialist cu aptitudini de analiză profundă 
şi abilităţi necesare pentru a face faţă provocărilor 
cotidianului din societate.

Domeniul jurisprudenţei are implicaţii în toate 
sferele vieţii sociale. Profesii de specialitate sunt 
cele de judecător, procuror, avocat, notar, executor 
judecătoresc ș.a. Totodată, un jurist poate activa la 
întreprinderi, în cadrul autorităţilor publice centra-
le şi locale sau poate chiar să-şi inițieze o afacere 
în condiţiile legii. 

Creşterea unei generaţii de jurişti competenţi, 
cu o bogată cultură juridică este unul dintre scopu-
rile activităţii educaţionale în procesul academic 
al cadrelor didactice de la Universitatea de Stat 

INIŢIATIVE  STUDENŢEŞTI  ÎN  PERSPECTIVA  
DEzVOLTăRII TÂNăRULUI  JURIST

din Moldova. Totodată, responsabilitatea educării 
tinerilor jurişti este proprie şi studenţilor, avându-se 
în vedere autoeducarea. În condiţiile implementării 
procesului de la Bologna, unul dintre obiective 
este asigurarea posibilităţilor de autoafirmare a 
personalităţii studenţilor în sfera de cercetare şti-
inţifică. În acest sens, este necesară susţinerea din 
partea administraţiei atât a Universităţii de Stat 
din Moldova, cât şi a Facultăţii de Drept. Pormind 
de la posibilităţile existente, această susţinere este 
acordată din punct de vedere logistic, financiar, or-
ganizatoric etc.

Scopul Conferinţei știinţifice interuniversitare 
,,Perspectivele dezvoltării tânărului jurist” este 
promovarea profesiei de jurist, evidenţierea pro-
blemelor cu care se confruntă studenţii în procesul 
de studii şi cei care absolvesc Facultatea de Drept, 
contribuirea la ridicarea culturii juridice a tinerilor 
specialişti ș.a. 

De asemenea, unul dintre obiectivele conferin-
ţei a fost dezvoltarea relaţiilor interuniversitare cu 
facultăţile de drept din ţară. La conferinţă au par-
ticipat studenţi de la diferite instituţii superioare 
de învăţământ cum sunt Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova, Universitatea de Studii Europene din 
Moldova, Universitatea de Stat din Bălţi ,,Alecu 
Russo”, Academia de Poliţie ,,Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne, Universitatea Sla-
vonă din Moldova etc. 

Pe parcursul a 20 de ani de independenţă, gu-
vernarea Republicii Moldova a iniţiat diverse re-
forme în domeniul justiţiei. În condiţiile continu-
ităţii acestora, tot mai resimţite sunt efectele lor 
raportate la perspectivele de dezvoltare a tânărului 
jurist. Sunt relevante reformele în domeniul profe-
siei de judecător şi procuror prin fondarea Institu-
tului Naţional de Justiţie; în domeniul profesiei de 
executori judecătoreşti prin înlocuirea sistemului 
executorilor publici cu cei privaţi; în profesia de 

A nul 2011 este remarcabil prin aniversarea a 
65-a de la fondarea celei mai prestigioase in-
stituţii de învăţământ superior din Republica 
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avocat prin modificarea condiţiilor de admitere la 
stagiere în avocatură şi reprezentarea în instanţele 
judecătoreşti etc. Rezultatul pozitiv sau negativ al 
reformelor urmează a fi reflectat în practica imple-
mentării şi aplicării acestora. 

Este important ca în reformele din domeniul 
justiţiei să se ia în considerare obiectivul de bază 
– ridicarea calităţii actului de justiţie în ţară.

Ţinând cont de procesul continuu de reformare 
a domeniului justiţiei, apare necesitatea abordării 
sferei de perspectivă a dezvoltării tânărului ju-
rist. Atare domeniu nu reprezintă ceva inovator în 
privința problematicii dezvoltării unei societăţi, ci 
este o abordare a acesteia şi a posibilităţilor unui 
tânăr specialist de a-și continua ascensiunea pe tă-
râmul profesiei de jurist. 

Această problematică este foarte complexă şi 
necesită abordări profunde şi sistematice din par-
tea specialiştilor în domeniu, precum şi a societăţii 

civile, care pot fi analizate inclusiv prin interme-
diul unor conferinţe ştiinţifice studenţeşti.

Din partea tineretului studios al Facultăţii de 
Drept a USM, Departamentul Tineret al Uniunii 
Juriştilor din Moldova şi Alianţa Studenţilor din 
Moldova aduc sincere felicitări Universităţii de 
Stat din Moldova cu ocazia celei de-a 65-a ani-
versări de la fondare. Ne exprimăm gratitudinea 
şi veneraţia pentru munca şi perseverenţa depusă 
în creşterea generaţiilor de specialişti şi suntem 
încrezuţi în continuitatea verticalităţii şi vivacită-
ţii activității acestei instituţii de învăţământ.

La mulţi ani USM!

Vladimir PALAMARCIUC,
anul IV, USM,  preşedintele biroului 

permanent studenţesc 
al Uniunii Juriştilor din Moldova

* 
* * *
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În primul rând, până nu demult, definiţiile date 

răspunderii juridice, ca măsură a impunerii statale, 
aplicabilă pentru săvârşirea delictelor şi legată de 
condamnarea vinovatului şi apariţia lipsurilor cu 
caracter personal, patrimonial sau organizaţional, 
nu satisfăceau cerinţele dezvoltării teoriei dreptu-
lui şi practicii juridice. Nu este întâmplător faptul 
că, în ultimii ani, paralel cu răspunderea cu carac-
ter administrativ, civil, disciplinar, penal se anali-
zau problemele răspunderii procesuale (concepţia 
negativă)1. 

În al doilea rând, sub influenţa filosofiei şi te-
oriei generale a dreptului se înaintează propuneri 
privind formarea teoriei generale a răspunderii 
(concepţia pozitivă). Esenţa teoriei generale a 
răspunderii constă în introducerea în răspunderea 
juridică nu doar a răspunderii „negative” (retros-
pective) ca urmare a delictelor, dar şi a răspunderii 
„pozitive” (morale) – ca reliefare a stării interne a 
individului, a atitudinii lui faţă de societate, stat, 
colectiv, a comportamentului personal, conştiinţei 
etc.2. Astfel, asupra conştiinţei juridice a individu-
lui exercită influenţă nu atât sancţiunile normelor 
juridice, cât atitudinea oamenilor faţă de modul în 
care el îşi execută obligaţiile sale. În comparaţie 
cu răspunderea negativă, ce are rol de frânare a 
comportamentului ilicit al persoanei, tot mai mult 
influenţează răspunderea pozitivă, adică dezvolta-
rea rolului activ şi a funcţiilor dreptului. Limitele 
rolului activ al dreptului se identifică prin speci-
ficul dreptului, ca factor subiectiv de dezvoltare 
socială.

S-a constatat că în limitele răspunderii juridice 
apar întrebări foarte complicate ale dreptului pe-
nal, administrativ, al muncii, antreprenoriatului, 
civil, legate de mărirea valorii dreptului în statul 
de drept. După cum remarcă profesorul V.N. Ku-
dreavţev, acest proces este firesc, deoarece schim-

RăSPUNDEREA  JURIDICă – MODALITATE 
SOCIAL-JURIDICă  A  REALIzăRII  DREPTULUI

Alexandru Cuzneţov,
doctor în drept, USM

ecesitatea examinării răspunderii juridice, în 
calitate de una dintre modalităţile realizării 
dreptului, îşi are explicaţia în cele ce urmează.

bările din viaţa socială necesită derularea procese-
lor sociale într-o oarecare ordine3.

În particular, ridicarea rolului răspunderii ju-
ridice se remarcă în extinderea acţiunii dreptului, 
consolidarea rolului legii şi aprofundarea conţinu-
tului umanist, etic etc. al dreptului, în mărirea im-
portanţei culturii juridice. Ea este direcţionată spre 
eliminarea haosului din viaţa oamenilor, exercita-
rea controlului etc. asupra unor indivizi sau a unor 
grupuri de indivizi4. 

Practica creării dreptului demonstrează că dez-
voltarea răspunderii juridice, ca un regulator soci-
al, se bazează pe statutul iniţial privind coraportul 
dintre economie şi drept, politică şi drept, mora-
lă şi drept. Suntem de acord cu faptul că răspun-
derea juridică, prin consecinţe, se deosebeşte de 
răspunderea morală (socială). Dar este incorect a 
nega necesitatea unificării moralei şi a dreptului 
în răspunderea juridică, doar numai pentru aceea 
că asemenea generalizare lipseşte în literatura de 
specialitate. 

În teoria generală a dreptului, aspectele şi baza 
răspunderii juridice sunt elaborate în corespundere 
cu comportamentul legal al individului5. Aceasta 
ne este destul de clar, deoarece întrebarea privind 
rolul conştiinţei juridice în realizarea (înfăptuirea) 
dreptului reprezintă, în esenţă, întrebarea privind 
activitatea (comportamentul) omului în sfera ju-
ridică6. Căutarea modalităţilor de formare a com-
portamentului legal, ca o evidenţiere a răspunderii 
pozitive, ajută în mare măsură la efectuarea cer-
cetărilor sociologice privind conştiinţa juridică a 
personalităţii.

Deoarece toate aspectele răspunderii juridice 
au un fundament concret, este necesar a defini no-
ţiunea de răspundere.

Astfel, profesorul V.P. Tugarinov consideră că 
„...răspunderea se exprimă în recunoaşterea de că-
tre personalitate a obligaţiilor faţă de societate”7. 
Profesorii P.I. Kosolapov şi V.S. Markov tratează 
răspunderea ca o necesitate dictată de condiţiile 
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obiective, legi, creată într-o situaţie sau alta, sau 
ca obligativitate a adoptării unor astfel de hotă-
râri, în care concomitent să fie expuse scopurile, 
interesele oamenilor, grupurilor, sau care ar indica  
valori ce ar exprima interesele lor. Ei afirmă că 
„...răspunderea prezintă în sine unicitatea obiec-
tivă şi subiectivă. Ea reprezintă măsura activităţii 
subiective direcţionate spre un obiect oarecare al 
acesteia. Conţinutul răspunderii se unifică, cores-
punzând, sau invers, fiind în contradicţie unul cu 
altul”8. În aşa fel, răspunderea este înlocuită cu no-
ţiunea de simţul responsabilităţii, obligativitate. 

În ştiinţa juridică, noţiunea de răspundere are  
două semnificaţii. În sens pozitiv (larg), sub no-
ţiunea de răspundere juridică se înţelege obliga-
ţia generală a membrului societăţii de a îndeplini 
exact şi conştient regulile de comportare stabilite 
de lege. În sens negativ (restrâns), răspunderea 
juridică presupune acele urmări nefavorabile con-
crete şi lipsuri ce apar pentru persoana care a în-
călcat norma juridică. După părerea profesorului 
V.G. Smirnov, în primul sens „răspunderea este, 
întâi de toate, conştientizarea obligaţiilor omului 
faţă de societate şi stat, conştientizarea caracteru-
lui şi aspectelor legăturilor, în care acesta trăieşte 
şi activează”9. 

Analogic menţionează şi profesorul M.D. Şar-
gorodskii că „...transferul noţiunii de răspundere 
în sfera obligaţională, unde aceasta este interpre-
tată nu ca o realitate obiectivă juridică, dar ca un 
„proces psihologic specific”, lipseşte această no-
ţiune de conţinut juridic şi duce la aceea că, în 
cazul lipsei unei asemenea „conştiinţe”, nu există 
răspundere, adică răspunderea îşi pierde conţinu-
tul social (dacă e să ne abatem de la determinarea 
sociologică a însăşi conştiinţei)”10. 

În sens larg, noţiunea de răspundere trebuie să 
se dezvolte, deoarece răspunderea se află în strân-
să legătură cu obligaţiile. Dar obligaţiile, ca mă-
sură a comportamentului necesar şi obligativitate 
morală, sunt evidenţiate atât de normele juridice, 
cât şi de normele morale. De aceea, vorbim despre 
încălcarea normelor juridice, ceea ce concomitent 
înseamnă şi încălcarea normelor morale. Pentru 
delimitarea infracţiunilor şi delictelor (faptelor), 
este necesar a examina şi fundamentul răspunderii 
juridice.

În literatura de specialitate se atestă sensul du-
blu al noţiunii „baza răspunderii juridice” – baza 
juridică (legea, contractul) şi baza faptică (faptul 

juridic ce duce la apariţia răspunderii). Statutul 
iniţial, general-teoretic, considerând că baza răs-
punderii reprezintă faptul juridic, are o importanţă 
primordială pentru analiza concretă a fundamen-
tului răspunderii şi, cum remarcă profesorul S.S. 
Alexeev, în multe poate fi identificat şi caracterul 
discuţiilor privind fundamentul răspunderii11. Dar 
cu ajutorul numai al trimiterii la actul juridic nu 
este posibil a rezolva problema. Ea nu poate aduce 
claritate în întrebarea, de exemplu, de ce unele şi 
aceleaşi împrejurări în unele situaţii sunt recunos-
cute ca fapte juridice, iar în altele – ca răspundere 
contractuală12.

De aceea, alături de faptele juridice este raţi-
onală determinarea responsabilităţii pentru com-
portament, fără de care orice teorie îşi pierde im-
portanţa practică. Normele juridice reglementează 
diferite laturi ale raporturilor juridice, în legătură 
cu care fapt şi cercetarea teoretică a fundamentului 
responsabilităţii, în diferite ramuri ale ştiinţei ju-
ridice, se orientează pe căi diferite. Dreptul penal 
„nemijlocit nu reglementează raporturi juridice, în 
care se formează anumite bunuri sau se satisfac 
anumite necesităţi ale oamenilor”, ci ocroteşte re-
laţiile de infracţiuni13. De aici, în ştiinţa dreptului 
penal infracţiunile sunt analizate în legătură indis-
pensabilă cu comportamentul însuşi al subiectului 
care a săvârşit infracţiunea.

La soluționarea întrebării privind responsabili-
tatea juridică o importanţă deosebită are existenţa 
în acţiunile individului a componenţelor infracţio-
nale. Conţinutul lui ca fapt juridic, în esenţă, se dă 
ca semnele părţii subiective şi obiective. Obiec-
tul comportamentului ilegal reprezintă raporturile 
juridice ocrotite de stat, iar subiectul infracţiunii 
este persoana care a săvârşit actul ilegal.

Răspunderea juridică se caracterizează prin 
semne distincte cum ar fi:

a) legătura indispensabilă cu coerciţia statală. 
Aceasta reprezintă unul dintre aspectele impune-
rii statale. În baza faptului delictului apar un şir 
de raporturi între organele statale şi delincvent: se 
identifică măsura impunerii statale asupra delin-
cventului, această măsură fiind realizată etc. Dar 
în forma răspunderii se evidenţiază nu oricare im-
punere din partea statului, dar numai aceea care 
aduce pentru delincvent apariţia unor lipsuri cu 
caracter personal (privaţiunea de libertate), patri-
monial (amenda, confiscarea proprietăţii) sau de 
caracter organizaţional (de exemplu, transferarea 
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la o muncă mai puţin plătită în procesul sancţiunii 
disciplinare);

 b) baza ei faptică poate fi numai delictul, adică 
actul unui asemenea comportament, ce reprezintă 
în sine unicitatea internă (conştiinţa sau voinţa in-
dividului) şi externă (acţiunea). Aceasta semnifică 
că subiect al răspunderii juridice poate deveni ori-
ce persoană, vinovată de încălcarea dispoziţiilor 
juridice;

 c) legătura cu condamnarea statală şi socială 
a comportamentului delincventului caracterizează 
conţinutul răspunderii juridice şi subliniază speci-
ficul ei, ca un mijloc de acţiune asupra delincven-
tului.

Profesorul D.Baltaga defineşte răspundea juridi-
că drepr o categorie prin care este desemnată obli-
gaţia subiectului de drept responsabil de a suporta 
consecinţele nerespectării unei norme juridice în vi-
goare în vederea restabilirii ordinii de drept în socie-
tate. Formulând această definiţie, pe care o susținem 
şi noi, D.Baltaga evidenţiază o seamă de semnifi-
caţii ale răspunderii juridice: 1) este un raport de 
constrângere în urma încălcării unei norme juridice; 
2) esenţa ei constă în obligaţia de a suporta efecte-
le juridice ale faptei ilicite (repararea prejudiciului, 
pedeapsa în cazul răspunderii penale, privaţiunea în 
dreptul administrativ) şi nu suportarea propriu-zisă 
a consecinţelor; 3) este expresia specifică a respon-
sabilităţii juridice potrivit căreia fiecare individ tre-
buie să-şi asume şi să suporte consecinţele faptelor 
sale; 4) este consecinţa săvârşirii faptei ilicite, iar 
responsabilitatea e premisă a faptei ilicite, fiindcă în 
lipsa ei nu există vinovăţia juridică14.

În literatura de specialitate s-a consolidat opinia 
că răspunderea nu reprezintă în sine o sancţiune, 
o aplicare a normelor juridice, ci răbdarea acestor 
aplicări, executarea obligaţiilor sub impunere15. 
Aceasta înseamnă că responsabilitatea este un re-
zultat al aplicării şi scopul ei. De exemplu, forma 
de bază a răspunderii penale reprezintă aplicarea 
pedepsei.

Individul poartă răspundere juridică faţă de or-
ganele de stat. În acelaşi timp, răspunderea juri-
dică se evidenţiază în calitate de impunere statală 
şi după conţinut, şi după formă. Dar în realizarea 
răspunderii juridice poate fi şi ceva specific. În 
primul rând, este posibilă executarea benevolă a 
obligaţiilor legate de restabilirea dreptului încăl-
cat (reparaţia prejudiciului cauzat ce se efectuează 
pe seama delincventului etc.). În al doilea rând, 

pe măsura dezvoltării societăţii civile are loc con-
solidarea unicităţii reacţiei sociale şi statale faţă 
de delict. De aici, aplicarea normelor juridice şi 
a sancţiunilor aflate în componenţa lor devine tot 
mai mult o grijă nu doar a organelor speciale sta-
tale, dar şi a societăţii civile. În al treilea rând, 
diferite aspecte ale răspunderii juridice pot fi în-
făptuite în una şi aceeaşi formă (de exemplu, în 
ordinea judiciară se realizează şi răspunderea pe-
nală şi cea civilă). În acelaşi timp, acelaşi aspect 
al răspunderii juridice poate avea diferite forme de 
înfăptuire (de exemplu, răspunderea civilă se rea-
lizează în ordinea judecătorească, administrativă). 
În al patrulea rând, într-un stat de drept răspunde-
rea penală, ca o modalitate a răspunderii juridice, 
se realizează numai de către instanţele de judecată 
(art.114 Constituţia Republicii Moldova)16. În al 
cincilea rând, fiecărui aspect al delictelor îi cores-
punde un aspect specific al răspunderii juridice.

Un specific aparte au elementele răspunderii ju-
ridice administrative, care îndeplineşte trei funcţii 
de bază: a) stimulează realizarea drepturilor su-
biective şi a obligaţiilor; b) avertizează anomaliile 
în comportamentul participanţilor la contravenţiile 
administrative; c) asigură restabilirea drepturilor 
încălcate. Însă, deoarece comportamentul juridic 
real responsabil al lucrătorilor organelor adminis-
trative şi al indivizilor este dependent de nivelul 
conştiinţei lor juridice, de interesele şi voinţa lor, 
normele juridice, actele de aplicare a dreptului 
sunt reglementate prin mijloacele juridice de sti-
mulare, avertizare şi de reprimare, influenţabile 
asupra participanţilor la raporturile juridice17.

Mijloacele juridice de avertizare sunt orientate 
spre organizarea controlului social. Sistemul legis-
laţiei administrative, după cum remarcă profesorul 
M.K. Malikov, conţine un şir de acte şi norme ce 
reglementează procesul formării relaţiilor pri-
vind controlul, verificarea, executarea planurilor 
trasate, monitorizarea în sfera conducerii statale. 
Aceste mijloace juridice ajută la protejarea ordi-
nii de drept administrative de la abateri şi asigură 
evidenţierea condiţiilor posibile de perfecţionare 
a delictelor. Printre mijloacele de avertizare, ce 
asigură răspunderea în sfera administrării statale, 
este necesar a evidenţia mecanismul supraveghe-
rii administrative. El constă în efectuarea urmăririi 
nemijlocite, a verificărilor periodice ale înfăptuirii 
prevederilor juridice de către instituţiile, organiza-
ţiile, persoanele cu funcţie de răspundere18.
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Luând în consideraţie raporturile adminis-
trative, atitudinea subiecţilor faţă de executarea 
obligaţiilor, ea poate fi clasificată ca răspundere 
benevolă şi forţată. Răspunderea benevolă se re-
glementează de normele organizaţionale şi stimu-
latoare, de asemenea, de actele de aplicare a lor. 
Majoritatea persoanelor cu funcţie de răspundere 
şi din sfera administrării tind să fie executate obli-
gaţiile statale. Fiecare subiect al legăturilor admi-
nistrativ-juridice se află în relaţii psihologice cu 
procesul administrării statale. Aici se evidenţiază 
voinţa, conştiinţa, convingerea personalităţii, care 
şi identifică starea ei responsabilă. În aceasta se 
remarcă elementele răspunderii pozitive, deoare-
ce nu impunerea reglementează comportamentul 
concret al subiecţilor administrării. În majoritatea 
cazurilor, răspunderea acestor subiecţi se identifi-
că nu datorită temerii faţă de pedepse, ci prin con-
vingere şi voinţă. De aceea, în sfera administrării 
statale, ca şi în orişicare ramură a activităţii juridi-
ce, în prim-plan trebuie să fie înaintate prognozări, 
regulamente privind educarea, formarea responsa-
bilităţilor faţă de însărcinările înaintate.

Suntem de acord cu afirmaţiile profesorului 
N.I. Matuzov care susţine că comportamentul res-
ponsabil reprezintă un astfel de comportament ce 
denotă conştientizarea profundă a necesităţii de a 
urma cerinţele normelor juridice şi morale, de a 
purta respect faţă de lege, drept şi presupune influ-
enţarea activă asupra desfăşurării evenimentelor, 
contribuţia la dezvoltarea societăţii etc. 

Conform concepţiei privind răspunderea, toate 
aspectele răspunderii vizează executarea obliga-
ţiilor fie existente până la delict, fie a celor nou-
apărute în urma delictelor. Ameninţarea prin con-
strângere, prevăzută în norma juridică, se realizea-
ză prin intermediul răspunderii. O a doua caracte-
ristică generală pentru toate aspectele reprezintă 
condamnarea statală a comportamentului ilegal, a 
persoanei obligate.

Ar fi posibil a menţiona diferite aspecte ale răs-
punderii juridice şi morale în cadrul ramurilor de 
dreptul muncii, antreprenoriatului sau în cadrul 
altor norme juridice, dar considerăm că analiza de 

mai sus denată elocvent necesitatea perfecţionării 
legislaţiei actuale, din punctul de vedere al optimi-
zării la etapa contemporană.
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reptul la viață, datorită caracteristicilor sale, 
s-a impus de timpuriu în sistemul juridic, de-
venind astfel un drept absolut, garantat de 

legislația statului nostru, precum și de tratatele 
internaționale.

 Acest drept nu este însă asigurat și garantat așa 
cum se declară. Atare situație este cauzată nu doar 
de momentele de punere în aplicare a legii, dar 
în special din cauza unor contradicții prezente în 
legislația națională, cât și internațională, și anume, 
garantarea dreptului la viață și în același timp le-
galizarea avortului, fertilizării in vitro, eutanasiei, 
anularea pedeapsei capitale, iar în ultimul timp și 
promovarea prin legi a fenomenului homosexua-
litatii ș.a.

 Constituția Republicii Moldova face o deli-
mitare a drepturilor, înscriindu-le pe cele funda-
mentale într-o anumită ordine, care, după părerea 
noastră, nu este arbitrară. Astfel, cele din art.24 al 
Constituției fac parte din categoria drepturilor in-
dividuale ale persoanei, fiind denumite și drepturi 
care ocrotesc ființa umană ca entitate biologiocă.

 Aceste drepturi individuale, formând o enti-
tate inseparabilă, constituie baza întregului statut 
juridic al drepturilor omului, deoarece, fără astfel 
de premise cum ar fi dreptul la viață, la integrita-
te fizică și psihică, oricare alte drepturi și-ar pierde 
sensul.

 Dreptul la viață este primul drept garantat de 
Constituție, fiind ceva firesc, deoarece este cel mai 
natural, cel mai important drept al ființei umane.

 Viaţa omului este apărată şi de alte norme de 
drept, altele decât cele constituționale, în special de 
normele dreptului penal, ca fiind un drept al indivi-
dului, dar şi o valoare socială pe care ar trebui să o 
ocrotească statul în interesul întregii societăţi.

Constituția Republicii Moldova utilizează 
noțiunea de drept la viață în sens restrâns, adi-
că, dreptul la viață privind viața persoanei în sens 
fizic. De fapt, dreptul la viață presupune simpla 
facultate a individului de a trăi în sens fizic, fără a 

se referi la existența lui spirituală. Dreptul la viață 
presupune existența unei obligații corelative a tu-
turor celorlalți indivizi și a autorităților publice de 
a nu aduce atingere existenței fizice a persoanei.

Cum este apărat dreptul la viață în legislatia 
RM? Cu alte cuvinte, cum este executată această 
obligație de a nu aduce atingere existenței fizice 
a persoanei de către celelalte persoane și de că-
tre autoritățile publice, pentru că anume aceasta 
presupune garantarea dreptului la viață conform 
definiției.

Situația demografică actuală din țara noastră 
reflectă răspunsul la această întrebare, deoarece 
garantarea acestui drept este în strânsă legătură 
cu dezvoltarea demografică. Și sunt relevante aici 
unele statistici: 

Fiecare al patrulea cuplu căsătorit din ţară, care 
are vârsta până la 30 de ani, este steril, adică nu 
poate avea copii. După 30 de ani, situaţia este şi 
mai gravă, pentru că fiecare al doilea cuplu nu mai 
pot avea copii. În mare parte infertilitatea cupluri-
lor este cauzată de avorturi, care poate avea drept 
consecință sterilitatea. Anual suportă avorturi peste 
14.000 de femei din ţară și acesta este doar numă-
rul celor înregistrate. Dacă ar fi să luăm în calcul și 
avorturile neînregistrate, susține Gheorghe Palade, 
academician, ginecolog și obstetrician, șeful spi-
talului nr.1, atunci situația ar putea fi reprezentată 
prin raportul de 1 copil născut la 3 copii avortați. 

 În ultimii 10 ani, populaţia Republicii Mol-
dova scade în medie cu 8000 de locuitori anual, 
ceea ce constituie echivalentul a şase sate cu circa 
1,3 mii de locuitori. Fondul ONU pentru Populaţie 
(UNFPA) şi Comisia Naţională pentru Populaţie 
şi Dezvoltare atenţionează că, pe termen mediu şi 
lung, consecinţele acestui declin demografic sunt 
dezastruoase.

În anul de studii 2007-2008, contingentul şco-
lar s-a redus cu aproape 27% faţă de anul de stu-
dii 2000-2001. Aceasta înseamnă că şcoala în R. 
Moldova a pierdut fiecare al treilea elev. Progno-
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zele arată că în anul 2050, fiecare a treia persoană 
din R. Moldova va avea peste 65 de ani, adică, 
va fi pensionată, statul astfel nu va putea face față 
achitării pensiilor pentru că numărul persoanelor 
active, apte de muncă, va fi insuficient. 

 Potrivit doctorului american în sociologie Paul 
Cameron, pentru ca o naţiune să perpetueze, fieca-
re femeie din acea naţiune trebuie să dea naştere 
în medie la 2,1 copii, pe când în RM, fiecărei fe-
meiiîi revine să dea naştere în medie la 1,3 copii și 
1,8 avorturi. În felul acesta, în 35 de ani populaţia 
Moldovei va fi înjumătăţită. 

 Ințelegem foarte bine că nu putem vorbi des-
pre progres economic în timp de criză demografi-
că, sau despre stat fără societate. Deci, depășirea 
crizei demografice trebuie să fie o prioritate a noii 
guvernări şi a întregii naţiuni.

 Ca să poată fi găsite soluţiile pentru depăşirea 
acestei crize, trebuie înţelese bine cauzele ei. Prin-
tre cauzele invocate cel mai des sunt menţionate 
bolile, sărăcia şi lipsa instituţiilor pentru protecţia 
populaţiei. Dar sunt și altele care nu se iau în cal-
cul sau sunt considerate neînsemnate. Oricum, ele 
sunt doar urmări ale unei cauze mai profunde, ale 
unei cauze majore care a provocat şi această criză 
demografică. Cauza aceasta este apostazia, adică 
abandonarea credinţei creştine de către națiunea 
noastră, chiar dacă în cadrul recensământului 95% 
din cetăţeni s-au declarat creştini.

 În comunicatul de presă al Fondului ONU pen-
tru Populaţie şi Comisia Naţională pentru Popula-
ţie şi Dezvoltare pe marginea studiului realizat se 
spune:

,,Indicele mortalităţii în 2008 a constituit 11,8‰, 
depăşindu-l pe cel al natalităţii (10,9‰). Morbidita-
tea (frecvenţa bolilor şi maladiilor într-o societate): 
pe cauze de deces, întâietatea revine bolilor cardio-
vasculare, tendinţă care continuă să crească”.

 Şi aceasta se întâmplă în secolul XXI, când 
medicina este atât de avansată? Da, pentru că ră-
mân tot atât de actuale şi cu aceeaşi putere cuvin-
tele lui Dumnezeu care a avertizat poporul Său:

 ,, După ce aţi fost atât de mulţi ca stelele ceru-
lui, nu veţi mai rămâne decât un mic număr, pentru 
că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului 
tău. După cum Domnul Se bucură să vă facă bine 
şi să vă înmulţească, tot aşa Domnul Se va bucu-
ra să vă piardă şi să vă nimicească; şi veţi fi smulşi 
din ţara pe care o vei lua în stăpânire”. (Deutero-
nom 28:62-63).

 Iată de ce oamenii trebuie să cunoască Sfân-
ta Scriptură, pentru că doar astfel vom reuși să 
soluționăm această situație de criză1.

Una dintre reglementările din legislația noastră 
care reprezintă o neascultare față de poruncile lui 
Dumnezeu și nu permite garantarea dreptului la 
viață, aducând astfel blestemul peste poporul nos-
tru, este avortul.

 Părerile oamenilor cu privire la practica avor-
tului, precum și reglementarea juridică a acestuia 
sunt diferite de la o perioadă la alta și de la stat la 
stat. La noi în țară avortul nu este incriminat, decât 
dacă depășește limita de 12 săptămâni2.

Astăzi, mulţi nu mai consideră avortul o crimă 
şi multe state chiar au adoptat politica de propaga-
re a practicii avortului.

În octombrie 2010, în cadrul Adunării Par-
lamentare a Consiliului Europei a fost prezentat 
raportul McCafferty, care afirma primordialitatea 
avortului în raport cu libertatea de conștiință, în 
măsura în care medicii sau personalul medical 
refuză, în baza conștiinței, să presteze servicii de 
avort. Același obiectiv implică și spitatele priva-
te, de exemplu cele catolice, care refuză sa pre-
steze servicii de avort. Noi nu avem o prevedere 
expresă care să garanteze medicilor posibilitatea 
obiectării în bază de conștiință, avem doar norma 
constituțională și din Codul muncii, care apără 
convingerile religioase ale persoanei. Credem că 
ar fi binevenită o stipulare expresă în lege în acest 
sens.

 Chiar dacă dreptul la viață este declarat a fi 
unul suprem, natural și cel mai important, fără de 
care celelalte nu au nici un sens, totuși, legislația 
noastră, și nu numai, contrazice această realitate 
prin faptul că legalizează avortul.

 La prima vedere este o contradicție evidentă 
în legislația RM, dar se pare că există un argu-
ment juridic care anulează această contradicție. 
Acest argument constă în faptul că copilul conce-
put nenăscut nu este considerat persoană (în sens 
juridic), adică nu are capacitatea, aptitudinea de a 
avea drepturi.

Capacitatea juridică se împarte în capacitate 
de folosință și capacitate de exercițiu (mai mulți 
specialiști în domeniu susțin că această clasificare 
este valabilă doar pentru dreptul privat, în special 
pentru dreptul civil). Prin capacitate de folosință 
înțelegem capacitatea persoanei fizice de a avea 
drepturi și obligații civile3. Dar cel mai interesant 
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este că, potrivit alin.(2) al aceluiași articol, ,,ca-
pacitatea de folosință a persoanei fizice apare în 
momentul nașterii și încetează odată cu moartea”.

Capacitatea juridică a persoanei, dacă vorbim 
de drepturile sale constituționale, apare la naștere. 
Până la naștere ea nu este considerată persoană, 
iar legea penală națională stipulează că protecția 
dreptului la viață a persoanei începe din momentul 
nașterii fiziologice a copilului4. Iată de ce, legea 
penală a Republicii Moldova apără dreptul la viață 
a copilului numai la naștere sau după naștere5, 
iar eliminarea fătului prin orice mijloace nu con-
stituie un omor, ci o efectuare ilegală a avortului6.

Principiul pe care l-am expus mai sus potrivit 
căruia capacitatea juridică începe de la naștere 
este preluat din dreptul roman. Există însă și o 
excepție de la acest principiu – regula pe care 
dreptul roman a transmis-o lumii moderne: ,,Co-
pilul conceput este privit ca și născut, ori de câte 
ori interesele lui o cer” (Infans conceptus pro 
nato habetur, quotiens de commdis eius agitur)”7. 
Cu părere de rău, această excepție, în legislația 
RM, a fost preluată doar în domeniul dreptului la 
succesiune. Astfel, conform art.18, alin.(3) Cod 
civil, ,,dreptul la moștenire al persoanei fizice 
apare la concepțiune dacă se naște vie”. De ce nu 
am aplica această regulă și atunci când merge vor-
ba despre dreptul la viață și avort? Or, dreptul la 
viață nu este un interes al copilului? De ce punem 
mai mult preț pe moștenire, pe proprietate decât 
pe viață? De ce copilul să nu aibă dreptul la viață 
din momentul concepției, dacă tot recunoaștem 
că dreptul la viață este cel mai important, fără 
de care celelalte nu au sens. Din cele prezentate 
concluzionăm că ierarhia drepturior stabilite de 
Constituția RM este doar una formală, în realia-
tate proprietatea este o valoare mult mai apărată 
decât viața omului.

Se impune ideea că copilul nenăscut nu este 
persoană și nu are nici un drept, dar cunoștințele 
elementare biologice arată că de fapt sunt dena-
turate lucrurile, pentru că copilul este persoană 
și ființă umană indiferent de stadiul dezvoltării la 
care se află. Aceasta ține de noțiunea biologică de 
specie. La fel ca şi cuvintele „bebeluş” sau „ado-
lescent”, termenii de „embrion” şi „făt” se refe-
ră la fiinţa umana în diverse stadii de dezvoltare. 
Semantica afectează percepţiile, dar nu schimbă 
realitatea; un copil este un copil, nu are importan-
ţă cum îl numim noi și nu contează cât de neutru 

sună sintagma „întreruperea voluntară a cursului 
sarcinii”, ea înseamnă curmarea unei vieţi.

Ar fi ideal să fie garantat în legislație dreptul 
la viață din momentul conceptiei, așa cum a făcut 
Ungaria recent, în aprilie 2011, adoptând o nouă 
Constituție care include un articol ce protejea-
ză viaţa din momentul conceperii. Articolul II al 
acestei Consituții prevede: ,,Demnitatea umană 
este inviolabilă. Fiecare ființă umană are dreptul 
la viaţă şi la demnitate umană. Viaţa embrionară 
şi fetală sunt supuse protecţiei din momentul con-
cepţiei”.

Alianţa pentru Salvarea Familiilor din Moldova 
a elaborat proiectul de lege de consiliere preavort 
a femeilor aflate în criză de sarcină, care prevede 
instituirea unei proceduri de consiliere preavort.

Procedura de consiliere preavort care inițial era 
preconizat a fi instituită printr-un nou proiect de 
lege, va fi instituită printr-un nou articol 32 al Le-
gii cu privire la ocrotirea sănătății, care ar căpăta 
următoarea formă:

Articolul 32’. Consilierea obligatorie a femei-
lor care solicită întreruperea voluntară a cursului 
sarcinii

 (1) Operația de întrerupere a cursului sarcinii 
poate fi efectuată numai după ce femeia a fost in-
formată și consiliată în mod obligatoriu și gratuit 
privind:

existența complicațiilor imediate și tardive, a) 
fizice și psihice ale întreruperii voluntare a cursu-
lui sarcinii;

dezvoltarea embrionară și fetală la momen-b) 
tul consilierii cu menționarea că această dezvolta-
re va fi întreruptă prin procedură medicală, asigu-
rându-se, dacă este posibil, examinarea ecografică 
și înmânarea înregistrării acesteia;

alternativele întreruperii voluntare a cursu-c) 
lui sarcinii, cum ar fi posibilitatea de încredințare a 
copilului spre adopție, darea copilului în asistență 
maternală sau în plasament simplu, creșe cu pro-
gram săptămânal etc.;

asistența socială, medicală, psihologică și d) 
materială în timpul sarcinii și după naștere, fur-
nizată de diverse instituții de stat sau organizații 
private.

 (2) Procedura de consiliere presupune cel puțin 
o ședință de consiliere de la care începe să curgă 
termenul obligatoriu de gândire de 5 zile, în interi-
orul căruia medicul ginecolog nu poate recurge la 
întreruperea voluntară a cursului sarcinii.
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 (3) Dacă scurgerea integrală a termenului obli-
gatoriu de gândire face imposibilă întreruperea 
cursului sarciniii pâna la expirarea primelor 12 
săptămâni de sarcină, acest temen va fi scurtat.

 (4) Consilierea poate fi efectuată și în regim 
privat, în afara unităților spitalicești de stat.

 (5) Nerespectarea procedurii de consiliere, pre-
cum și efectuarea operației de întrerupere voluntară 
a cursului sarcinii în lipsa certificatului care ates-
tă efectuarea consilierii sau fără consimțământul 
soțului se pedepsește în conformitate cu legislația 
în vigoare.

 Tot în vederea contribuirii la micșorarea nu-
mărului catastrofal de avorturi intenționăm intro-
ducerea consimțământului obligatoriu al soțului, 
prevedere propusă de Radu Ceban, student, anul 
II, USM, Facultatea de Drept, specializat în drep-
tul penal, membru al Asociației Obștești ,,Pentru 
Familie”, care ar fi inclusă în cadrul art.32 din Le-
gea cu privire la ocrotirea sănătății cu următorul 
conținut modificat:

Articolul 32. Întreruperea voluntară a cursului 
sarcinii

(1) Femeilor li se acordă dreptul să-şi hotă-
rască personal problema maternităţii, cu excepția 
situației prevăzute în alineatul (2).

(2) În cazul femeilor căsătorite, este interzisă 
purcederea la întreruperea cursului sarcinii în lipsa 

acordului soțului, cu condiția ca conceperea să fi 
avut loc după ziua înregistrării căsătoriei cu prezen-
tul soț la organele de stare civilă sau în această zi.

Tot în scopul promovării apărării vieții de la 
conceptie, Alianța Salvării Familiilor din Moldo-
va organizează pe data de 1 iunie Marșul Vieții 
însoțit de mai multe manifestații și de o Declarație 
din partea ASFM.

Referințe:

1. Vasile Filat, autorul site-ului www.moldovacres-
tina.net, în articolul http://www.moldovacrestina.net/
social/apostazia-principala-cauza-criza-demografica-
moldova/

2. Codul Penal al Republicii Moldova, articolul 
159.

3. Codul Civil al Republicii Moldova, articolul 18 
alin. (2).

4. Comentariul Codului Penal, articolul 147.
5. Codul Penal al Republicii Moldova, articolul 

147.
6. Codul Penal, articolul 159.
7. Volcinschi V., Cojocari E. Drept privat roman. – 
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mploarea fenomenului violenţei în familie re-
prezintă una dintre cele mai grave probleme 
sociale cu care se confruntă societatea con-

temporană. Anual, mii de persoane devin victime 
ale acestui flagel care poate duce în final la con-
secinţe mult mai grave atât pentru victime, cât şi 
pentru făptuitori.

Potrivit art. 2 al legii ,,Cu privire la prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie” din 01.03.2007, 
prin violenţă în familie se înţelege orice acţiune sau 
inacţiune intenţionată cu excepţia acţiunilor de au-
toapărare sau de apărare a altor persoane, manifes-
tată fizic sau verbal prin abuz fizic, sexual, psiho-
logic, spiritual sau economic, ori prin cauzarea de 
prejudiciu material sau moral, comisă de un mem-
bru al familiei contra altor membri ai familiei, in-
clusiv contra copiilor, precum şi contra proprietăţii 
comune sau personale1.

Ca dovadă a funcţionării şi respectării acestei 
legi, la 09.07.2010, violența în familie a fost intro-
dusă în Codul penal al Republicii Moldova drept 
componenţă de infracţiune de sine stătătoare. Con-
form art.201(1) alin.(1), violenţa în familie este ac-
ţiunea sau inacţiunea întenţionată, manifestată fizic 
sau verbal, comisă de un membru al familiei asupra 
altui membru al familiei care a provocat suferinţă 
fizică soldată cu vătămarea uşoară a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii, suferinţă psihică ori prejudi-
ciu material sau moral și se pedepseşte cu munca 
neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 
180 ore sau cu închisoarea de până la 2 ani2.

Această componenţă de infracţiune considerăm 
că este controversată şi va genera multe proble-
me în practică, deoarece contravine unuia dintre 
principiile fundamentale ale drepturilor omului, şi 
anume, principiului democratismului care prevede: 
,,Persoanele care au săvârşit infracţuni sunt egale 
în faţa legii şi sunt supuse răspunderii penale fără 
deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opi-
nii politice, origine naţională, origine socială, ave-
re, naştere sau o altă situaţie. Controversa constă în 

acea că persoana cu calitatea de membru al famili-
ei este pedepsită mai aspru anume datorită acestui 
fapt, dar nu reieşind din gravitatea faptei pe care a 
comis-o, deoarece dacă o persoană terţă care comite 
aceeaşi acţiune ilicită este supusă răspunderii con-
travenţionale, o persoana cu calitatea de membru 
al familiei este supusă răspunderii penale. Obser-
văm aici o diferenţiere de tratament şi, totodată, o 
încălcare a principiului democratismului, de aceea, 
drept legit ferenda propunem: excluderea din Codul 
penal a acestei componenţe de infracţune cu inclu-
derea ei în Codul contravenţional. De asemenea, în 
calitate de pedeapsă pentru atare faptă propunem a 
i se interzice agresarului să se apropie de domiciliul 
victimei o perioadă de la 6 luni până la 5 ani. Aceas-
tă pedeapsă să fie una complementară, aplicată îm-
preuna cu amenda sau munca neremunerată. Acest 
tip de pedeapsă este pe larg aplicat în Spania3.

O altă problemă cu care ne confruntăm la exami-
narea acestei componente este de ordin procesual 
şi constă în faptul că legiuitorul a privat victima de 
dreptul de a decide, prin depunerea plângerii preala-
bile pentru începerea urmăririi penale, dacă doreşte 
sau nu ca făptuitorul să fie tras la răspundere pena-
lă. Mai multe organizaţii nonguvernamentale ca La 
Strada, Casa Mărioarei, organizaţii ce se ocupă cu 
promovarea şi protejarea drepturilor femeii, care de 
cele mai multe ori este victima violenţei în familie, 
în urma unor sondaje realizate cu victimele violen-
ţei în familie, au constatat ca femeile nu se adresau 
organelor de drept fie din motive de frică, de ruşine 
făţă de societate, fie că se considerau singure provo-
catoare ale violenţei sau alte motive.

Un lucru care, însă, nu poate fi trecut cu vederea 
în acest caz sunt însăşi stereotipurile care există în 
societatea din Republica Moldova: circa 30% din 
respondenți în calitate de motiv al violenţei au men-
ţionat: mă iubeşte, de aceea mă bate,  iar 20% au 
invocat că aşa sunt educate ele de către soţi4.

Din aceste circumstanțe, legiuitorul, credem, a 
considerat oportună includerea în Codul penal a 
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componenţei de infracţiune violenţa în familie  și a 
plângerii victimei, aceasta deoarece multe victime 
ale violenţei în familie nu se adresează organelor 
de frica pe care o au faţă de făptuitor sau pentru că 
depind într-un fel sau altul de făptuitor. Însă aceas-
tă explicaţie considerăm că vine în contradicţie cu 
prevederile Codului de procedură penală care pre-
vede în art.276 alin.(4) că în cazul în care victima, 
din cauza incapacităţii sau capacităţii limitate, a 
stării de neputinţă sau a dependenţei faţă de bănuit, 
sau din alte motive, nu poate să îşi apere singură 
drepturile şi interesele legitime, procurorul porneş-
te urmărirea penală chiar dacă victima nu a depus 
plângere. În sintagma ,,din alte motive” considerăm 
că se poate încadra şi motivul că victima violenţei 
în familie are frică de făptuitor şi de acţiunile sale 
ulterioare după depunerea plângerii şi este încă un 
motiv în plus oferit chiar de legislaţie ca plângerea 
prealabilă a victimei să fie depusă înainte de începe-
rea urmăririi penale pentru infracţiunea de violenţă 
în familie prevăzută de art.201(1) alin.(1) şi (2).

O altă problemă care ar putea fi soluționată prin 
completarea art.276 alin.(1) cu includerea în cadrul 
infracţiunilor care necesită depunerea unei plângeri 
prealabile din partea victimei pentru a începe urmă-
rirea penală şi a violenţei în familie constă în faptul 
ca ar putea fi diminuat timpul de examinare a aces-
tor cauze penale, ar putea fi economisite resursele 
tehnice ale organelor de drept. După cum cunoaş-
tem, ca făptuitorul să se poată împăca cu victima, 
iniţial trebuie pornită urmărirea penală, apoi recu-
noscută în calitate de bănuit persoana, dar în preala-
bil trebuie audiată atât victima, cât şi făptuitorul. În 
unele cazuri trebuie audiați martorii, care la violen-
ţa în familie de cele mai deseori sunt copiii minori,  
iar la audierea lor trebuie folosite tactici speciale, 
asigurată prezenţa psihologului, efectuate multe 
alte acţiuni procesuale pentru ca să poată fi stabilit 

acordul de împăcare. Însă, dacă victima violenţei 
în familie a depus o cerere prealabila de tragere la 
răspundere a făptuitorului, temei pentru încetarea 
urmăririi penale poate fi doar retragerea cererii de 
către victimă, fără a fi necesare alte acţiuni proce-
suale. Economisirea timpului în acest sens permite 
organelor de drept să se ocupe de alte infracţiuni ce 
prezintă un grad de pericol sporit.

De aceea, propunem completarea art.276 al Co-
dului de procedură penală prin introducerea şi a 
acestei componenţe de infracţiune, violenţa în fa-
milie, prevăzută de art.201(1) alin.(1) şi (2) al Co-
dului penal al Republicii Moldova5.

În concluzie menţionăm că, deși violenţa în fa-
milie este unul dintre cele mai grave fenomene în 
Republica Moldova, incriminarea ei în Codul penal 
nu o considerăm necesară, deoarece creează o serie 
de probleme la nivel teoretic, cât şi la aplicarea ei 
în practică.
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timologic termenul „ombudsman” derivă din 
legislaţia embrionară a vechilor triburi germa-
nice. În cazul comiterii unei fapte care contra-

venea intereselor comunităţii, se aplicau două cate-
gorii de pedepse: comunitatea îl declara pe vinovat 
în afara legii şi atunci oricine îl putea ucide, pentru 
că îndeplinea astfel voinţa comunităţii, sau, cu tim-
pul, familia celui vinovat era obligată să achite fami-
liei victimei o sumă de bani, drept despăgubire sau 
amendă. Deoarece perceperea acestei amenzi de că-
tre unul dintre membrii familiilor implicare ar fi dus 
neapărat la noi violenţe, în acest scop a fost propusă 
o persoană neutră, numită ombudsman. În vechiul 
limbaj germanic, om-buds-mann înseamnă cel care 
încasează amenda („om” – despre, „bud” - mesager 
care percepea amenda, „mann” - persoana)1.

Deşi istoria nu cunoaşte instituţii identice cu 
instituţia ombudsmanului contemporan, din cele 
mai vechi timpuri au existat funcţionari cu atribu-
ţii asemănătoare. 

În acest sens, Republica Moldova îşi are şi ea 
rolul său în edificarea instituţiei ombudsmanului. 
Se afirmă că regele suedez Karl XII, în timpul răz-
boiului ruso-suedez, ar fi cerut azil politic de la 
Imperiul Otoman, Poarta i-a oferit azil în Tighina. 
Dat fiind faptul că regele nu putea să administreze 
treburile statului din motiv că era departe de ţara 
sa, Karl XII ar fi delegat o persoană de încredere 
care exercita atribuţiile regelui (în anumite dome-
nii), gestiona chestiunile în domeniul administrării 
statului, raportând despre mersul tuturor lucrurilor 
regelui. Acest fapt, tangenţial, ar putea atinge ge-
neza constituirii instituţiei ombudsmanului.

Într-un limbaj simplu, ombudsmanul poate fi 
definit ca o instituţie care are drept scop în exerci-
tarea activităţii sale apărarea drepturilor omului. 

Ombudsmanul, în sens de persoană, poate fi de-
finit ca cel ce pledează pentru altul. Însă, adoptat 
de limbajul universal, ombudsmanul este o institu-
ţie recunoscută de Constituţie sau de o altă lege a 

organului legislativ competent, condusă de o per-
soană independentă care răspunde de actele sale în 
faţa Parlamentului, examinează plângerile cetăţe-
nilor şi acţionează din propria iniţiativă pentru a 
apăra legalitatea actelor juridice sau administrati-
ve, oferă recomandări ori sugestii şi face publice 
informaţii anuale.

Ombudsmanul, pe înţelesul demosului, ar fi ca 
şi un colac de salvare, deoarece reprezintă o per-
soană cu funcţie de răspundere, la care se poate 
adresa oricine, indiferent de vârstă, origine socială, 
apartenenţă etnică. Fiecare dintre aceste persoane, 
când nu este de acord sau este nemulţumit de ho-
tărârea administraţiei, de modul de soluţionare a 
unor probleme, precum şi dacă i-au trezit nemulţu-
miri activitatea funcţionarilor Aparatului de Stat. 
Putem afirma că ombudsmanul sau, în contextul 
RM, avocatul parlamentar, este parte a sistemului 
de ordine legală, principala funcţie a căruia fiind 
cea de protecţie şi de apărare a drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţeneşti.

Instituţia ombudsmanului (avocatului parla-
mentar) poate exista doar în limitele parlamenta-
rismului şi are menirea de a supraveghea o activi-
tate bine determinată a organului de stat. Institu-
ţia ombudsmanului este o instituţie independentă 
care face parte din organele superioare ale unui 
stat, ombudsmanul nu poate reprezenta un organ 
al puterii legislative sau al puterii executive, nici 
al celei judecătoreşti, dar nici nu le substituie. Un 
argument în acest sens poate fi enunţarea funcţi-
ilor ombudsmanului (avocatului parlamentar). 
Acestea sunt: 

• Funcţia de supraveghere a respectării dreptu-
rilor fundamentale ale omului şi a respectării în-
tocmai a legislaţiei în vigoare. Prin această funcţie 
a sa ombudsmanul îşi aduce aportul nemijlocit la 
edificarea unui stat de drept, pentru că un stat de 
drept înseamnă un stat unde se respectă concret 
buchia legii.

INSTITUŢIA  OMbUDSMANULUI  
ÎN  REPUbLICA  MOLDOVA
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• Funcţia de cercetare şi de control a adminis-
traţiei publice. În acest sens, ombudsmanul este în 
drept, iar în unele cazuri chiar dator, să se autosesi-
zeze în efectuarea unui control sau a unei cercetări 
pentru a preveni posibilele devieri de la procedura 
legală şi a spiritului legii.

• Funcţia de mediere sau de sugerare a unor 
noi măsuri legale. În acest context, ombudsmanul 
este în drept şi dator să se implice activ în pro-
cesele ce au loc în interiorul societăţii civile, nu 
doar la nivel superficial, ci profund pentru a putea 
să vină cu idei constructive în domeniul adoptă-
rii unor legi oportune privind aplanarea diverselor 
probleme care ar putea apărea în stat. Aceasta ar 
enunţa un criteriu socioprofesional la care se face 
trimitere în momentul când ombudsmanul este 
numit în funcţie. Acest criteriu presupune auto-
ritatea socială a persoanei care aspriră la funcţia 
de ombudsman (avocat parlamentar). Deci, om-
budsmanul necesită a fi o persoană văzută a cărui 
opinie să fie luată în seamă atât de guvernaţi, cât 
şi de guvernanţi. Un exemplu elocvent, dacă vor-
bim de spaţiul CSI, este Pavel Ostahov, care deţine 
funcţia de ombudsman în Federaţia Rusă, având în 
acelaşi timp funcţia de moderator al unei emisiuni 
de dezbateri publice5, implicându-se în procesul 
de avansare a culturii juridice în rândul societăţii. 
Şi acesta este doar un singur exemplu, care denotă 
importanţa vitală a notorietăţii ombudsmanului.

• Funcţia de sancţionare, de penalizare a autori-
tăţilor care îi îngreunează activitatea. Considerăm 
că anume această funcţie îi ranforsează indepen-
denţa. 

Natura juridică a instituţiei avocatului parla-
mentar în RM se aseamănă cu a celorlalte state ale 
lumii, având atribuţii similare. Instituţia avocatu-
lui parlamentar (ombudsmanul) este consacrată 
prin Legea cu privire la avocaţii parlamentari din 
17.10.19974. Potrivit acestei legi, parlamentul nu-
meşte patru avocaţi parlamentari egali în drepturi, 
unul dintre care este specializat în problemele de 
protecţie a drepturilor copilului. Avocatul parla-
mentar pentru protecţia drepturilor copilului îşi 
exercită atribuţiile pentru garantarea drepturilor 
copilului şi libertăţilor constituţionale ale copilu-
lui şi a realizării la nivel naţional de către autori-
tăţile publice centrale şi locale, de către persoane 
cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, a pre-

vederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
copilului.

Condiţiile de ocupare a funcţiei de avocat par-
lamentar în RM sunt reglementate de Legea cu 
privire la avocaţii parlamentari din 17.10.19974. 
Atât doar, considerăm că este necesar a se nuan-
ţa criteriile socioprofesionale la numirea în func-
ţia de avocat parlamentar: cetăţenia, competenţa 
profesională, studiile, cunoaşterea limbii de stat, 
domiciliul permanent în RM, capacitatea juridică 
deplină, vârsta şi, după cum s-a menţionat mai sus, 
autoritatea socială. 

Sigur, ne putem referi la diverse aspecte ale 
ombudsmanului – la statutul lui, la competen-
ţa instituţiei avocatului parlamentar, comparaţia 
funcţiei avocatului parlamentar în RM în raport cu 
alte ţări, precum şi alte aspecte ale acestui subiect 
complex, dar vom atrage atenţia asupra premiselor 
apariţiei ombudsmanilor specializaţi în RM. Oda-
tă cu lansarea proiectului „Promovarea politicilor 
nondiscriminării în RM” s-a iniţiat procesul de 
creare a ombudsmanilor specializaţi. În acest sens, 
există mai multe opinii. Unii consideră că ombud-
smanii de ramură, specializându-se într-un anumit 
domeniu al vieţii sociale, vor cunoaşte mai bine 
situaţia reală şi vor propune metode progresiste 
în domeniul protejării unei categorii de drepturi. 
În a doua opinie, însă, se consideră: ombudsma-
nili specializaţi ar aduce cu sine doar dezavanta-
je; datorită creşterii numerice a personalului vor 
creşte proporţional cheltuielile de la bugetul de 
stat pentru întreţinerea ombudsmanilor. Consider 
că opinia enunţată ar fi corectă, dat fiind faptul că 
instituirea ombudsmanilor specializaţi2 constituie 
unul din obiectivele Planului naţional de acțiuni 
în domeniul drepturilor omului în RM pentru anii 
2004-20083, precum şi alte proiecte ce ţin de avan-
sarea RM pe calea integrării Europene. Evident, 
pot fi instituiţi mai mulţi ombudsmani specializaţi 
care ar obţine în domeniul nondiscriminării prote-
jarea anumitelor pături social-vulnerabile şi altele. 
Consider însă că e necesar să se numească un om-
budsman specializat, care s-ar ocupa de probleme-
le şi încălcările flagrante ale drepturilor omului, 
precum şi de încălcările flagrante ale drepturilor 
deţinuţilor în regiunea transnistreană. Această in-
stituţie a ombudsmanului specializat va contribui 
la asigurarea integrităţii teritoriale; populaţia din 
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stânga Nistrului va avea siguranţa că nu va fi dis-
criminată de autorităţile locale. 

Necesitatea înfiinţării unei asemenea funcţii 
au fost enunţate de societatea civilă de pe ambele 
maluri ale Nistrului. Paradoxal, dar în Transnis-
tria există un avocat parlamentar. Acesta însă este 
afiliat politic şi nu poate pleda pe deplin pentru 
apărarea drepturilor omului în sensul obiectiv. 

În încheiere, putem observa că instituţia avoca-
tului parlamentar este una care activează în intere-
sul societăţii. Ea poate avea tangenţe în activitate 
cu unele organizaţii nonguvernamentale (cu un 
domeniu distinct de activitate). Şi dacă, într-ade-
văr, vrem să avem un stat de drept şi democratic, 
cu respectarea principiului transparenţei în activi-
tatea autorităţilor publice, e necesar să implemen-

tăm ombudsmanii specializaţi care ar contribui la 
îndeplinirea Planului de acţiuni Moldova – UE.
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P
tă din cetățenii statului, respectiv, cetățenii 

străini și apatrizii1.
Membrii statului sunt reprezentați, în mod ge-

neral, de națiune, minorități naționale și grupuri 
etnice.

Conform profesorului Andrei Negru, ,,națiunea 
este o comunitate de oameni formată istoricește pe 
un teritoriu distinct, care își formează limba, cul-
tura, obiceiurile, tradițiile, spiritualitatea de neam, 
factura psihică distinctă și își leagă trecutul istoric, 
prezentul și viitorul de un anumit teritoriu”2.

 În ceea ce ține de minoritățile naționale și gru-
purile etnice, este dificil a le defini, fapt ce creează 
veridice impedimente în dezvoltarea cu succes a 
dreptului constituțional, în special, a instituțiilor 
acestei ramuri de drept, ce implică în propriile re-
glementări specificul etnic și cel național.

Au existat, totuși, doctrinari care au încercat să 
elucideze confuziile apărute în legătură cu definirea 
conceptelor de minoritate națională și grup etnic. 
Din spațiul național, îl vom remarca pe istoricul 
Ion Buga, care înțelege prin minoritate națională 
un grup de oameni constituit istoricește pe terito-
riul unui stat, membrii căruia sunt cetățenii statului 
respectiv, dar care, din mai mult motive de ordin 
politic, militar, cultural, economic sau social au ră-
mas în minoritate față de populația (națiunea) majo-
ritară, având tendința de a-și păstra limba, tradițiile, 
cultura intangibile; iar prin grup etnic – un grup de 
oameni care aspiră să-și păstreze specificul național, 
membrii lui fiind cetățeni ai statului pe teritoriul că-
ruia se află, dar nu au legături istorice cu pământul 
pe care îl populează, prezența lor pe acesta rezul-
tând în urma migrațiilor sau colonizărilor.

Din aceste explicații, ținând cont de trecutul is-
toric al țării noastre, constatăm că Republica Mol-
dova nu are minorități naționale, ci doar grupuri 
etnice, adevăr care nu este exprimat clar nici în 
legislație.

O neclaritate în acest sens este generată și în ar-
ticolele 10 și 16 din Constituția Republicii Moldo-

POPORUL – ELEMENT  PSIHOLOGIC  AL  STATULUI
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opulația reprezintă dimensiunea demografi-
că, psihologică și spirituală a statului forma-

va intitulate: „Unitatea poporului și dreptul la iden-
titate” și, respectiv, „Egalitatea”. Astfel, în artico-
lul 10, alineatul 2 se enunță că „statul recunoaște și 
garantează dreptul tuturor cetățenilor la păstrarea, 
dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, cul-
turale, lingvistice și religioase”, din care rezultă că 
Republica Moldova este un stat plurietnic, precum 
și este adevărat. Pe de alta parte, în articolul 16, 
alineatul 2 se relatează: „Toți cetățenii Republicii 
Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților 
publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, ori-
gine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență 
politică, avere sau de origine socială”; specificarea 
de naționalitate din respectivul articol este necla-
ră, astfel, ea presupune și existența unor minorități 
naționale sau doar prezența cetățenilor străini/apa-
trizi care au dobândit cetățenia Republicii Mol-
dova. În cazul în care s-ar adeveri existența unor 
minorități naționale, s-ar contrazice prevederile 
articolului 10 alineatul 2; în caz contrar s-ar con-
sidera incomplete reglementările articolului 10 ali-
neatul 23.

O altă confuzie este generată de Legea nr.382 
din 19 iulie 2001 Cu privire la drepturile persoa-
nelor aparținând minorităților naționale și la sta-
tutul juridic al organizațiilor lor, care în articolul 
1 prevede: „Prin persoane aparținând minorităților 
naționale se înteleg persoanele care domiciliază 
pe teritoriul Republicii Moldova, sunt cetățeni ai 
ei, au particularități etnice, culturale, lingvistice 
și religioase prin care se deosebesc de majoritatea 
populației – moldoveni – și se consideră de altă 
origine etnică”. În acest context, ținând cont că în 
Republica Moldova nu există minorități naționale, 
considerăm că este inoportună reglementarea unor 
relații sociale inexistente într-o lege dedicată în 
special4.

Mass-media, în special presa, continuă să afir-
me că Republica Moldova găzduiește minorități 
naționale, după cum deducem doar din titlul arti-
colului „Minoritățile naționale din Republica Mol-
dova au șansa să cunoască mai bine limba română” 
din ziarul „Flux”, ediția de vineri, nr. 200884, din 
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16 mai 2008 sau din titlul altui articol din „Timpul” 
de marți, 15 februarie 2011: „Minoritățile naționale 
din (Republica Moldova) continuă să fie privilegi-
ate în detrimentul majorității”; iar conținutul aces-
tor articole denotă o abortare superficială, care nu 
atinge afinitățile avute ca scop. 

Nici în dreptul internațional nu există o definiție 
exactă și general – acceptabilă a minorităților 
naționale, iar despre grupurile etnice nu se vorbește 
ca despre o categorie distinctă de subiecți. Cu toa-
te acestea, mulți autori cunoscuți, cum ar fi Natan 
Lerner, M.J. Deschenes au încercat și au reușit să 
aducă un plus de claritate în această problemă. Spre 
exemplu, Andrew Ludanyi (Coaliția maghiarilor 
din SUA) afirma: „Majoritatea grupurilor etnice 
sunt o consecință a emigrării grupurilor etnice din-
tr-o parte în alta a lumii. Spre deosebire de acestea, 
minoritățile naționale sunt o consecință a schim-
bării granițelor și nu a emigrării sau imigrării” de 
unde deducem că „grupurile etnice” sunt grupuri 
de oameni, stabiliți pe teritoriul unui stat în urma 
migrațiilor – un raționament just, ceea ce ne face 
să credem că în spațiul internațional dilema din-
tre minoritățile naționale și grupurile etnice este în 
decadență.

În concluzie, conform recensământului din 
2004, constatăm că Republica Moldova este un stat 
plurietnic, grupurile etnice reprezentând aproxima-
tiv 24% din totalul populației. Cele mai numeroase 
și reprezentative sunt etniile: ucraineană – 8,4%, 
rusă – 5,9%, găgăuză – 4,4%, românească – 2,2%, 
bulgară – 1,9%, evreiască – 0,1%5.

Considerăm că este necesară delimitarea con-
ceptelor de minoritate națională și grup etnic pen-
tru a evita falsificarea trecutului istoric, a originii 
naționalității, culturii. Deși în studiile din dome-
niul respectiv a fost elucidată diferența dintre aces-
te sintagme, nu se poate spune că este vorba despre 
un subiect consumat.

În final, vom face câteva propuneri întru di-
minuarea efervescenței apărute în urma confuziei 
dintre minoritățile naționale și grupurile etnice și a 
disputelor care evoluează odată cu reglementările 
constituționale în Republica Moldova:

Informarea legiuitorilor, a mass-media, a 1. 
populației despre diferența dintre noțiunile de 
minorități naționale și grupuri etnice, determinând 
că acestea înglobează absolut diferite sfere de 
subiecți care partcipă la raporturile sociale, în spe-
cial, la cele juridice.

Perfectarea cadrului legislativ în ceea ce 2. 
privește reglementările din domeniul relațiilor a 
căror subiect-țintă sunt grupurile etnice (ex.: Elabo-
rarea unei legi cu privire la drepturile persoanelor 
aparținând grupurilor etnice și la statutul juridic 
al organizațiilor lor sau modificarea titlului legii 
cu privire la drepturile persoanelor aparținând 
minorităților naționale și la statutul juridic al 
organizațiilor lor).

Eliminarea confuziei în ceea ce privește utili-3. 
zarea inoportună a noțiunii de minoritate națională 
în legislația Republicii Moldova, în special, în 
Constituția Republicii Moldova. De ex.: completări 
și modificări în articolele 10 alineatul 2: „Statul 
recunoaște și garantează dreptul tuturor cetățenilor 
la păstrarea, dezvoltarea și la exprimarea identității 
lor naționale (ce ține în exclusivitate de cetățenii 
străini și apatrizii care au dobândit cetățenia Re-
publicii Moldova, dar care nu constituie minorități 
naționale), etnice, culturale, lingvistice și religioase” 
și articolul 16 alineatul 2: „Toți cetățenii Republicii 
Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților 
publice, fără deosebire de rasă, naționalitate (ce ține 
în exclusivitate de cetățenii străini și apatrizii care 
au dobândit cetățenia Republicii Moldova, dar care 
nu constituie minorități naționale), origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere 
sau de origine socială”.

Aderarea cu premeditare a Republicii Mol-4. 
dova la tratatele internaționale, ce invocă statutul 
minorităților naționale sau specifică aderarea la 
acestea, se realizează cu scopul de a reglementa 
unele aspecte ce țin de grupurile etnice care dobân-
desc aceleași drepturi și exercită aceleași obligații 
caracteristice minoritățile naționale.
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C onsiderăm necesar a menţiona că în dreptul 
internaţional nu exisă o definiţie exactă şi ge-
neral acceptată a minorităţii naţionale. Nici în 

cadrul ONU, după mai multe decenii de preocupare 
în acest sens, nu s-a reuşit formularea unei defini-
ţii.

Aşadar, cu certitudine se poate susține că pro-
blema minorităţilor naţionale nici până azi nu este 
interpretată uniform în plan internaţional.

Cu toate acestea, mulţi autori au încercat şi au 
reuşit să aducă un plus de claritate în această pro-
blemă.

O primă definiție o găsim într-un raport din 
1993 al subcomisiei pentru prevenirea discrimi-
nării şi protecţia minorităţilor ce propune inter-
pretarea prin care prin minoritate se înţelege un 
grup numeric inferior restului populaţiei, ai cărui 
membri, care au cetăţenia acestui stat, posedă ca-
racteristici etnice, religioase sau lingvistice dife-
rite de cele ale restului populaţiei şi sunt animaţi 
de voinţa de a-şi păstra cultura, tradiţiile, religia 
sau limba. 

O a doua definiţie o regăsim într-un proiect de 
document supus Consiliului Europei în 1993 ca 
anexă la Recomandarea 1201 a Adunării Parlamen-
tare a Consiliului Europei, unde se menţionează că 
minoritatea naţională desemnează un grup de per-
soane dintr-un stat care:

îşi au reşedinţa pe teritoriul acestui stat şi sunt a) 
cetăţeni ai săi;

întreţin legături vechi, solide şi durabile cu b) 
acest stat;

prezintă trăsături etnice, culturale, religioase c) 
sau lingvistice specifice;

sunt suficient de reprezentative, deşi mai pu-d) 
ţin numeroase decât restul populaţiei acestui stat 
sau a unei regiuni a sa;

sunt animate de voinţa de a păstra împreună e) 
ceea ce formează identitatea lor comună, mai ales 
cultura, tradiţiile, religia şi limba lor1.

Legea Republicii Moldova cu privire la dreptu-
rile persoanelor aparţinând minorităţii naţionale şi 

la statutul juridic al organizatiilor lor stabileşte în 
art.1: „Prin persoane aparţinând minorităţilor naţi-
onale se înţeleg persoanele care domiciliază pe te-
ritoriul Republicii Moldova, sunt cetăţeni ai ei, au 
particularităţi etnice, culturale, lingvistice şi religi-
oase prin care se deosebesc de majoritatea popu-
laţiei – moldoveni – şi se consideră de altă origine 
etnică”2.

Analizând această problemă la nivelul statului 
nostru, mai este necesar, credem, a face o analiză 
a articolului 10 din Constituţia Republicii Moldova 
care prevede:

„Statul are ca fundament unitatea poporului Re-
publicii Moldova.

Republica Moldova este patria comună şi indivi-
zibilă a tuturor cetăţenilor săi.

Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor 
cetăţenilor la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 
identitătii lor etnice, culturale, lingvistice şi religi-
oase”3.

Analizând acest articol constituţional, putem 
conchide că cetăţenii Republicii Moldova de alte 
etnii (ruşi şi ucraineni, în special), odata ce statul 
le garantează drepturile şi libertăţile, sunt obligaţi 
să respecte reciproc şi să accepte valorile naţionale 
ale statului, să cunoască istoria, să vorbească limba 
de stat etc.

Dar ce atestăm în realitate? 
Analizând retrospectiv cele două decenii de sta-

talitate şi independenţă, constatăm că atunci, la în-
ceputul anilor ’90, am pornit cu stângul pe drumul 
lung şi sinuos al creării unui nou stat şi al fondă-
rii unei „noi naţiuni”. Elitele politice de atunci nu 
au înţeles complexitatea proiectului politic dema-
rat. Având drept punct de plecare emoţiile, dar nu 
calculele politice reci, am pornit de la o cumplită 
iluzie, şi anume, că principalele minorităţi naţiona-
le – rusofonii (ucrainenii şi ruşii) – în timp scurt 
vor dispărea. Legislaţia lingvistică, adoptată pe 
31 august 1989, prevedea un termen de 15-20 de 
ani pentru a-i face pe toţi minoritarii să treacă la 
limba română. Au trecut 20 de ani, dar situaţia nu 
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s-a schimbat, ba poate a devenit şi mai complicată, 
deoarece tinerii care s-au născut în 1989 şi acum 
au absolvit liceele nu cunosc limba oficială a sta-
tului ai căror cetăţeni sunt. Astfel, minoritatea rusă 
continuă să rămână o enclavă etnică, lingvistică şi 
politică, mereu „pusă pe ceartă” din motiv că ar fi 
„marginalizată” şi „discriminată”. 

Practic, toate guvernările de până acum au spe-
culat situaţia minoritarilor, i-au manipulat în sco-
puri politice (electorale) şi i-au ţinut ostatici ai unor 
ideologii mincinoase şi cinice. Din păcate, nici 
actuala guvernare liberal-democrată nu face nimic 
pentru a ajusta discursul statului faţă de minorităţile 
naţionale4.

În final, cităm conluzia amară, dar realistă a 
domnului Constantin Tănase: Continuăm să trăim 
într-o mare minciună.

Europa a înţeles şi a recunoscut deschis – po-
litica multiculturalismului a suferit eşec, ea con-
travine intereselor naţionale şi prezintă un pericol 
real pentru securitatea naţională a statelor. Ce au de 
spus în această privinţă elitele noastre care susțin că 
împărtăşesc valorile europene? Înţeleg ele oare că 
evoluţia noastră spre aceste valori este imposibilă 
fără recunoaşterea şi acceptarea de către minorită-
ţile etnice a adevăratelor valori lingvistice, istorice, 
literare, ştiinţifice ş.a.m.d. ale populaţiei majoritare, 

valori care au fost, sunt şi vor fi cele româneşti? Cât 
mai putem să ne ascundem după deget? Am trăit 
într-o mare minciună cinci decenii, până în 1990. 
După o scurtă perioadă de deşteptare am revenit la 
marea minciună în care trăim de 20 de ani. Basara-
bia se prăbuşeşte – cei tineri şi sănătoşi fug peste 
hotare, cei bătrâni şi bolnavi rămân aici şi mor. De 
douăzeci de ani nici o guvernare nu a făcut o poli-
tică în folosul moldovenilor, ci în al minorităţilor. 
Comuniştii le-au făcut şi o lege specială minoritari-
lor, pe când, cu adevărat, a fost şi este nevoie de o 
lege privind ocrotirea drepturilor fundamentale ale 
naţiunii titulare”.
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m abordat tematica dată, deoarece o conside-
răm foarte actuală pentru societatea în care 
trăim, făcând referire atât la ceea ce se întâm-

plă în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor 
ei. Din punct de vedere psihologic, societatea actu-
ală trăieşte într-o eră nouă a globalizarii, unde flu-
xurile migraţioniste reprezintă deja o cutumă. Con-
siderăm acest flux migraţionist din Republica Mol-
dova un factor social dintre cei mai importanţi care 
condiţionează delincvenţa juvenilă în R.Moldova.

Dar, ce este de fapt delincvenţa juvenilă? Ter-
menul „delincvenţă juvenilă” nu este întâlnit nici 
în legislaţia penală din ţara noastră, nici în drep-
tul pozitiv din alte ţări, el fiind o creaţie a doctrinei 
penale şi a teoriilor criminologice sau sociologice; 
termenul a fost introdus şi generalizat cu intenţia 
de a nu asocia conotaţiile prea grave ale concep-
tului de „criminalitate” cu faptele comise de mi-
nori, cărora pentru o faptă similară cu cea comisă 
de un adult nu li se aplică aceleaşi pedepse şi în 
nici un caz sancţiuni prevăzute pentru crime. În 
acest sens, facem referire la articolul 76 din Codul 
penal care prevede printre circumstanțele atenu-
ante la stabilirea pedepsei savârșirea infracțiunii 
de către un minor. Tot conform legislaţiei Repu-
blicii Moldova, minorul delincvent este o persoa-
nă cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, care a co-
mis o crimă sau o acţiune pasibilă de pedeapsă.  
Ce motivează o persoană cu vârsta între 14-18 ani 
să comită o crimă? Care sunt acei factori ce împing 
o persoană la comiterea unei crime? Conform teori-
ilor criminologice actuale, există trei direcţii de ori-
entare, şi anume: bioantropologică, psihologică şi 
sociologică, fiecare cu subdiviziunile sale mai mici 
şi adepţii săi. În toriile bioantropologice se vorbește 
despre delincvenţă ca un fenomen înnăscut, care îşi 
are originea în individul însuşi, în factorii biologici 
şi ereditari; teoriile psihologice fac referire la con-
cepte precum „personalitatea criminală” şi promo-
vează influenţa unor anumite complexe la nivel psi-
hologic asupra comportamentului persoanei, astfel 
determinându-l ulterior la săvârşirea de crime; iar 
în teoriile de orientare sociologică delincvenţa se 

consideră ca rezultat al influenţei mediului extern 
asupra individului (cerc de interese, şcoală, servi-
ciu, transport public etc.). 

Dacă pornim de la general la special, având în 
vedere vârsta specifică a individului (anume 14-18 
ani), când are loc procesul de formare a personalită-
ţii şi maturizare socială, mediul social considerm a 
avea un rol mai mult decât important sau covârşitor. 
Conform opiniei psihologilor, maturizarea socială 
are ca element definitoriu capacitatea individului 
de a menţine un echilibru dinamic între interesele 
sale şi interesele societăţii, între nevoile şi aspira-
ţiile sale şi nevoile societăţii. Delincvenţa apare 
ca o tulburare a structurării raporturilor sociale ale 
individului, tocmai datorită insuficienţei maturită-
ţii sociale. La majoritatea delincvenţilor se mani-
festă un caracter disonant al maturizării sociale şi 
al dezvoltării personalităţii. Respectiv, neaceptarea 
socială, sentimentul de excludere, indiferenţa şi ră-
ceala cu care îl tratează mediul generează în acesta, 
deopotrivă, o reacţie negativă şi indiferentă asupra 
societăţii. Problema actuală a Republicii Moldova 
este fluxul migraţionist de un părinte sau chiar de 
ambii părinţi, care părăsesc ţara din motive econo-
mice, în majoritatea cazurilor. Drept rezultat, copiii 
rămân acasă fără un model alături care să-i ghideze 
referitor la ce e bine şi ce e rău. Îşi construiesc pro-
priile modele din prietenii şi vecinii mai mari, din 
Internet, de la TV, iar în sursele media violenţa este 
în top. Odată ce un copil nu mai este în grija părin-
ţilor, el este lăsat în grija societăţii şi în continuare 
mediul în care se află îi educă valorile. Diverse ma-
nifestări comportamentale de tipul absenteismului, 
abandonului şcolar, minciunii, vandalismului, ne-
subordonării, refuzului conformării la rigorile şco-
lare, actelor de violenţă, delictelor sexuale, furtului, 
toxicomaniei etc. au devenit deja o normă atât în 
mediul şcolar, cât şi în cel comunitar. Motive ale 
apariţiei comportamentelor deviante sunt şi lipsa de 
supraveghere, lipsa grijii părinteşti, corelate cu ab-
senţa interesului autorităţilor, inclusiv şcolare, faţă 
de problema copiilor rămaşi fără îngrijire în urma 
migrării părinţilor.

DELINCVENțA  JUVENILă

doina PoStICa, 
studentă, anul Iv, uSM

Mihaela vIdaICu, 
dr. în drept, cond. ştiinţific

A



Nr. 6-7, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

32

Dezvoltarea unei personalităţi echilibrate şi 
puternice la copil este pusă, în primă instanţă, pe 
seama părinţilor care, consideră psihologii, trebuie 
să-şi accepte necondiţionat odrasla. Diverse studii 
demonstrează existenţa corelaţiei dintre nivelul 
scăzut al coeziunii familiale şi incidenţa conduite-
lor delincvente la copil. 

Deci, care totuşi este situaţia de fapt? Conform 
raportului UNICEF, în Moldova, infracţiunile co-
mise de copii reprezintă 6 la sută din numărul total 
al infracțiunilor înregistrate. În raport se menţio-
nează că în ultimii ani numărul copiilor din deten-
ţie s-a redus cu 2/3, dar acest lucru se datorează în 
mare parte amnistiei din 2008 şi mai puţin schimbă-
rilor calitative din sistemul de justiţie. Majoritatea 
infracțiunilor au caracter economic. Cei mai mulţi 
dintre adolescenţii care încalcă legea sunt băieţi cu 
vârste cuprinse între 16-17 ani. Înainte de plasarea 
în detenţie, majoritatea lor au abandonat şcoala, o 
parte nu au avut adăpost sau au fugit de acasă. Mul-
ţi dintre ei au fost victime ale abuzului sau neglijării 
părinţilor, unii au fost abandonaţi.

în Moldova există 4 izolatoare de detenţie  pre-
ventivă în care sunt deţinuţi copiii: Chişinău, Băl-
ţi, Cahul şi Rezina. ele sunt izolatoare destinate 
maturilor, iar copiii stau în celule separate. în 
august 2008, în aceste izolatoare erau deţinuţi 40 
de copii. dintre ei, cca 80% erau analfabeţi sau 
nu posedau cunoştinţe elementare de matematică, 
chimie, biologie, istorie etc.

Dacă ar fi să exemplificăm rezultatele obţinute 
în domeniul justiţiei juvenile, acestea ar arăta în fe-
lul următor: reducerea sentinţei maxime pentru un 
copil de la 15 la 12,5 ani; reducerea termenului ma-
xim de reţinere de către poliţie de la 72 la 24 de ore; 
instituirea termenului maxim de 4 luni pentru arest 
preventiv; desemnarea procurorilor şi judecătorilor 
specializaţi în examinarea dosarelor penale în care 
sunt implicaţi copiii; școlarizarea tuturor copiilor 
din izolatoarele de detenţie preventivă; au început 
să fie aplicate şi primele alternative la detenţie cum 
ar fi: medierea, probaţiunea şi munca în folosul co-
munităţii. 

Continuarea reformei în domeniul justiţiei juve-
nile este extrem de importantă pentru îmbunătăţi-
rea situaţiei copiilor aflaţi în conflict cu legea. Este 
necesar ca modelele pozitive să fie extinse la scară 
naţională, iar aplicarea pedepselor alternative să de-
vină o regulă, nu o excepţie. De asemenea, trebuie 
consolidată calitatea asistenţei juridice, sociale şi 
psihologice pentru copiii din sistemul justiţiei ju-
venile prin intermediul acţiunilor de sensibilizare 
publică şi instruire a specialiştilor.

Cu referire la prevenirea delincvenţei juveni-
le, până ca persoana să ajungă în sistemul justiţiei 
juvenile, considerăm că este necesar a institui un 
control adecvat din partea instituţiilor de protecţie a 
familiei; de asemenea, elaborarea programelor edu-
caţionale care să ofere şanse de participare a mino-
rilor şi de combatere a fenomenului indiferenţei şi 
nonparticipării atât de larg răspândit; iar ca obiectiv 
pe termen lung e necesară promovarea importanţei 
familiei ca factor de stabilitate a societăţii.
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P entru o dezvoltare armonioasă, omul s-a inte-
grat în societate, însă pentru a-și atinge acest 
scop, el are nevoie ca mediul care îl încon-

joară să fie organizat. Astfel, organizarea societății 
presupune existența unui echilibru dinamic între 
general și individual, neîngrădire, dar și limită, ast-
fel încât valorile umane să fie protejate. 

 Libertatea este un ,,dat”, ea însoțește ființa și 
este intim legată de demnitatea umană, având ca-
racter natural1. Astfel, libertatea de exprimare este 
considerată de societățile democratice esențială și 
inerentă2. Drept formă instituționalizată a libertății 
de exprimare este considerată libertatea întrunirii, 
care constituie o formă de democraţie directă3. Ea 
facilitează dialogul din interiorul societăţii civile, 
precum şi dintre societatea civilă, liderii politici şi 
guvern. Printr-o acoperire mediatică potrivită, în-
trunirile publice comunică cu întreaga lume, iar în 
ţările în care mijloacele de informare sunt limita-
te sau restricţionate, libertatea întrunirii este vitală 
pentru cei care doresc să atragă atenţia asupra ches-
tiunilor locale.

Acest drept fundamental își găsește reglementare 
în dreptul internațional: Convenţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice, dar și Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, care în art.20 alin.(1) stipulează: 1. Orice 
persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de 
asociere paşnică. 2. Nimeni nu poate fi silit să facă 
parte dintr-o asociaţie. Libertatea întrunirii își ga-
seste reglementare și în dreptul național, prioritar în 
Constituţia Republicii Moldova, în art.40 ,,Mitin-
gurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile 
sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza 
şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel 
de arme”. Reglementări similare se conțin și în alte 
legi la care vom face referire în continuare.

Scopul acestui studiu este de a releva evoluția 
respectării și garantării acestui drept în Republica 
Moldova. Pentru aceasta vom enunța îmbunătățirile 
aduse prin adoptarea Legii privind întrunirile din 22 
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aprilie 2008, măsura fiind determinată de faptul că 
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea în-
trunirilor din 21 iulie 1995 în multe aspecte era in-
compatibilă cu Constituţia şi Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului. Astfel, s-au modificat aspec-
tele ce țin de planificarea întrunirii, fiind limitate 
restricţiile abuzive făcute de către autorităţile publi-
ce în cazul autorizării acesteia. Pretextele cele mai 
frecvent invocate de autorităţi erau: imposibilitatea 
respectării distanţei de 25-50 metri până la sediul 
autorităţii, sau locul desfăşurării a fost rezervat de 
alt organizator etc. Aceste momente prin prezenta 
lege au capătat un cadru legal adecvat. Totodată, 
s-a trecut de la sistemul de autorizare la sistemul de 
notificare. Implementarea procedurii de notificare a 
adus beneficii semnificative. Au fost eliminate bari-
erele birocratice inutile şi exagerate, legislaţia a fost 
ajustată la prevederile Constituţiei, care nu prevede 
o procedură specială pentru exercitarea libertăţii în-
trunirilor4, procedura de notificare fiind definită ca 
aducerea la cunoştinţa autorităţii publice a intenţiei 
de a desfăşura o întrunire publică. Și spre deosebi-
re de legea abrogată5, legea în vigoare nu prevede 
expres un formular al declaraţiei prealabile, facili-
tând și mai mult posibilitatea întrunirii. Totuşi, este 
necesar ca declaraţia să conţină următoarele: nume-
le sau (în cazul unei persoane juridice) denumirea 
organizatorului, datele de contact ale acestuia, sco-
pul, locul, data, ora începerii, durata întrunirii etc. 
Iar întrunirile cu un număr redus de participanţi şi 
cele spontane, în general, nu au nevoie de notifi-
care, ci doar de o înștiințare a autorității publice. 
Un element calitativ şi nou al legii în vigoare, în 
comparaţie cu legea abrogată, constituie definirea 
principiilor de bază ale desfăşurării unei întruniri. 
Legea defineşte principiile proporţionalităţii, ne-
discriminării, legalităţii şi prezumţiei în favoarea 
desfăşurării întrunirilor6. Anume în colaborare cu 
aceste principii urmează a fi aplicate prevederile 
legii. Respectarea lor va contribui la excluderea 
abuzurilor din partea autorităţilor în raport cu orga-
nizatorii şi participanţii la întrunirile paşnice. Un alt 



Nr. 6-7, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

34

moment definitoriu ține și de desemnarea în calita-
te de organizator, pentru că potrivit legii abrogate 
numai cetăţenii Republicii Moldova și cei care au 
atins majoratul puteau fi organizatori ai întrunirii, 
în timp ce legea în vigoare acorda dreptul de a fi 
organizator al întrunirii şi unui minor de la 14 ani, 
dacă este însoţit de o persoană cu capacitate deplină 
de exerciţiu7. 

Însă această evoluție încă este marcată de anumi-
te impedimente: din cauza unei slabe informări pri-
vind conținutul acestui drept, majoritatea populației 
îi este frică să se manifeste astfel, având anumite 
temeri ce țin chiar și de integritatea fizică, accesul 
dificil al publicului la informaţia cu privire la în-
trunirile preconizate şi scopul lor, astfel încât cei 
interesaţi să poată participa activ la ele, intervenţia 
excesivă a poliţiei în desfăşurarea întrunirilor.

Soluțiile ar fi următoarele: cu ajutorul presei, 
cât și prin dezbateri publice a promova în rândul 
populației valorile constituționale și în special mo-
dalitatea de realizare a libertaților fundamentale 
proclamate8, modificarea concomitentă (racordarea) 
a legislației penale și administrative, care să asigu-
re participația responsabiă a subiecților implicați, 
fără să inhibe inițiativa și dorința cetațenilor de a-și 
exterioriza opiniile în cadrul întrunirilor pașnice, 
reglementarea printr-un act guvernamental a com-
portamentului colaboratorilor poliției în timpul 

desfășurării întrunirilor, instruirea profesională 
continuă a cadrelor poliţiei privind calificarea ju-
ridică a acţiunilor organizatorilor şi participanţilor 
la întruniri. 

Așadar, libertatea întrunirilor este un drept fun-
damental care necesită protecție și garantare, pen-
tru că el asigură dezvoltarea societății într-un spirit 
democratic.

Referințe:

1. Sundu Daniela. Dreptul la libera exprimare.
2. Arbetman Lee P. şi Edward L. O’Brien. Libertatea 

de exprimare (Capitolul 37), Street Law: Curs de drept 
practice. Columbus, OH: McGraw-Hill, 2005.

3. Organizarea și desfășurarea întrunirilor. – Chișinău, 
2008.

4. Respectarea dreptului la libertatea întrunirilor în 
Moldova.  Studiu comparativ privind respectarea drep-
tului la libertatea întrunirilor în Moldova în anii 2007-
2008.

5. Anexa la Legea nr.560-XIII din 21.07.1995.
6. A se vedea art.4 al Legii nr.26-XVI din 

22.02.2008.
7. A se vedea art.6 al Legii nr.26-XVI din 

22.02.2008.
8. Perevoznic Iurie. Libertatea întrunirilor – realități 

și sugestii, www.ombudsman.md
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raficul de fiinţe umane în diversele lui forme 
prezintă o infracţiune periculoasă, care duce 
în mod esenţial la încălcarea drepturilor şi li-

bertăţilor fundamentale ale omului.
Moldova este o sursă şi, într-un grad mai mic, 

o ţară de tranzit şi de destinaţie pentru femeile şi 
tinerele fete supuse traficului de fiinţe umane, în 
special pentru cele silite să practice prostituţia. Fe-
meile moldovence sunt silite să practice prostituţia 
în Turcia, Rusia, Cipru, Bulgaria, Emiratele Arabe 
Unite, Kosovo, Israel, Liban, Italia, Grecia, Ucrai-
na şi România. Bărbaţi, femei şi copii sunt supuşi 
la muncă forţată în Rusia şi Ucraina la construcţii, 
agricultură şi sectoarele de servicii. Copii din Mol-
dova sunt forţaţi să cerşească în ţările vecine.

În legislaţia naţională infracţiunea de trafic este 
prevăzută de art.165 CP. Infracţiunea dată se con-
sideră consumată din momentul săvârşirii uneia 
dintre acţiunile de recrutare, transportare, transfer, 
adăpostire sau primire a unei persoane traficate 
săvârșite prin ameninţarea cu aplicarea sau aplica-
rea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, 
prin confiscarea documentelor şi prin servitute, în 
scopul întoarcerii unei datorii, prin ameninţare cu 
divulgarea informaţiilor confidenţiale, înşelăciu-
ne, abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de 
putere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii 
cu scopul de exploatare sexuală comercială și ne-
comercială, muncă sau servicii forțate, cerșetoria, 
sclavia și condițiile similare sclaviei, folosirea în 
coflicte armate sau în activități criminale, prelevare 
de organe sau țesuturi. 

În practica judiciară a Republicii Moldova s-a 
înregistrat un caz când inculpata G.C. a fost învi-
nuită pentru faptul ca la începutul lunii iunie 2007, 
aflându-se în mun.Chişinău, urmărind scopul de a 
trafica persoane pentru exploatarea sexuală sub pre-
textul angajării la un lucru bine plătit, a recrutat-o 
pe N.C. Suportând toate cheltuielile, i-a perfectat 
paşaportul și a organizat deplasarea acesteia în or. 

SINTEzE  DE  PRACTICă  JUDICIARă  PRIVIND  TRAFICUL  
DE  FIINțE  UMANE:  ANALIzA  ȘI  CARACTERIzAREA

Pavel aPoStol, 
student, anul III, academia de Poliție ,,Ștefan cel Mare” 

valentin CHIRIța, 
lector, magistru în drept, cond. științific

Istanbul. Ajungând la locul de destinaţie N.C. a fost 
întâlnită de o persoană de origine turcă, care a adă-
postit-o într-un apartament, dar i-a luat paşaportul. 
Aplicându-i-se violenţa fizică şi psihică, N.C. a fost 
exploatată sexual1.

Analizând practica judiciară din Republica Mol-
dova, putem observa ca înşelăciunea este folosită 
des de către traficanţi. De exemplu, A.S. a fost în-
vinuită că în luna iunie 2003, abuzând de poziţia de 
vulnerabilitate a fostei vecine G.E. şi folosindu-se 
de încrederea ei, prin înşelăciune, sub pretextul an-
gajării la lucru, a recrutat-o şi a transportat-o pe ul-
tima pe calea aeriană în or.Bodrum (Turcia) în scop 
de exploatare sexuală comercială. Ajunsă la locul 
de destinaţie G.E. a fost impusă să întreţină relaţii 
sexuale cu mai mulţi bărbaţi2.

Republica Moldova este ţară de origine în ceea 
ce priveşte traficul de fiinţe umane. În cele mai mul-
te cazuri, persoanele sunt traficate pentru exploa-
tare sexuală comercială sau necomercială, urmată 
de muncă şi servicii forţate, cerşetorie, sclavie sau 
condiţii similare sclaviei, prelevarea organelor sau 
ţesuturilor şi folosirea în conflicte armate sau în ac-
tivităţi criminale.

În sensul traficului de fiinţe umane pentru mun-
că sau servicii forţate putem cita drept exemplu ur-
mătorul caz. P.G, şi P.I., prin înţelegere prealabilă 
cu un grup de persoane, în perioada martie-aprilie 
2002, în scop de profit, prin utilizarea muncii for-
ţate a persoanelor sau ţinerea în sclavie, au recrutat 
un grup de persoane și le-au transportat în Federația 
Rusă pe care apoi le-au deposedat de acte şi le-au 
impus să lucreze timp de 7 luni la diferite lucrări 
agricole, exploatându-i în condiţii similare sclaviei, 
fără a-i remunera.

Prin folosirea victimei în conflicte armate se 
subînţelege antrenarea forţată a acesteia în operaţi-
unile armate, de regulă, în calitate de mercenar.

Cerşetoria constituie o formă de exploatare prin 
muncă sau prin servicii forţate. De exemplu, două 
persoane de origine romă au făcut cunoştinţă cu 

T
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I.R., în vârstă de 15 ani, şi au intrat cu ea în discuţie, 
propunându-i un loc de muncă în Soci în calitate 
de vânzătoare la piaţă. I.R. a acceptat propunerea şi 
a fost transportată la Soci unde era impusă să cer-
şească3.

Constrângerea la prelevarea de organe sau ţesu-
turi are loc în cazul obligării victimei la prelevare 
de organe, ţesuturi sau alte elemente ale corpului. În 
practica judiciară din RM s-au înregistrat şi aseme-
nea cazuri. Astfel, A. a atras atenţie la un anunţ din 
„Makler” din care a aflat că se organizează un grup 
de femei pentru a pleca la lucru în Federaţia Rusă 
și s-a deplasat cu acest grup. Ajunsă la destinație, 
A. a trecut controlul medical preventiv, după care 
i-a fost extras un ovar. Întorcându-se acasă, A. s-a 
adresat unui medic, acuzând dureri. În urma exami-
nării medicale s-a stabilit că de la A. a fost extras un 

ovar și că ea a fost tratată cu substanţe medicamen-
toase necunoscute.

Practica judiciară a Republicii Moldova demon-
strează că în prezent avem o descreştere a feno-
menului dat, însă, conform Raportului Guvernului 
SUA, este necesar a întreprinde un șir de acțiuni și 
modificari în legislație pentru a diminua numărul 
acestor infracțiuni.

Referinţe:

1. Dosarul nr.1ra-382/09 www.csj.md
2. Dosarul nr.1ra-215/09 www.csj.md
3. Vidaicu Mihaela, Dolea Igor. Combaterea trafi-

cului de fiinţe umane. Drept material şi drept procesu-
al. – Chişinău, 2009.
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otrivit CP RM, drept temei al apariţiei stării 
de afect (art.146) pot fi considerate actele de 
violenţă, insultele grave, alte acte ilegale sau 

imorale. Lista temeiurilor în cazul legislaţiilor altor 
state este fie mai vastă (de exemplu, a Tadjikista-
nului care cuprinde pe lângă temeiurile enumerate 
jignirile dure din partea victimei şi situaţia îndelun-
gată psihotraumantă)1, fie mai concisă (este cazul 
Letoniei – acte ilegale şi jignire gravă)2. În cazul 
Poloniei nu este stabilit nici un temei, fiind doar 
expres prevăzut omorul în stare de afect3. Potrivit 
doctrinarilor însă, pentru o bună funcţionare a unei 
componenţe de infracţiuni, aceasta trebuie să cur-
pindă cât mai exact posibilele situaţii ale apariţiei 
afectului. 

 În opinia O.D. Sitkovskaia, omorul în stare de 
afect se manifestă sub forma unei descărcări auto-
mate care rezultă din stresul afectiv şi un control 
volitiv redus4. Afectul izbucneşte drept răspuns la o 
anumită acţiune, iar justificarea acestuia stă în cu-
mulul de sentimente retrăite de persoană. Potrivit 
doctrinei, acesta însă nu trebuie confundat cu frus-
traţia care constituie un impuls emoţional puternic 
rezultat din înşelarea, păgubirea unei persoane sau 
cu descărcarea nervoasă care este o situaţie uzuală 
de împotrivire asupra acţiunilor unei persoane5. 

 Potrivit doctrinei naţionale, prin noţiunea de 
acte de violenţă trebuie subînţeleasă influenţarea 
ilegală prin aplicarea forţei fizice sau a resurselor 
psihice ale făptuitorului. S.V. Borodin şi I. Koza-
cenko susţin că violenţa psihică se manifestă prin 
ameninţarea aplicării violenţei fizice6. Autorul rus 
N.I. Zagorodnikov limitează noţiunea de violenţă 
doar la violenţa fizică. Ideea dată este completată 
de V.I. Tkacenko care susţine că ameninţarea cu vă-
tămare corporală gravă sau medie nu ar trebuii ca-
lificată drept violenţă psihică7. Alţi autorii relatează 
că ameninţarea şi violenţa fizică sunt două instituţii 
care nu ar trebui să interacţioneze. Totuşi, sub in-
cidenţa noţiunii de violenţă intră atât violenţa fizi-

că, cât şi psihică, întrcucât aceasta este o concepţie 
acceptată de majoritatea doctrinarilor. Un moment 
controversat îl reprezintă întrebarea dacă actele de 
violenţă fizică şi psihică pot fi aplicate cumulativ. 
De această întrebare se preocupă în special O.D. Si-
tkovskaia, răspunsul căreia este unul afirmativ8. O 
altă întrebare doctrinară apare în reflecţiile asupra 
afectului ale lui S.V. Borodin care se întreabă dacă 
poate fi calificat drept omor în stare de afect omorul 
în urma unei bătăi. Potrivit mai multor doctrinari, 
răspunsul la această întrebare este unul negativ, în-
trucât în cazul unei bătăi sunt prezente concepţiile a 
două părţi diferite care încearcă să-şi rezolve pror-
piul conflict prin aplicarea forţei fizice reciproce9. 
Deci, omorul în urma unei bătăi nu poate fi calificat 
sub nici un pretext drept temei al apariţiei afectu-
lui. 

 V.V. Eraksin susţine că prin insulte grave se are 
în vedere situaţia prin care se aduce atingere gravă 
onoarei şi demnităţii persoanei atât verbal, cât şi în 
scris, drept exemplu servind insultele la adresa ru-
delor, ideilor naţionale sau religioase. Insultele gra-
ve se califică conform gradului de percepere a aces-
tora de către făptuitor. Insultele mai puţin grave nu 
pot fi numite drept temei al apariţiei stării de afect. 
Conceptul de insultă se bazează pe trei elemente: 
1) onoarea şi demnitatea; 2) umilirea; 3) adresarea 
celor menţionate anterior într-o formă neadecvată10. 
Deoarece demnitatea reprezintă gradul de încredere 
în sine, trebuie să avem în vedere faptul că insultele 
grave pot fi adresate doar persoanelor care dispun de 
conştiinţă, excepţie făcând oamenii psihic bolnavi, 
decedaţi sau nou-născuţi. Prin umilire se subînţeleg 
acele acţiuni de înjosire a persoanei, prin care i se 
arată punctele slabe, dar se pronunţă în mod necen-
zurat. Forma este modul în care se prezintă conţi-
nutul insultei. Noţiunea de formă neadecvată este 
una eronată, întrucât orice formă a insultei este de 
fapt o atingere a onoarei şi demnităţii care trebuie 
incriminată. 

ASPECTE  CONTROVERSATE  PRIVIND  TEMEIURILE 
DE  APARIŢIE  A  STăRII  DE  AFECT  PREVăzUTE  ÎN 

ARTICOLUL  146

ecaterina MaCaRevICI, 
studentă, anul II, BaC, ulIM

vitalie BudeCI, 
magistru, lector superior, cond. știinţific, ulIM
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 Prin alte acte ilegale se subînţeleg acţiunile 
care sunt caracterizate de o încălcare flagrantă a 
drepturilor şi intereselor legitime ale făptuitoru-
lui, cât şi ale familiei sale. De exemplu, vătămarea 
corporală ca urmare a unor acţiuni arbitrare sau 
abuz de autoritate. Prin alte acte imorale se înțeleg 
acele fapte care contravin normelor morale domi-
nante la moment în societate. Printre cele mai su-
gestive exemple se înscriu: infidelitatea, trădarea 
etc. În vederea ilustrării gravităţii impactului pe 
care pot să-l provoace actele imorale în practica 
judiciară se dau următoarele exemple: cazul feme-
ii care a fost lovită de nenumărate ori în cap de 
soţul acesteia, care ulterior i-au provocat moartea, 
din motiv că acesta credea că soția îl înşeală, sau 
chiar omorul unor alte persoane decât provocato-
rul, cum ar fi cazul bebeluşului de numai o lună 
care a fost omorât în bătaie de tatăl său din motiv 
că bărbatul îşi bănuia soţia de infidelitate şi credea 
că micuţul nu era al său.

 Numeroase dispute doctrinale au loc în vede-
rea stabilirii altor temeiuri ale apariţiei afectului. 
În doctina rusă se mai consideră drept temei al 
apariţiei afectului şi intimidarea. Intimidarea este 
percepută ca o bătaie de joc, abuz fizic sau verbal. 
Această hărţuire presupune un impact psihologic 
asupra infractorului care poartă caracter provo-
cator. Exemplu de intimidare pot servi atacurile 
ofensive şi necorespunzătoare cu privire la dezabi-
lităţile fizice sau morale ale făptuitorului, însoţite 
de împingeri sau alte acte de violenţă fizică. 

 Și situaţia tensionată îndelungată reprezintă 
o stare de tensiune în care individul este un re-
zultat al acţiunilor sistematice ilegale sau imorale 
ale victimei. Astfel, conflictul prelungit la locul de 
muncă sau o demonstraţie de infidelitate conjuga-
lă succesivă pot provoca infractorul la săvârşirea 
crimei. Potrivit psihologilor, suportarea unei serii 
de acte ilegale şi imorale pot duce la apariţia stării 
de afect la orice persoană. O părere controversa-
tă o prezintă V.V. Sidorov care consideră că toate 
actele care se produc în afara termenului prevă-
zut referitor la afect nu trebuie calificate conform 
art.146. De asemenea, acest autor menţionează că 
afectul poate dura de la câteva secunde până la 15 
minute. Sidorov dă drept exemplu cearta dintre 
persoana A şi B în care A i-a aplicat mai multe 
lovituri cu pumnul lui B însoţite de insulte grave 
la adresa acestuia. În timpul acestor acţiuni B se 
duce în camera alăturată şi ia arma asupra căreia 

întreprinde o serie de acţiuni de pregătire. Întor-
cându-se, acesta trage un glonte în persoana A. 
Este evident că B a întreprins o serie de acţiuni 
– a plecat în camera alăturată, a pregătit arma, s-a 
întors la persoana A. Toate aceste acte vor fi califi-
cate drept întreprinse în stare de afect11. 

 T.V. Kondroşova este unul dintre autorii care 
susţin că alte temeiuri care pot servi ca temei de 
apariţie a stării de afect sunt amintirile, aducerea 
la cunoştinţă a unor informaţii despre o anumită 
acţine a persoanei sau chiar conştientizarea cu 
întârziere a comportamentului neadecvat al victi-
mei12. Problema esenţială care apare la calificarea 
amintirilor drept temei al apariţiei stării de afect 
este dispariţia timpului subit şi prelungirea aces-
tuia. Totuşi, această situaţie şi-a găsit reglementa-
re legală în SUA în cazul în care victima violului 
îşi întâlneşte violatorul peste câţiva ani în drum 
şi fiind în stare de afect îi aplică mai multe lovi-
turi, provocându-i decesul. În vederea ilustrării 
temeiului de aducere la cunoştinţă a unor informa-
ţii este potrivit exemplul din Federaţia Rusă prin 
care mamei i se comunică că ani la rând fetele ei 
minore au fost violate de soţul acesteia. Fiind în 
stare de afect, mama copiilor ia toporul şi provoa-
că decesul soţului. Un alt temei pe larg vehiculat 
în legislaţia altor state este şi afectul cumulativ. 
Afectul cumulativ se deosebeşte de afectul clasic 
prin faptul că prima fază este foarte întinsă în timp 
(luni, ani)13. În această perioadă situaţia stresantă 
se dezvoltă şi cumulează cu acumularea de stres 
emoţional. Acesta apare şi din motive neesenţiale, 
care însă constituie limita de acceptare a persoa-
nei. O situaţie de afect poate fi provocată chiar şi 
de inacţiunea victimei. Elocvent, în acest caz este 
refuzul medicului de a acorda ajutor medical pa-
cientului care poate provoca infractorul la omorul 
acestuia.

Care ar fi însă soluţia când făptuitorul interpre-
tează greşit acţiunile victimei? L.A. Andreev solu-
ţionează problema dată în felul următor: dacă făp-
tuitorul nu ar fi putut prevedea că nu există vreo 
legăutră de cauzalitate, atunci acesta va cădea sub 
incidenţa art.146, dacă însă acesta ar fi putut să 
prevadă, lui nu îi va putea fi incriminată infrac-
ţiunea în stare de afect (art.146). A.N. Krasikov 
încearcă să explice situaţia prin exemplul în care 
un bărbat a lunecat pe suprafaţa de gheaţă a dru-
mului şi astfel a lovit roata căruciorului în care era 
transportat un copil de 6 luni, acesta la rândul lui 
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căzând din cărucior. În urma căderii, copilul a de-
cedat, iar tatăl acestuia, fiind în stare de afect, îi 
aplică mai multe lovituri făptuitorului care duc la 
decesul lui14.

Totodată, drept temei al omorului în stare de 
afect pot servi şi temeiurile enumerate îndreptate 
nemijlocit spre rudele făptuitorului. De exemplu, 
actele de violenţă, insultele grave, alte acte ilegale 
şi imorale îndreptate spre logodnică, soţie, copii sau 
părinţi pot, de asemenea, să provoace infractorul15. 
În doctrină se pune problema dacă atacul asupra al-
tor persoane decât rudele vor putea fi calificate drept 
temei al apariţiei afectului. În privinţa acesteia, mai 
mulţi doctrinari s-au pronunţat pozitiv. 

E de menţionat că noţiunea de afect nu are o 
definiţie legală, iată de ce un prim-pas în vederea 
funcţionării mai bune a normei juridice cu privire la 
afect ar fi reglementarea legală a acestei noţiuni şi a 
stabilirii exacte a timpului în care se poate prelungi 
starea de afect. În concluzie remarcăm următoare-
le aspecte importante în vederea stabilirii prezenţei 
stării de afect: 

1. Este necesar a lua în vedere toate circumstan-
ţele în care a fost săvârşită infracţiunea, în special 
comportamentul făptuitorului, comportamentul vic-
timei, gradul de sensibilizare a acestora, prejudiciul 
cauzat ş.a. 

2. Este necesar a stabili exact temeiul apariţiei 
afectului sub orice formă de manifestare a acestuia. 
Pe lângă actele ilegale, ofiţerul de urmărire penală 
trebuie să ia în calcul şi orice formă de atingere a 
onaorei şi demnităţii persoanei care la prima vedere 
nu par a fi grave. 

3. Este necesar a dovedi că, într-adevăr, făptui-
torul a perceput insulta ca pe una gravă prin care 
s-a simţit umilit. Nu este neapărat ca săvârşirea 
temeiurilor enumerate să fie premeditată. Practica 
judiciară susţine că atingerea demnităţii persoanei 
se aduce de cele mai multe ori de către victimă din 
neglijenţă sau imprudenţă. 

Stabilirea afectivităţii va constitui întotdiuana un 
subiect controversat în care latura obiectivă şi su-
biectivă se vor completa reciproc, iar relaţiile se vor 
stabili între două părţi: victima afectului şi victima 
omorului. Întrucât omul este o fiinţă biopsihosoci-

ală complexă, în vederea calificării acestei infrac-
ţiuni trebuie luate în seamă toate circumstanţele şi 
posibilele temeiuri de apariţie a stării de afect care 
ar explica pe larg compotamentul infractorului.
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M
săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţi-
uni, a căror deţinere, datorită naturii lor, sau ţinând 
seama de legătura cu fapta săvârşită, prezintă peri-
colul că pe viitor vor fi comise noi fapte, prevăzute 
de legea penală.

 Cu privire la aceasta, mai mulţi autori consideră 
că spre deosebire de celelale măsuri de siguranţă, 
care au un caracter preventiv personal, adică sunt 
orientate împotriva pericolului generat de anumite 
persoane, măsura de siguranţă a confiscării speci-
ale, care este unica din sistemul măsurilor de sigu-
ranţă prevăzute de CP al RM ce poartă un caracter 
patrimonial, este destinată să înlăture o stare de 
pericol creată de existenţa anumitelor bunuri sau 
lucruri. Doctrinarii penalişti explică acest fapt prin 
aceea că la confiscarea acestor bunuri nu se acţio-
nează asupra unei stări periculoase a autorului, ci 
doar se ia o măsură de precauţie, prin necesitatea 
lipsirii făptuitorului de orice obiect, pe care l-ar 
putea folosi la săvârşirea unei infracţiuni.

 De asemenea, cu referire la acest fapt, trebuie 
menţionat că și cauza stării de pericol, în ceea ce 
priveşte aplicarea acestei măsuri de siguranţă, de-
curge din însăşi faptul deţinerii anumitelor lucruri 
care ar putea fi folosite la săvârşirea pe viitor a 
unor fapte care sunt prevăzute de legea penală. 

Măsura de siguranţă a confiscării speciale are 
incidenţă obiectivă şi se aduce la îndeplinire şi re-
alizare momentan, de aceea nu există o problemă 
privind durata acestei măsuri. În aceeaşi ordine de 
idei, mai menţionăm că pot fi supuse confiscării nu 
doar bunurile indicate în legea penală, ci şi contra-
valoarea acestora în cazul în care ele nu mai exis-
tă, atunci când nu sunt localizate, când deţinătorul 
acestora nu este cunoscut, când bunurile au fost 
deteriorate sau schimbată destinaţia lor, astfel că 
acestea nu mai pot fi folosite de către proprietar.

La fel, în conformitate cu alin.(2) al art.106 CP 

CONFISCAREA  SPECIALă
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ăsura de siguranţă a confiscării specia-
le constă în trecerea forţată şi gratuită în 
proprietatea statului a bunurilor utilizate la 

al RM, sunt supuse confiscării speciale doar anu-
mite categorii de lucruri cum ar fi:

Lucrurile rezultate din fapta prevăzută de •	
prezentul cod, indiferent dacă aceasta constituie 
infracţiune ori caracterul său penal a fost înlăturat. 
În această categorie intră bunurile care au fost pro-
duse prin fapta incriminată, adică în urma înfăptu-
irii laturii obiective a componenţei de infracţiune 
(bani falşi, mărfuri de contrabandă etc.).

Folosite sau destinate pentru săvârşirea unei •	
infracţiuni, dacă acestea aparţin autorului destinate 
sau folosite anume pentru comiterea unei infracţi-
uni şi nu a unei fapte prevăzute de legea penală, 
care şi-a pierdut caracterul penal.

Cele presupuse pentru a determina săvârşirea •	
unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor, 
adică bani sau alte valori materiale, transmise in-
fractorului în calitate de remuneraţie pentru fapta 
comisă.

Dobândite în mod vădit prin săvârşirea in-•	
fracţiunii, dacă nu urmează a fi restituite persoanei 
vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubi-
rea acesteia, adică lucrurile care au intrat în pose-
sia infractorului în urma săvârşirii unei infracţiuni, 
cum ar fi bunurile furate, delapidate sau obţinute 
prin înşelăciune, precum şi lucrurile care au luat 
locul acestora, adică bani obţinuţi în urma vânzării 
acestor bunuri.

Deţinute contrar dispoziţiilor legale; în aceas-•	
tă categorie sunt incluse lucrurile periculoase prin 
natura lor, uneori chiar simpla deţinere a acestora 
constituind o infracţiune, de exemplu arme, muni-
ţii, substanţe explozive etc.

Confiscarea lucrurilor deţinute contrar dispozi-
ţiilor legale urmează a fi aplicată oricând, indife-
rent de rezulatul procesului penal, de faptul dacă 
persoana este condamnată sau achitată.

De asemenea, art.106 CP al RM alin.(3) pre-
vede că confiscarea specială se aplică persoane-
lor care au comis fapte prevăzute de legea penală, 
totodată, putând fi aplicate şi faţă de bunurile ce 
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aparţin altor persoane care le-au acceptat, ştiind de 
dobândirea ilegală a acestora.

Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă 
făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală. 
De asemenea, confiscarea specială poate fi impusă 
şi în cazurile liberării de răspundere penală.

O particularitate esenţială a acestui tip de mă-
suri este şi faptul că legea penală restrânge dome-
niul de aplicare a confiscării speciale, fiind exclu-
se infracţiunile care au fost săvârşite prin interme-
diul mass-media sau oricărui mijloc de informare 
în masă. Legiuitorul explică aceasta prin faptul că 
în cazul aplicării confiscării speciale asupra mass-
media se vor aduce încălcări altor valori protejate 
de lege – dreptul de informaţie al cetăţenilor, li-
bertatea de exprimare.

În Republica Moldova, asupra confiscării spe-
ciale, au fost comportate mai multe discuții.

De altfel, se consideră important a menţiona 
aici modificările la Legea cu privire la combate-
rea corupţiei, propuse Guvernului de către Viorel 
Chetraru, directorul CCCEC. Modificările şi com-
pletările la Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova nr.l22-XV din 14 martie 2003 (în 
continuare Codul de procedură penală) sunt pro-
puse din următoarele considerente:

 Art.202, alin.(1) din Codul de procedură pe-
nală se completează cu o prevedere, care stabileşte 
expres că măsurile asiguratorii se aplică inclusiv 
pentru eventuala confiscare specială a bunurilor. 
Totodată, articolul menţionat se completează cu 
două alineate noi, care prevăd că măsurile asigu-
ratorii pentru eventuala confiscare specială a bu-
nurilor pot fi luate asupra bunurilor bănuitului, 
învinuitului, inculpatului, menţionate în art.106, 
alin.(2) din Codul penal, precum şi asupra bunuri-
lor altor persoane care le-au acceptat, ştiind despre 
dobândirea ilegală a acestora, iar în cazul în care 
bunurile care urmau a fi supuse confiscării specia-
le nu mai există, măsurile asiguratorii pot fi luate 
pentru confiscarea contravalorii acestora. Astfel, 
se lărgesc pârghiile juridice ale organelor de drept 
pentru asigurarea eventualei confiscări speciale.

 În art.203, alin.(2) din Codul de procedură 
penală, care stipulează scopurile aplicării pune-
rii sub sechestru, cuvântul „şi” se înlocuieşte cu 
cuvântul „sau”, în aşa mod, eventuala confiscare 
a bunurilor fiind prevăzută ca scop distinct pen-

tru aplicarea măsurilor asiguratorii. De asemenea, 
alineatul se modifică prin includerea prevederilor 
potrivit cărora măsurile asiguratorii pot fi aplicate 
şi în scopul confiscării contravalorii bunurilor, în 
cazul în care acestea nu mai există. Acest fapt vine 
să echilibreze legislaţia naţională cu prevederile 
Convenţiei ONU împotriva corupţiei, care în spe-
ţă, în art.31 face referinţă la obligativitatea luării 
măsurilor pentru asigurarea confiscării produsului 
infracţiunilor.

De asemenea, la îmbunătăţirea calităţii juridi-
ce a CP cu privire la confiscarea specială, un rol 
important l-a avut şi grupul de state contra corup-
ţiei (GRECO), Direcţia Generală pentru Dreptu-
rile Omului şi Probleme Juridice, în raportul de 
conformare a RM la standardele UE de la Strasbo-
urg la 5 decembrie 2008. La cea de-a 40 reuniune 
plenară s-a menţionat că în acest raport GRECO 
a înaint RM 15 recomandări, între care a revizui 
şi a armoniza legislaţia existentă în ceea ce pri-
veşte confiscarea şi măsurile provizorii, cu scopul 
ca instrumentele şi bunurile echivalente rezultate 
din corupţie sau alte infracţiuni conexe să poată fi 
supuse confiscării.

În ceea ce priveşte regimul confiscării, artico-
lul din CP cu privire la aceasta a fost deja modifi-
cat de două ori. În primul rând, prin legea nr.243 
din 16 noiembrie 2007 s-a înlocuit în alin.(2) al 
art.106 cuvântul „lucruri”, prin „bunuri”, al cărui 
sens nu mai suscită îndoieli sau ambiguităţi. Apoi 
prin Legea nr.136 din 19 iunie 2008, publicată în 
MO la 08.08.08, a fost completat alin.(1) în care 
se dă definiţia confiscării şi care în prezent pre-
vede posibilitatea confiscării valorii echivalente a 
bunurilor rezultate din infracţiune, în cazul în care 
acestea nu pot fi găsite. Alin.( 2) lit.a) a fost modi-
ficat astfel, încât să permită confiscarea bunurilor 
rezultate din fapta incriminată, cât şi toate venitu-
rile provenite din aceste bunuri, cu excepţia celor 
care urmează a fi restituite proprietarului legal, 
apoi în acelaşi alineat au fost introduse litera f) şi 
g), conform cărora sunt supuse confiscării speciale 
bunurile: f) convertite sau transformate parţial sau 
intergral din bunurile rezultate din infracţiuni şi 
veniturile de la aceste bunuri; g) folosite sau desti-
nate pentru finanţarea terorismului. 

GRECO a luat act de modificările făcute după 
evaluare, atenţionând că ameliorările introduse 
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permit a confisca bunurile rezultate din infracţi-
uni. Chiar dacă în raport se mai menţionau câteva 
neajunsuri, o nouă analiză a diverselor dispoziţii în 
cauză şi concordarea între aceste texte ne sugerea-
ză că ele erau mai mult teoretice decât importan-
te pentru practică. Însă prin modificările aduse în 
art.203 CPP, au fost acoperite lacune importante.

În ceea ce priveşte confiscarea specială în CP 
a altor state, e de menţionat că în China, de ex., 
această măsură nu se aplică asupra categoriilor de 
infracţiuni vizate de legislaţia noastră, ci pentru 
infracţiuni mult mai uşoare. Pentru genul de in-
fracţiuni incluse în legislaţia RM, China aplică 
pedeapsa capitală. În acest sens, China, ţară în 
care sunt executați mai multe persoane în fiecare 
an decât în orice altă ţară din lume, a afirmat că 
va lua în calcul renunţarea la pedeapsa capitală 

pentru infracţiunile cu caracter economic. Un pro-
iect de amendament pentru Codul penal al ţării 
propune excluderea a 13 infracţiuni cu caracter 
economic, neviolente din categoria celor 68 de in-
fracţiuni pasibile de pedeapsa cu moartea, potrivit 
Xinhua. 

 De asemenea, Parlamentul croat a adoptat o 
lege anticorupţie ce permite confiscarea averilor 
dobândite ilicit, care vor intra în proprietatea sta-
tului. Legea, a cărei adoptare a fost necesară în 
cadrul negocierilor de aderare la UE, obligă băn-
cile să pună la dispoziţia autorităţilor date despre 
finanţele unui suspect. 

Și Zagreb şi-a intensificat în ultimele luni efor-
turile anticorupţie, în perspectiva încheierii nego-
cierilor cu blocul comunitar, la care speră să adere 
în 2012.

* 
* * *
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e-a lungul istoriei, tortura a fost deseori fo-
losită ca o metodă de reeducare politică, in-
terogatoriu, pedeapsă şi o putere coercitivă. 

Tortura a fost parte din înfăptuirea justiţiei de-a 
lungul timpurilor preistorice, fiind considerată o 
metodă legală de dobândire a probelor, ca formă 
de executare a pedepselor şi ca modalitate de ob-
ţinere a confesiunilor, mărturiilor şi recunoaşterii 
vinovăţiei. La începutul secolului XX, fenomenul 
de tortură atinge apogeul care a determinat comu-
nitatea internaţională să iniţieze elaborarea unor 
principii de recunoaştere şi apărare a drepturilor 
omului. Aceste principii sunt incluse în declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, semnată aproape 
de toate statele lumii, şi prin care drepturile omului 
sunt recunoscute ca valori supreme ale democraţiei 
şi ale societăţii noastre. Ca rezultat, multe state au 
condamnat aplicarea torturii şi au elaborat legi na-
ţionale favorabile contracarării ei. Cu toate acestea, 
tortura continuă să existe până în prezent şi acest lu-
cru a determinat organismele internaţionale formate 
pentru protejarea şi promovarea drepturilor omului 
să iniţieze şi să dezvolte un şir de măsuri politice, 
mecanisme de protecţie şi acte legislative internaţi-
onale. Cele mai importante acte internaţionale care 
reglementează tortura sunt: Convenţia împotriva 
Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane 
sau Degradante, adoptată de Organizaţia Naţiunilor 
Unite (ONU), Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) şi Convenţia prin care a fost con-
stituit Comitetul European pentru Prevenirea Tortu-
rii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau 
Degradante (CPT), la care Republica Moldova este 
parte şi şi-a asumat anumite angajamente. Articolul 
1 al Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împo-
triva torturii defineşte noţiunea de tortură astfel:

,,Orice act prin care se provoacă unei persoane, 
cu intenţie, durere sau suferinţe puternice, fizice sau 
psihice, în special cu scopul de a opţine de la acesta 
sau o terţă persoană, informaţii sau mărturisiri, de 
a o pedepsi pentru un act pe aceasta sau o a treia 

NOŢIUNEA  DE  TORTURă  TRATAMENT  INUMAN  ŞI 
DEGRADANT,  PEDEAPSA  INUMANă  SAU  DEGRADANTă 

ÎN  JURISPRUDENŢA  CEDO
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persoană care a comis sau este bănuită că a comis, 
de a face presiune sau intimidarea asupra ei sau la 
o terţă persoană, sau pentru orice alt motiv bazat 
pe discriminare de orice fel, atunci când o aseme-
nea durere sau suferinţă sunt provocate de către un 
agent al autorităţilor publice sau altă persoană care 
acţionează în calitate oficială sau la instigare sau cu 
consimţământul expres sau tacit al unui funcţionar 
public”1.

Asociaţia medicală mondială, în Declaraţia de 
la Tokyo privind tortura şi tratamentele degradante, 
din 1975, ne oferă câteva puncte care au fost inclu-
se în definiţia torturi, şi anume:

a) caracterul intenţionat: tortura cauzează sufe-
rinţă fizică sau mentală victimei în mod intenţio-
nat;

b) caracterul sistematic şi sălbatic: cauzarea su-
ferinţelor putea fi sistematică şi dinainte plănuită, 
sau putea fi sălbatică şi la întâmplare;

c) scopul: ar trebui să existe un scop al tortu-
rii. Ar putea fi obţinerea de informaţii, mărturisi-
rea forţată a confesiunii unei crime, semnarea unei 
declaraţii scrise sau oricare alt motiv. De exemplu, 
ar putea fi pentru a răspândi teroare în comunitate 
într-un regim dictatorial. Ar putea fi încercarea de a 
distruge personalitatea cuiva care ar putea fi capabil 
să mobilizeze oamenii împotriva regimului;

d) suferinţa psihică şi fizică: această definiţie 
menţionează că suferinţa fizică cât şi cea psihică 
este un aspect după care se poate vedea dacă o per-
soană a fost torturată sau nu. Absenţa oricărui semn 
fizic nu exclude posibilitatea torturii. Chiar şi mici 
suferinţe, fizice sau mentale, sunt de ajuns să fie 
considerate ca tortură.

De asemenea, CEDO a menţionat în nenumărate 
cazuri că art.3 din Convenţie cuprinde una dintre 
valorile fundamentale ale unei societăţi democra-
tice, iar aceste prevederi nu pot fi încălcate nici în 
cazuri cum ar fi lupta împotriva terorismului4.

Totodată, CEDO, la intrepretarea art.3 din Con-
venţie, face distincţie între ,,tortură” şi ,,tratament 

D
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inuman şi degradant”, calificând tortura ca un tra-
tament inuman care provoacă suferinţe foarte pu-
ternice, iar la recunoaşterea faptei ca act de tortură, 
CEDO va lua în consideraţie gravitatea şi intensita-
tea durerii cauzate determinată în funcţie de durata 
tratamentului, precum şi consecinţele fizice sau psi-
hice ale persoanei survenite în urma aplicări actului 
în dependenţă de sex, vârstă, starea sănătăţii victi-
mei, metoda şi modul de realizare a faptei5.

Orice formă de tortură este un tratament inuman 
şi degradant şi tratamentul inuman este la fel de-
gradant. Noţiunea de tratament inuman cuprinde în 
sine un astfel de tratament care pricinuieşte în mod 
intenţionat suferinţe grave, mintale sau fizice, care 
în situaţii obişnuite ar fi nejustificate. 

Cuvântul ,,tortură” este deseori folosit pentru a 
descrie un tratament inuman care are drept scop ob-
ţinerea unor informaţii sau recunoaşteri, sau aplica-
rea pedepsei care este, în general, o formă mai gravă 
a tratamentului inuman. Tratamentul sau pedeapsa 
unui individ poate fi considerată drept degradantă 
dacă ea umileşte individul dat faţă de alte persoane 
sau îl obligă să acţioneze împotriva conştiinţei sau 
dorinţei lui. 

De asemenea, Curtea distinge trei niveluri ale 
comportamentului interzis: 

1. Tortura: un tratament inuman deliberat care 
cauzează suferinţe foarte puternice şi crude. 

2. Tratament inuman: cauzarea unor suferinţe 
mintale şi fizice foarte puternice. 

3. Tratament degradant: maltratare menită să-i 
trezească victimei sentimente de teamă, frică, îngri-
jorare şi inferioritate, capabilă să o umilească şi în-
josească şi să stopeze orice posibilitate de a opune 
rezistenţă fizică sau morală. Unica diferenţă dintre 
cele trei tipuri de tratament este în general una de 
gradaţie. 

 În jurisprudenţă tortura sau tratamentul inuman 
este caracterizt ca nişte acţiuni ,,falanga” (lovirea 
peste picioare cu o bară sau cu un băţ de metal 
sau de lemn), lovituri puternice peste toate părţile 
corpului victimei, folosirea electroşocului, ame-
ninţările de a fi împuşcat sau omorât. Iar noţiunea 
de ,,tortură nefizică” este folosită pentru a acoperi 
cauzarea unor suferinţe mintale, creând o stare de 
îngrijorare şi stres prin intermediul altor acte de vi-
olenţă corporală. 

Iar prin tratamentul inuman se înţelege maltrata-
rea care trebuie să atingă un nivel minim de severi-
tate, precum durata tratamentului, efectele lui fizice 

şi mintale, în unele cazuri, sexul, vârsta şi sănătatea 
victimei etc. Acesta poate include: legarea şi închi-
derea victimei într-o celulă întunecoasă şi friguroa-
să şi tratarea în aşa fel, încât să lase răni sau urme 
vizibile pe corpul victimei, neacordarea posibilităţii 
de a dormi, nealimentarea victimei, întreţinerea fără 
apă sau în gălăgie continuă, acoperirea feţei etc. 

Prin ,,tratamentul” sau ,,pedeapsă  degradant(ă)” 
se înţelege faptul, când, în opinia victimei sau a 
celor din jur, ea a suferit ,,umilire sau înjosire care 
a atins nivelul minim de severitate”. Iar acel nivel 
trebuie să fie stabilit în dependenţă de circumstan-
ţele cazului. 

Curtea Europeană nu pune la îndoială că art.3  se 
referă în exclusivitate numai la cauzarea suferinţei 
fizice, ci şi a celei mintale, ,,Cauzarea unor suferin-
ţe mintale creând o stare de îngrijorare şi stres prin 
intermediul altor acte de violenţă corporală”. 

În opina CEDO, condiţiile de detenţie pot con-
stitui ele înseşi un tratament care încalcă art.3, aici 
fiind invocat exemplul cet. Tekin împotriva Turciei 
unde detenţia într-o încăpere întunecoasă şi frigu-
roasă, fără lumină, pat şi cearşafuri, la o temperatu-
ră sub zero grade, aprovizionarea numai cu mâncare 
şi apă, este considerată o încălcare a art. 3, deși s-a 
dovedit că rudele sau cunoscuţii le aduceau deţinu-
ţilor îmbrăcăminte suplimentară5. 

Astfel, I. Samoliuk afirmă că suferinţa fizică se 
poate manifesta nu numai prin durerea propriu-zisă 
provocată prin acte violente, dar şi prin starea fi-
zică proastă cu caracter extenuant, determinată de 
foame, sete, răcirea corpului2. De asemenea, R.D. 
Şarapov susţine că la suferinţa fizică urmează a fi 
raportată extenuarea nervoasă, condiţionată de in-
troducerea repetată în organism a substanţelor psi-
hostimulatorii sau halucinogene, fie a altor substan-
ţe psihoactive3.

Prin suferinţă psihică se înţelege aplicarea unor 
factori psihogeni cum ar fi: batjocura, luarea în râs, 
insulta, ameninţarea care influenţează anume asu-
pra psihicului, dar nu asupra corpului fizic prin apli-
carea actelor de violenţă. Dar, în cazul infracţiunii 
de tortură nu este suficient să se fi provocat, pur şi 
simplu, o durere sau suferinţă fizică ori psihică, ci 
trebuie ca aceasta să fie o durere sau o suferinţă pu-
ternică. De aceea, fiind o noţiune de apreciere, în 
procesul calificării infracţiunii, organele de urmări-
re penală şi instanţele judecătoreşti au competenţa 
de a aprecia dacă durerea sau suferinţa provocată a 
fost sau nu puternică. Actele de tortură urmează a 
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se aprecia în raport cu toate împrejurările reţinute, 
dacă durerea sau suferinţa provocată victimei a fost 
sau nu puternică. Așadar, rezultă că trebuie deter-
minate limitele de la care durerea sau suferinţa nu 
poate fi considerată o simplă ,,brutalitate” produsă, 
de exemplu, atunci când persoana se opune arestării 
sale sau reţinerii. 

În concluzie, dacă am face o generalizare a tu-
turor definiţilor atât din actele normative, cât şi din 
teorie, am formula următoarea definiţie:

Orice act provocat în mod intenţionat prin care 
se cauzează, prin diferite mijloace, durere sau su-
ferinţe acute, fizice sau mentale ce constau din ac-
ţiuni ce ar înjosi onoarea şi demnitatea persoanei 
care se manifestă prin crearea de condiţii extreme 
sau acţiuni care se repetă sistematic şi se prelun-
gesc în timp, în fiecare caz fiind luat în considera-
ţie elementul subiectiv al celui supus torturi, aceste 
acţiuni fiind săvârșite cu scopul de a obţine de la 
această persoană sau de la o persoană terţă informa-
ţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act, cu 
excepţia durerii sau a suferinţei ce rezultă exclusiv 
din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni, de a 
intimida sau de a face presiune asupra ei sau asupra 
unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat 

pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, dacă 
o asemenea durere sau suferinţă este provocată de 
o persoană cu funcţie de răspundere sau de oricare 
altă persoană care acţionează cu titlu oficial, ori la 
instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit 
al unor asemenea persoane. Aici am preciza că per-
soana cu funcţie de răspundere sau care acţionează 
cu titlu oficial sunt doar o anumită categorie, fiind 
subiecte de drept public care acţionează în numele 
statului la aplicarea legi şi înfăptuiri justiţiei.
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n condiţiile declarării de către Republica Mol-
dova a devotamentului faţă de cursul strate-
gic de integrare europeană, justiţia – ca ideal 

şi valoare socială – trebuie să urmeze acest vector 
în strânsă consonanţă cu valorile universale, axate 
prioritar pe ideea respectării drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale omului. Realitatea, însă, de-
monstrează că Republica Moldova, fiind unul dintre 
statele tinere ce au luat naştere în urma destrămării 
Uniunii Sovietice, se confruntă cu multe fenomene 
antisociale ce afectează flagrant drepturile şi libertă-
ţile fundamentale. Unul dintre aceste fenomene, cu 
impact negativ şi larg răspândit, pe care îl vom abor-
da în prezentul discurs şi care condiționează o pro-
fundă criză de imagine pentru un stat aflat în proces 
de tranziţie, îl constituie fenomenul torturii. 

În doctrina de specialitate, tortura este calificată 
ca fiind cea mai periculoasă formă de atentare la per-
sonalitate, care încalcă cele mai importante norme 
sociale (nu numai norme de drept, dar şi etico-mo-
rale) formate de-a lungul timpului; pe de altă parte, 
tortura reprezintă depăşirea atribuţiilor în condiţiile 
realizării legale a unor măsuri obligatorii1. 

Menţionăm din start că pentru o prevenire eficien-
tă a torturii este absolut necesar ca fiecare dintre noi 
să conştientizăm pericolul social deosebit de grav al 
respectivului fenomen, să cunoaştem instrumentarul 
legal internaţional şi naţional existent în domeniu, 
esenţa şi dimensiunile conceptuale ale torturii. Nu 
putem trece cu vederea faptul că eficienţa utilizării 
instrumentarului internaţional este indispensabil le-
gată de calitatea legislaţiei naţionale şi de gradul de 
racordare a acesteia la convenţiile şi tratatele interna-
ţionale pentru apărarea drepturilor omului. Totodată, 
considerăm că pentru prevenirea eficientă a fenome-
nului torturii nu este suficientă simpla recunoaştere a 
ordinii juridice prescrise de actele internaţionale, ci 
mai este necesar ca autorităţile statului să manifeste 
preocupări constante în vederea respectării şi asigu-
rării acestei ordini. Or, apare întrebarea, dacă la acest 
capitol Republica Moldova a pus în realizare anumi-
te politici de maximă eficienţă destinate prevenirii şi 
combaterii fenomenului torturii.

Ne întrebăm dacă este posibil a preveni şi a com-
bate un proces negativ fără cunoaşterea detaliată a 

FENOMENUL  TORTURII:  TRECUT  ŞI  PREzENT
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acestuia în contextul evoluţiei istorice a comunităţii 
umane. După cum se menţionează în literatura de re-
ferinţă, în epoca de prosperare a sclavagismului, iar 
mai apoi în perioada de dezvoltare a feudalismului, 
tortura persoanei în procesul de înfăptuire a justiţi-
ei era un procedeu legalizat, fie în scopul obţinerii 
probelor privind vinovăţia făptuitorului, fie ca măsu-
ră de pedeapsă pentru delictul săvârşit2. Este vestită 
Legea lui Hammurabi care prevedea cele mai crude 
şi inumane tehnici de obţinere a autodenunţării sau 
a altor probe: fricţiunea creştetului capului cu piatra 
ori aruncarea lui în apă legat de mâini şi de picioa-
re şi dacă se scufunda, însemna că era vinovat. Mai 
târziu, în timpul inchiziţiei, a urmat arderea pe rug a 
celor acuzaţi de erezie şi a celor care îşi manifestau 
sub orice formă ostilitatea sau nesupunerea faţă de 
biserica catolică, la fel şi a savanţilor înaintaşi pentru 
a se dezice de descoperirile lor geniale în domeniul 
ştiinţei, tehnicii şi cunoaşterii umane etc.

Menţionăm că anume revoluţiile sociale bur-
gheze şi dezvoltarea noilor relaţii capitaliste au dat 
naştere institutelor democratice, care promovau, în 
primul rând, valoarea umană, drepturile şi libertăţile 
individului. Indiferent de aceasta, după cum afirmă 
D. Băluţă, „dezrădăcinarea torturii, care devenise în 
afara legii, decurgea anevoios”3.

Tortura este considerată o metodă legală de do-
bândirea probelor, ca formă de executare a pedepse-
lor şi ca modalitate de obţinere a confesiunilor şi de 
recunoaştere a vinei. Aceste metode continuau să fie 
folosite la începutul secolului XX, atingând apogeul 
în timpul celui de-al doilea război mondial. Anume 
acest apogeu a determinat comunitatea internaţională 
să iniţieze elaborarea unor principii de recunoaştere 
şi apărare a drepturilor omului. 

Ulterior, în a doua jumătate a secolului trecut, 
când întreaga omenire s-a pomenit cuprinsă de holo-
caustul fascismului şi de totalitarismul sovietic, sta-
tele ale căror cetăţeni au avut de suferit cel mai mult 
în urma acestor apariţii monstruoase, s-au consolidat 
în organizaţii internaţionale mondiale şi regionale 
întru protejarea democraţiei reprezentative, dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Atare 
instituţii nu numai că au elaborat un cadru legislativ 
ce stabileşte standarde bine determinate în acest do-

Î
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meniu, care exclude tortura şi tratamentul inuman al 
persoanei în procesul de urmărire penală şi înfăptuire 
a justiţiei, dar a instituit şi un sistem de organe meni-
te să monitorizeze şi să ia atitudine faţă de delictele 
de tortură şi tratamente inumane în statele semnata-
re. Dintre aceste organe fac parte Comitetul pentru 
Prevenirea Torturii al Înaltului Comisariat pentru 
Drepturile Omului al ONU (CAT), Comitetul Euro-
pean pentru Prevenirea Torturii şi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante (CPT), Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) ş.a.4.

Aderând la aceste instrumente şi conștientizând 
necesitatea de a implementa noile rigori, în confor-
mitate cu Legea Republicii Moldova din 30.06.2005, 
Codul penal a fost completat cu art.3091 „Tortura”5. 
În acest mod, şi-a găsit realizarea unul dintre anga-
jamentele pe care şi le-a asumat Republica Moldova 
pe plan internaţional care derivă din art.5 al Declara-
ţiei Universale a Drepturilor Omului.

Desigur, principalul instrument cu vocaţie inter-
naţională ce se referă la prevenirea şi combaterea 
torturii este Convenţia ONU împotriva torturii şi al-
tor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante6. 

Prevederi referitoare la necesitatea prevenirii şi 
reprimării torturii se conţin şi în actele normative na-
ţionale cu caracter extrapenal, precum ar fi Constitu-
ţia Republicii Moldova, Codul de procedură penală 
al Republicii Moldova etc.7-8. 

Toate acestea demonstrează cu prisosinţă că aten-
ţia legiuitorului este vigilent îndreptată spre contra-
cararea actelor de tortură, tratamente crude, inuma-
ne sau degradante în cadrul sistemului naţional de 
drept. 

Din păcate, tortura pentru Republica Moldova ră-
mâne a fi o problemă majoră care este determinată 
de un şir de procese, unul dintre ele fiind procesul 
implementării şi racordării legislaţiei în practică prin 
stabilirea unui raport de egalitate între situaţia de jure 
cu cea de facto. 

E de menţionat că Comitetul împotriva torturii 
este preocupat de caracterul inadecvat al penalităţilor 
aplicabile torturii şi utilizarea frecventă a sentinţe-
lor suspendate pentru persoanele care au fost găsite 
vinovate de comiterea actelor de tortură. Comitetul 
mai este îngrijorat de ratele scăzute de condamnări şi 
măsuri disciplinare impuse funcţionarilor organelor 
de drept în lumina numeroaselor alegaţii de tortură şi 
alte acte crude şi inumane sau tratament degradant, 
cât şi de lipsa de informaţie publică cu privire la ast-
fel de cazuri ş.a. În legătură cu faptul că Republica 
Moldova are un număr impunător de dosare pierdute 

la CEDO (peste 70 de cauze), fapt ce denotă exis-
tenţa unor carenţe în sistemul judecătoresc autohton, 
se simte nevoia de a face unele remanieri pentru o 
înfăptuire corectă a justiţiei, una dintre ele şi cea mai 
importantă fiind recunoaşterea precedentului judi-
ciar ca obligatoriu la soluţionarea cauzelor penale. 
Aceasta, de asemenea, va ajuta la eliminarea cazuri-
lor de tortură.

Pentru a nu epuiza subiectul, menţionăm că tema 
abordată necesită studii mai detaliate, diverse pro-
puneri şi recomandări. De asemenea, ca cetăţean al 
Republicii Moldova şi ca viitor reprezentant al or-
ganelor de drept, recunosc că pe plan naţional există 
multe carenţe în combaterea acestui flagel.

Așadar, specificul funcţionării organelor poliţie-
neşti şi ale altor autorităţi de drept este caracterizat 
printr-un risc sporit de violare a drepturilor persoanei 
sub aspectul săvârşirii actelor de tortură sau de trata-
mente inumane sau degradante. În vederea unei pre-
veniri eficiente a acestor fenomene negative se face 
prioritară, pe de o parte, reevaluarea şi reajustarea re-
glementărilor de drept în vederea diminuării respec-
tivului risc, iar pe de altă parte, dimensionarea strictă 
a activităţii organelor de drept în sensul respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoane-
lor implicate în activitatea de înfăptuire a justiţiei.

Din studiul efectuat tragem concluzia firească că 
eradicarea torturii, tratamentelor crude, inumane şi 
degradante este un proces continuu şi de durată care 
presupune efoturi permanente din partea autorităţi-
lor. Este necesară îmbunătăţirea procesului educa-
tiv-instructiv a reprezentanţilor autorităţii statului şi 
a mecanismului de supraveghere a componentelor 
sistemului punitiv.
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n linii generale, drepturile omului pot fi de-
finite ca drepturi inerente naturii omului, in-
dispensabile, inviolabile, fără de care el nu 

poate exista ca fiinţă umană. Refuzul de a oferi 
omului drepturi şi libertăţi este nu numai o trage-
die personală, dar şi creează condiţii pentru dezor-
dini sociale şi politice1. Vorbind despre drepturile 
omului, enumerăm un şir de mecanisme atât naţi-
onale, cât şi internaţionale în acest sens, cum ar fi: 
Carta ONU2, Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, Pactul Internaţional cu privire la dreptu-
rile civile şi politice, Convenţia împotriva torturii 
etc. Pe plan naţional – Constituţia Republicii Mol-
dova şi alte acte normative.

 Prin prezentul demers ştiinţific vom întreprin-
de o analiză a sistemului penitenciar din Republica 
Moldova şi a condiţiilor de deţinere a persoanelor 
condamnate la privaţiune de libertate. Instituţiile 
penitenciare reprezintă un atribut obligatoriu al 
fiecărui stat şi-şi exercită funcţiile în conformi-
tate cu normele existente. Asigurarea respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor 
categoriilor de persoane constituie o premisă im-
portantă pentru instaurarea statului de drept în Re-
publica Moldova. O categorie de persoane aparte 
sunt deţinuţii condamnaţi la privaţiune de liberta-
te. În acest scop, în vederea respectării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale acestei categorii de 
persoane a fost adoptat Codul de executare al Re-
publicii Moldova. Potrivit acestui act normativ, în 
art.166, condamnatului i se garantează o multitu-
dine de drepturi3. 

Potrivit Codului Penal al RM, deţinutul are 
dreptul la amnistie şi la graţiere4. Dacă facem refe-
rire la literatura de specialitate, observăm că con-
damnaţii mai au şi alte drepturi ce ţin de regimul 
instituţiilor de detenţie5.

 Sistemul penitenciar în etapa actuală rămâne  
cel mai vulnerabil în ceea ce priveşte respectarea 
drepturilor omului. Problema condamnaţilor şi a 
condiţiilor de detenţie în instituţiile penitenciare 
prezintă un interes sporit. Declaraţia Universală a 

PRObLEME  ACTUALE  PRIVIND  PROTECŢIA  JURIDICă  A 
DREPTURILOR  OMULUI  ÎN  INSTITUŢIILE  PENITENCIARE

Roman PoRuBIn, 
student, anul III, academia de Poliție ,,Ştefan cel Mare” 

alexandru zoSIM, 
dr. în drept, conf. univ., cond. ştiinţific

Drepturilor Omului interzice tortura, tratamentele 
crude, inumane sau degradante6. Persoanele care 
au nimerit în penitenciare s-au făcut vinovate de 
unele încălcări ale regulilor societăţii. Scopul de 
bază al sancţiunii este de a reeduca infractorul şi 
de a-l readuce în societate ca pe un oarecare alt ce-
tăţean, însă nu se poate reeduca o persoană în con-
diţii şi împrejurări inumane. Este clar că condiţiile 
mizerabile şi dăunătoare pentru sănătate sunt ne-
justificate, inutile şi disproporţionale faţă de fapta 
comisă. Administraţia instituţilor penitenciare nu 
opun, practic, nimic efectului distructiv al celulei. 
Nu este vorba doar de condiţiile de detenţie, ci și 
de atitudinea faţă de cei aflaţi acolo. Comunita-
tea internaţională a tras concluzia că reintegrarea 
celor condamnaţi în societate ca cetăţeni care res-
pectă legea rămâne una dintre cele mai importante 
probleme ale sistemului penitenciar. Este bine cu-
noscut faptul că gradul de democratizare a societă-
ţii se apreciază în funcţie de condiţiile instituţiilor 
penitenciare. 

 Potrivit Comitetului European Pentru Preveni-
rea Torturii, o delegaţie europeană a vizitat cinci 
instituţii penitenciare. Un fost deţinut a susţinut 
că în ziua în care a fost adus în penitenciar, a fost 
lovit cu pumnul şi cu picioarele de către gardieni. 
Deosebit de alarmantă este situaţia în penitencia-
rul nr.4 de la Cricova în care se aplică lovituri cu 
bâtele, precum şi utilizarea gazelor neutralizante, 
atitudini agresive şi provocatoare ale personalului 
sunt percheziţiile nocturne repetate în mod arbi-
trar, fără a fi luate în consideraţie plângerile pe 
care aceştia le formulau. La spitalul penitenciar de 
la Pruncul, membrii personalului de supraveghere 
provocau deţinuţii, aceste provocări ajungeau la 
conflicte în care uneori se utiliza excesiv forţa şi 
unele mijloace speciale, inclusiv obiecte neautori-
zate. Plâgerile de provocări, urmate de utilizarea 
excesivă a forţei, vizează şi alte instituţii peniten-
ciare din RM7. 

 Făcând o sinteză a celor relatate, remarcăm că 
condamnatul nu este sursa tuturor relelor comise, 
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ci este, de fapt, victimă prin care fenomenul „cri-
mă” a putut să se manifeste şi, în final, să produ-
că daune considerabile. Din aceste considerente, 
se impune întreprinderea unor măsuri în vederea 
soluţionării problemei în cauză, şi anume: instru-
irea şi selectarea cadrelor competente ce formea-
ză personalul penitenciarelor, garantarea în orice 
circumstanţe a condiţiilor vitale fundamentale fi-
ecărui deţinut, eficientizarea activităţii subiecţilor 
care sunt chemaţi să efectueze controlul activităţii 
sistemului penitenciar. 

 Numai în situaţia când autorităţile vor reuşi să 
asigure respectarea drepturilor omului şi a demni-
tăţii umane în condiţiile de detenţie, atunci vom 
putea vorbi de o politică eficientă de combatere a 
criminalităţii. Doar în aceste condiţii vom putea 
afirma că închisoarea este pedeapsa prin excelenţă 
a societăţilor civilizate şi nu o şcoală a recidivişti-
lor, precum este astăzi, căci nu are nici un folos a 

silnici pe cei răi prin pedeapsă, dacă nu-i faci mai 
buni prin regimul închisorii.
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copul de bază al legii penale este de a apă-
ra persoana şi statul de infracţiuni, precum şi 
prevenirea săvârşirii de noi fapte infracţiona-

le. De fapt, dreptul penal este un sistem de norme 
materiale care se aplică prin intermediul normelor 
procesuale, ce servesc ca instrument pentru nor-
ma materială. Aceeaşi lege procesual penală oferă 
organelor de ocrotire a normelor de drept anumite 
împuterniciri întru atingerea scopului legii penale 
şi procesual penale. Aceste organe sunt abilitate să 
aplice anumite măsuri care deseori contravin vo-
inţei presupuşilor subiecţi ai faptelor interzise de 
lege, masuri denumite de însăşi lege ca măsuri pro-
cesuale de constrângere. Prima măsură de acest gen 
reglementată de Codul de procedură penală într-un 
capitol aparte este reţinerea. Această poziţionarea 
de către legiuitor nu este una întâmplătoare, ci se 
datorează importanţei caracterului şi circumstanţe-
lor în care ea se desfăşoară.

 Codul de procedură penală al Republicii Mol-
dova din 7 iunie 2003 în art.165 alin.(1) defineşte 
reţinerea ca „privarea persoanei de libertate pe o 
perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 de 
ore, în locurile şi în condiţiile stabilite prin lege”2. 
Totodată, reglementări ce ţin de reţinere găsim şi în 
Constituţie în art.25 alin. (2) şi (3) şi în CEDO art.5 
par.1 care tratează prezumţia libertăţii, precum că 
acesta este un drept inalienabil, priveşte toate fiin-
ţele umane şi poate fi restrâns numai în condiţiile 
legii. Reţinerea poate avea loc numai în cazuri ex-
cepţionale, termenul ei nu poate fi prelungit (mai 
mare ca legal) şi persoana trebuie sa fie eliberată 
imediat dacă se constată nejustificarea reţinerii3.

Toate sistemele de drept şi toate legislaţiile sta-
telor cunosc privarea de libertate cu titlu de măsură 
procesuală personală, de constrângere cu o scurtă 
durată de timp; reţinerea (sau orice instituţie simila-
ră, indiferent de denumire) este o măsură operativă, 
izvorâtă din nevoia imobilizării imediate a făptuito-
rului de către toate organele judiciare – preponde-
rent organele de poliţie – indi ferent de oră şi condiţii 
speciale ori aprobări ierarhic superioare prealabile1. 

REŢINEREA – MăSURă  DE  CONSTRÂNGERE  ÎN 
PROCESUL  PENAL

Stanislav MaSlov, 
student, anul III, BaC, ulIM

Iurie MăRgIneanu, 
dr. în drept, conf. univ., cond. ştiinţific 

Pot fi reţinute persoanele bănuite de săvârşirea unei 
infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu 
închisoarea pe un termen mai mare de un an; învi-
nuitul, inculpatul care încalcă condiţiile măsurilor 
preventive neprivative de libertate, luate în privinţa 
lui, precum şi ordonanţa de protecţie în cazul vio-
lenţei în familie, dacă infracţiunea se pedepseşte cu 
închisoare; condamnaţii în privinţa cărora au fost 
adoptate hotărâri de anulare a condamnării cu sus-
pendarea condiţionată a executării pedepsei sau de 
anulare a liberării condiţionate de pedeapsă înainte 
de termen.

Art.171 şi 172 prevăd forme speciale ale reţine-
rii care poate fi dispusă numai de procuror sau de 
judecătorul de instrucţie, şi anume, reţinerea per-
soanei condamnate până la soluţionarea chestiunii 
privind anularea condamnării cu suspendarea exe-
cutării pedepsei sau anularea liberării condiţionate 
de pe deapsă înainte de termen şi reţinerea persoanei 
care săvârşeşte o infracţiune de audienţă. În ceea ce 
ţine de problematica temeiului şi condiţiilor reţine-
rii în acest sens, legea stipulează expres faptul că 
poate fi reţinută persoana dacă: 

aceasta a fost prinsă în flagrant delict;1) 
dacă martorul ocular, inclusiv partea vătă-2) 

mată, vor indica direct că anume această persoană a 
săvârşit infracţiunea;

dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la 3) 
domiciliul ei ori în unitatea de transport vor fi des-
coperite urme evidente ale infracţiunii;

alte circumstanţe care servesc temei pentru 4) 
a bănui că această persoană a săvârşit infracţiunea, 
numai dacă a încercat să se ascundă sau dacă nu 
are loc de trai permanent ori nu i s-a putut constata 
identitatea.

Reţinerea persoanei poate avea loc până la în-
registrarea infracţiunii în modul stabilit de lege. 
Înregistrarea infracţiunii se efectuează imediat, dar 
nu mai târziu de 3 ore de la momentul aducerii per-
soanei reţinute la organul de urmărire penală, prin 
întocmirea unui proces-verbal, iar în cazul în care 
fapta pentru care persoana a fost reţinută nu este 
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înregistrată în mod corespunzător, persoana se eli-
berează imediat, cu excepţia prevăzută de art.273 
alin.(1) pct.2) [2]. Reţinerea minorului nu poate 
depăşi 24 de ore. În acelaşi timp, OUP nu poate re-
ţine persoană judecătorului, judecătorul Curţii Con-
stituţionale, deputatului sau membrului misiunilor 
diplomatice decât în flagrant delict și fără acordul 
instituţiei căreia se supune subiectul reţinerii. 

Motivele reţinerii imediat se aduc la cunoştinţa 
persoanei reţinute numai în prezenţa unui apărător 
ales sau a unui avocat de serviciu care acordă asis-
tenţă juridică de urgenţă.

Persoana care efectuează reţinerea este în drept 
să supună persoana reţinută percheziţiei corporale. 
Totodată, cu înmânarea copiei procesului-verbal de 
reţinere, bănuitului reţinut i se înmânează în scris 
informaţia despre drepturile prevăzute de art.64 din 
CPP, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi 
împotriva sa, de a da explicaţii care se înregistrează 
în procesul-verbal.

 În decurs de până la 6 ore de la întocmirea pro-
cesului-verbal de reţinere, persoana care 1-a întocmit 
prezintă procurorului o comunicare în scris privind 
aplicarea acestei măsuri. Persoana care a întocmit 
procesul-verbal de reţinere imediat, dar nu mai târziu 
de 6 ore, este obligată să dea posibilitate persoanei 
reţinute să anunţe una dintre rudele apropiate sau o 
altă persoană, la propunerea reţinutului, despre locul 
unde acesta este deţinut sau o anunţă singură.

Potrivit alin.(1) al art.174 din CPP, persoana re-
ţinută urmează a fi eliberată dacă nu s-au confirmat 
motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută 
a săvârşit infracţiunea; lipsesc temeiuri de a priva în 
continuare persoana de libertate; organul de urmărire 
penală a constatat la reţinerea persoanei o încăl care 
esenţială a legii; a expirat termenul reţinerii şi instan-
ţa nu a autorizat arestarea preven tivă a persoanei.

 Potrivit alin.(2) al art.174 din CPP, persoana 
eliberată după reţinere nu poate fi reţinută din nou 
pentru aceleaşi temeiuri. În alin.(3) al acestui arti-
col se menţionează că la eliberare, persoanei reţinu-
te i se înmânează certificat în care se scrie de către 
cine a fost reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii, 
temeiul şi timpul eliberării.

 În doctrina naţională sunt specificate câteva la-
cune şi neclarităţi ce ţin de reglementarea reţinerii. 
Drept exemplu poate servi art.173 alin.(4) care pre-
vede prelungirea termenului de înştiinţare a rudelor 
apropiate reţinutului în caz de necesitate (cu acordul 
judecătorului de instrucţie) poate fi de până la 72 de 
ore, iar în art.302 se tratează acelaşi domeniu dar 
prevede termenul de până la 12 ore. Art.166 alin.
(2) extinde prea larg sfera temeiurilor de reţinere 
în baza căruia, spre exemplu, poate fi reţinută per-
soana care nu are loc permanent de trai în privinţa 
căruia organul de poliţie are bănuieli (altele decât 
cele de bază) că a săvârşit o infracţiune.

 Cu mici excepţii, organele de poliţie sunt prime-
le organe judiciare care ajung la faţa locului săvâr-
şirii infracţiunii ori depistează operativ şi identifică 
făptuitorul. Evident, la îndemâna acestor organe 
trebuie pusă o măsură la fel de operativă pentru 
reţinerea presupusului făptuitor. Reţinerea este un 
„instrument” al legii procesual penale ce serveşte 
pentru a împiedica persoana bănuită de comiterea 
unei infracţiuni de a săvârşi noi fapte infracţionale, 
de a se eschiva de la răspundere sau de a influenţa 
negativ desfăşurarea procesului penal. Deci, reţine-
rea este o măsură oportună în procesul prevenirii 
împiedicării aflării adevărului, ducând la atingerea 
scopului legislaţiei penale şi procesual penale, dar 
trebuie să se producă în strictă conformitate cu le-
gea şi cu necesităţile procesului penal. 

Referințe:
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importanţă deosebită pentru practica juridică 
are delimitarea infracţiunii de răpire a unei 
persoane de alte infracţiuni asemănătoare.

Delimitarea răpirii unei persone urmează a fi 
efectuată în baza semnelor obiective şi subiective 
prin care se deosebesc aceste componente.

Infracţiunea prevăzută în art.164 CP RM are 
tangenţe comune cu un şir de fapte infracţionale. 
Şi pentru delimitarea clară a lor, în primul rând, 
trebuie făcută o analiză juridico-penală a fiecărei 
dintre infracţiunile enumerate.

Prin infractiune de răpire a unei persoane se 
înțelege capturarea ei contrar dorinţei sau voinţei 
sale, însoţită de schimbarea locului de reşedinţă 
ori de aflare temporară în alt loc şi de privarea ei 
de libertate (art.164). Răpirea persoanei are loc 
prin îmbinarea ei cu alte acţiuni infracţionale: 
ameninţări, violenţă, privarea de libertate, viol, 
şantaj etc. 

Luarea de ostatici, adică luarea sau reţinerea 
persoanei în calitate de ostatic cu scopul de a sili 
statul, organizaţia internaţională, persoana juridică 
sau fizică ori un grup de persoane să săvârşească 
sau să se abţină de la săvârşirea vreunei acţiuni în 
calitate de condiţie pentru eliberarea ostaticului, 
este o infracţiune cu caracter internaţional1, fiind 
acceptată în legislaţia naţională ca infracţiune în 
baza ratificării Convenţiei Adunării Generale a 
ONU contra infracţiunilor de luare de ostatici, 
adoptată la 18 decembrie 1979 (Legea nr.1241 din 
18.07.2002).

Spre deosebire de răpirea persoanei, luarea de 
ostatici are alt obiect de atentare – securitatea pu-
blică, precum şi alt conţinut al cerinţelor înaintate 
(dacă există acestea). La răpirea persoanei acestea 
nu se afişează, vinovatul acţionând pe ascuns, in-
clusiv de autorităţi.

Prin privaţiunea ilegală de libertate se înțelege 
împiedicarea victimei de a se deplasa conform vo-

DELIMITAREA  RăPIRII  UNEI  PERSOANE  DE 
INFRACŢIUNILE  CORELATIVE  ÎN  LEGISLAŢIA 

REPUbLICII  MOLDOVA

Ivan HadjI, 
student, anul III, academia de Poliție ,,Stefan cel Mare” 

valentin CHIRIța, 
lector, magistru în drept, academia de Poliție ,,Stefan cel Mare”, cond. știițific

inţei sale, de a-și alege liber locul aflării, de a co-
munica cu alte persoane atunci și așa cum dorește 
ea, pe calea izolării victimei în locul aflării ei per-
manente sau provizorii, loc în care a ajuns bene-
vol, și fără a fi deplasată din alt loc1. Privaţiunea 
ilegală de libertate se deosebeşte de răpirea per-
soanei prin faptul că ea nu este însoţită de schim-
barea locului de aflare a victimei, efectuându-se 
prin reţinerea persoanei în locul unde se afla ea de 
bună voie4.

Prin șantaj se înțelege cererea de a se transmite 
bunurile proprietarului, posesorului sau deţinăto-
rului ori dreptul asupra acestora sau de a săvârşi 
alte acţiuni cu caracter patrimonial, ameninţând 
cu violenţă persoana, rudele sau apropiaţii aces-
teia, cu răspândirea unor ştiri defăimătoare despre 
ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor 
proprietarului, posesorului, deţinătorului ori cu ră-
pirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a 
rudelor sau a apropiaţilor acestora (art. 189). 

Răpirea unei persoane în cazul şantajului în-
soţit de răpirea proptrietarului, posesorului, deţi-
nătorului, a rudelor sau a apropiaţiilor acestora se 
face prin îmbinarea cu acţiunea de şantaj.

Pentru a delimita clar infracţiunea răpirea unei 
persoane de luarea de ostatici, şantaj şi privaţiunea 
ilegală de libertate, propunem următoarele crite-
rii:

prin răpirea unei persoane înţelegem captura-- 
rea ei contrar dorinţei sau voinţei sale, însoţită de 
schimbarea locului de reşedinţă ori de aflare tem-
porară în alt loc şi de privarea ei de libertate2;

obiectul răpirii persoanei îl formează relaţiile - 
sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei.

răpirea persoanei are loc prin îmbinarea ei - 
cu alte acţiuni infracţionale: ameninţări, violenţă, 
privarea de libertate, viol, şantaj etc.;

la comiterea răpirii unei persoane, făptuitorii - 
sub diferite motive sunt interisaţi în personalitatea 
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concretă a victimei (spre exemplu, în cazul înlătu-
rării concurentului, încasarea datoriei etc.);

la răpirea unei persoane infractorii au tendinţa - 
de a evita publicitatea. Informarea persoanelor co-
interesate (de exemplu, soţul sau rudele victimei) 
se efectuează doar în caz de necisitate acută (de 
exemplu, dorinţa de a acapara răscumpărarea);

răpirea unei persoane este consumată din mo-- 
mentul capturării persoanei din localul reşedinţei 
sale sau a aflării temporare în alt loc;

dacă au fost sau nu exprimate careva amenin-- 
ţări în cazul răpirii pentru calificare nu are nici o 
importanţa2;

motivele răpirii pot fi diferite: răzbunare, gelo-- 
zie, huliganism, carierism, dorinţa de a săvârşi unele 

tranzacţii în perioada privării de libertate etc. Cele 
mai răspândite sunt motivele acaparatoare3.
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n unele situaţii prevăzute de lege, declanşa-
rea procesului penal a fost lăsată de legiuitor 
la iniţiativa persoanei vătămate, precizându-

se că punerea în mişcare a acţiunii penale se face 
numai la plângerea acesteia, ceea ce reprezintă o 
excepţie de la principiul oficialităţii procesului pe-
nal1.

În art.276 al Codului penal se reglementează 
cazurile de pornire a urmăririi penale doar în baza 
plângerii, deci, urmărirea penală se porneşte numai 
în baza plângerii prealabile a victemei în cazul in-
fracţiunilor prevăzute în articolele: 152 alin.(1), 153, 
155, 157, 161, 177, 179 alin.(1) şi (2), 185, 193, 
194, 197 alin.(1), 198 alin.(1), 200, 202, 203, 204 
alin.(1), 246, 274, precum şi al furtului avutului pro-
prietarului săvârşit de minor, de soţ, rude, în paguba 
tutorelui, ori de persoana care locuieşte cu victima 
sau este găzduită de aceasta2.

Sub aspect procesual penal, plângerea prealabilă 
este o condiţie de procedibilitate, întrucât existenţa 
acesteia conduce la declanşarea şi desfăşurarea pro-
cesului penal.

Desfăşurarea procesului penal poate fi influenţată 
de atitudinea persoanei vătămate nu numai în ceea 
ce priveşte declanşarea, dar şi desfăşurarea proce-
sului penal, deoarece partea vătămată poate să-şi 
retragă plângerea prealabilă şi chiar să se împace cu 
inculpatul3.

Potrivit art.274 alin.(1), punerea în mişcare a ac-
ţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate pentru infracţiunile pe care le-
gea le prevede în acest sens2.

După cum am menţionat mai sus, există un spec-
tru restrâns de infracţiuni contra sănătăţii şi inte-
grităţii corporale pentru care e necesară plângerea 
prealabilă pentru a începe procesul penal, excepţie 
făcând doar unele, ca de exemplu art.151 CP alin.(2) 
art. 152 CP RM.

Din punct de vedere al teoriei procesual penale 
şi penale, este necesar a stabili gradele de gravitate 
a vătămărilor integrităţii corporale sau a sănătăţii, 

ACŢIUNILE  ORGANULUI  DE  URMăRIRE  PENALă  ÎN 
CAz  DE  INFRACŢIUNI  CONTRA  INTEGRITăŢII  

CORPORALE  ŞI  SăNăTăŢII
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pentru o eventuală încadrare juridică corectă şi pen-
tru delimitarea infracţiunii de contravenţie.

Conform Regulamentului de apreciere medico-
legală a gravităţii vătămărilor corporale aprobat 
de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, 
Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne 
punctul 25, se stabilesc următoarele grade de gra-
vitate a vătămării integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii:

– vătămări grave;
– vătămări medii;
– vătămări uşoare;
– leziuni corporale fără cauzarea prejudiciului 

sănătăţii4.
Pentru organele de urmărire penală sunt impor-

tante doar vătămările grave şi medii, deoarece doar 
ele atrag după sine răspunderea penală şi respectiv 
declanşarea procesului penal.

În cazul sesizării organelor de urmărire penală 
pe motiv de vătămări ale integrităţii corporale sau 
ale sănătăţii, organul de urmărire penală e în drept, 
conform art.140 alin.(4), să dispună din oficiu sau 
la cererea persoanei interesate efectuarea constatării 
medico-legale, în conformitate cu punctul 5 al Re-
gulamentului de apreciere medico-legală a gravită-
ţii vătămărilor. În cazurile examinărilor medico-le-
gale, la cererea persoanei şi constatării vătămărilor 
corporale evaluate cu calificativul grave sau medii, 
medicul legist este obligat a informa organele de re-
sort despre aceasta, deoarece vătămările grave sau 
medii sunt prevăzute ca infracţiuni în articolele 151 
şi 152 ale CP RM şi, la rândul lor, duc la iniţierea 
procesului penal. 

După ce medicul legist constată că sunt prezente 
vătămări grave sau medii ale integrităţii corporale, 
ofiţerul de urmărire penală începe urmărirea penală, 
conform art.57 alin.(2) și art.274 CPP RM.

Conform articolului 144 şi 145 CPP, expertiza 
medico-legală a gravităţii leziunilor corporale se 
efectuează numai în baza ordonanţei conform art.57 
alin.(2) pct.8, în temeiul art.142 şi 144 ale CPP 

Î
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RM, în conformitate cu art.255 şi doar în cadrul 
unui proces penal, procedura fiind iniţiată de ofiţe-
rul de urmărire penală, a procurorului sau hotărârii 
instanţei judecătoreşti, care va cuprinde un şir de 
întrebări ce au importanţă pentru urmărirea penală 
şi la care expertul urmează să dea răspuns. Experti-
za medico-legală a gravităţii vătămărilor corporale 
este efectuată de către medicul legist în formă de 
examinare medicală a persoanei, în conformitate cu 
Regulamentul de apreciere medico-legală a gravi-
tăţii vătămărilor, alte instrucţiuni şi indicaţiilor me-
todice în vigoare. În mod obligatoriu se identifică 
persoana respectivă în baza buletinului de identitate 
sau a altui document, datele cărora se înregistrează 
în raportul respectiv.

Raportul de expertiză se eliberează persoanei 
care a dispus expertiza concretă sau altor colabo-
ratori ai organelor de resort numai la prezentarea 
legitimaţiei. Raportul de expertiză, de asemenea, 
poate fi eliberat altor colaboratori ai organelor 
de resort, sau persoanei examinate la prezentarea 
procurii eliberate de persoana care a dispus exper-
tiza şi legitimaţiei de serviciu sau buletinului de 
identitate, contra semnăturii în registrul de eviden-
ţă a expertizelor şi examinărilor medico-legale pe 
persoane2.

În raportul expertului trebuie să fie indicat când, 
unde şi cine (numele, prenumele, studiile, speciali-
tatea, vechimea în muncă pe specialitate) a efectuat 
expertiza, că expertul este informat despre răspun-
derea penală pentru prezentarea cu bună ştiinţă a 
unor concluzii false, titlul şi gradul ştiinţific, func-
ţia persoanei care a efectuat expertiza şi în ce bază, 
cine a asistat la efectuarea expertizei, ce materiale 
a utilizat expertul, ce investigaţii s-au efectuat, ce 
întrebări au fost puse expertului. Dacă în cursul 
efectuării expertizei, expertul constată circumstan-
ţe ce prezintă interes pentru cauza penală, dar cu 
privire la care nu i s-au pus întrebări, el are dreptul 
să le expună în raportul său. La raportul expertului 
se anexează corpurile delicte, probele grafice, alte 
materiale rămase după efectuarea investigaţiilor, 
precum şi fotografii, schiţe şi grafice ce confirmă 
concluziile expertului. În raportul expertului va fi 
inclusă argumentarea imposibilităţii de a răspunde 
la toate sau la unele întrebări ce au fost puse dacă 
materialele prezentate nu au fost suficiente sau în-
trebările formulate nu ţin de competenţa expertului, 
ori nivelul ştiinţei şi practica expertizelor nu permit 
a răspunde la întrebările puse.

Raportul expertului sau declaraţia sa că nu poate 
prezenta concluzii, precum şi procesul-verbal de au-
diere a expertului se comunică imediat, dar nu mai 
târziu de 3 zile de la primirea lor de către organul de 
urmărire penală, părţilor în proces care au dreptul să 
dea explicaţii, să facă obiecţii, precum şi să ceară a 
se pune expertului întrebări suplimentare, a se efec-
tua expertiza suplimentară ori o contraexpertiză. 
Executarea acestor acţiuni se consemnează într-un 
proces-verbal. Dacă în urma acestor acţiuni, organul 
de urmărire penală are unele neclarităţi, adică rapor-
tul expertului nu este clar sau are unele deficienţe, 
pentru înlăturarea cărora nu sunt necesare investiga-
ţii suplimentare, ori a apărut necesitatea de a preciza 
metodele aplicate de către expert sau unele noţiuni, 
organul de urmărire penală este în drept să audieze 
expertul, respectându-se prevederile articolului 105-
109 (audierea martorului) CPP RM.

În contextul celor expuse mai sus, este foarte im-
portant a menţiona că eficienţa şi justa soluţionare 
a cauzei penale, în special a celor privind leziunile 
corporale, este direct proporţională cu nivelul pro-
fesional al ofiţerului de urmărire penală, cu promp-
titudinea reacţionării şi aplicării cât mai corecte 
a legislaţiei procesual penale. De asemenea, este 
de neconceput obţinerea rezultatelor fără interac-
ţiunea organelor de urmărire penală cu instituţiile 
medicace, curative şi sanitare care, după cum am 
menţionat mai sus, joacă un rol primordial în apre-
cierea leziunilor. Din aceste considerente, este ne-
cesar ca fiecare acţiune efectuată de către organele 
de urmărire penală să fie motivată, întemeiată şi cu 
stricta respectare a principiilor generale şi speciale 
a procesului penal, căci doar de astfel de condiţii 
şi împrejurări va depinde admisibilitatea probelor 
acumulate şi rezultatul final – pedepsirea sau nu a 
făptuitorului.

Referințe:
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oţiunea de formaţiune politică este des utili-
zată în limbajul de specialitate, însă de fieca-
re dată comportă un sens diferit. 

Sintagma forţe sau formaţiuni politice1 desem-
nează un ansamblu de fenomene sociologice şi 
politice care au caracteristica esenţială de a situa 
individul în anumite raporturi cu puterea politică. 
Din punct de vedere instituţional, prin forţe po-
litice se înţeleg partidele politice şi organizaţiile 
sociale care acţionează în vederea înfăptuirii anu-
mitelor obiective programatice şi care au vocaţia 
de a determina sau influenţa cursul evenimentelor 
social-politice.

Din punct de vedere al dreptului constituţional, 
cele mai importante forţe politice şi sociale, care 
se revendică a fi, fiecare, un corp intermediar sunt 
partidele politice, asociaţiile sau organizaţiile sin-
dicale şi grupurile de presiune. 

Politologul D. Fisichella utilizează termenul 
unităţi politice pentru a desemna grupurile, parti-
dele, sindicatele şi mişcările2.

În legislaţia Republicii Moldova nu găsim o in-
terpretare a noţiunii formaţiune politică.

Termenul dat este tălmăcit în diferite moduri, 
şi, respectiv, nu putem face o delimitare clară a 
instituţiilor care se pot numi formaţiuni politice. 
Nu creează dubii doar partidele politice, care cu 
siguranţă se pot califica ca formaţiuni politice, 
fapt enunţat chiar în denumire. Restul formelor 
organizatorice, în dependenţă de genul activităţii 
desfăşurate, scopurile urmărite şi rezultatele atin-
se, sunt plasate sau nu în categoria formaţiunilor 
politice.

Evident este faptul că o formaţiune politică tre-
buie să întrunească anumite caracteristici pentru 
a nu pierde din statutul său. Astfel, putem susţine 
că primul element care contribuie la statornicirea 
unei formaţiuni politice este prezenţa unui inte-
res politic, a unei ideologii sau cel puţin prezenţa 
unui obiectiv politic care, odată atins, va produce 
schimbări în mersul evenimentelor politice ale so-
cietăţii. al doilea element, care-i dă curs primului, 
este individul sau indivizii care au viziuni politice 

identice şi care-şi unesc eforturile pentru a se afir-
ma pe arena politică a unui stat. Şi ultimul element, 
care le consolidează pe cele două, este forma ju-
ridică de organizare pe care şi-o aleg fondatorii 
şi care le permite a se încadra în diferite tipuri de 
activităţi. 

Chiar dacă sunt întrunite toate particularităţile 
expuse, totuşi, nu putem afirma în proporţie de o 
sută de procente că suntem în prezenţa unei forma-
ţiuni politice. Să luăm drept exemplu sindicatele. 
Rolul primordial al acestora este de a promova şi  
a proteja interesele salariaţilor. Însă nu întotdeau-
na sindicatele recurg la influenţarea politicii din 
acest domeniu, activitatea lor rezumându-se doar 
la nivel de unitate în care există şi doar în bene-
ficiul membrilor săi. Desigur, există şi sindicate 
care se extind dincolo de instituţia în care au fost 
întemeiate, iar manifestările lor vizează nu doar 
membrii, dar și întreaga societate, chiar şi cea ne-
angajată în câmpul muncii.

Unele surse califică şi organizaţiile sociale ca 
formaţiuni politice, fapt neacceptat din mai multe 
considerente. Însăşi denumirea lor le prezintă ca 
forme ce vin din partea societăţii şi pentru soci-
etate. În majoritatea cazurilor organizaţiile socia-
le sunt promotori ai unor valori sociale, tradiţii şi 
obiceiuri pe cale de dispariţie, fiind predispuse să 
ajute grupurile social-vulnerabile, persoanele cu 
anumite dizabilităţi, întrunesc oameni de artă, şti-
inţă care nu tind să facă parte din mediul politic.

Deci, formaţiunea politică este un termen cu 
o multiplă definire. Ceea ce rămâine neschimbat 
sunt elementele constitutive: interesul, individul şi 
forma de organizare.

Deja am menţionat că și cadrul legislativ al Re-
publicii Moldova nu vine cu explicarea termenului 
de formaţiune politică, ceea ce nu exclude utili-
zarea lui în textul diferitelor acte normative. De 
exemplu, Legea cu privire la procuratură nr.294 
din 25.12.2008 în art.35, alin.(2), lit. b) interzice 
procurorilor „să facă parte din partide sau din for-
maţiuni politice, să desfăşoare ori să participe la 
activităţi cu caracter politic, iar în exercitarea atri-
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buţiilor să exprime sau să manifeste în orice mod 
convingerile sale politice”; Codul Audiovizualului 
al Republicii Moldova nr. 260 din 27.07.2006 pre-
vede în art.66, alin.(2): „În calitate de fondatori ai 
radiodifuzorilor privaţi nu pot fi autorităţile publi-
ce de orice nivel, instituţiile de drept public finan-
ţate de la bugetul de stat, partidele şi formaţiunile 
politice, întreprinderile şi instituţiile specializate 
în domeniul telecomunicaţiilor”. 

Dacă în ideile expuse mai sus partidul politic 
se prezenta ca o instituţie mai îngustă ce se înca-
dra în accepţiunea de formaţiune politică, din pre-
vederile legale se observă clar că legiuitorul face 
o delimitare între partid şi formaţiunea politică. 
Posibil, partidului politic i se oferă un loc mai su-
perior şi mai important în viaţa statului, celelalte 
formaţiuni politice venind doar drept completări 

şi metode de manifestare a cetăţenilor pe arena 
politică a ţării. 

În concluzie, putem defini formaţiunea politică 
ca o asociere dintre mai mulţi indivizi (respectiv 
grupuri de indivizi) care împărtăşesc aceeaşi con-
cepţie politică, urmăresc obiective comune (dese-
ori influenţarea sau cucerirea puterii în stat) şi dis-
pun de o formă de organizare (constatată sau nu 
printr-un act oficial).

Referințe:

1. Enache M. Partidele politice în societatea civilă // 
Legea şi Viaţa, 2009, nr. 4, (208), p. 54.

2. Fisichella D. Ştiinţa politică. Probleme, concep-
te, teorii. – Bucureşti: Polirom, 2007, p. 178.

* 
* * *



Nr. 6-7, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

58

M oldova este o sursă şi, într-un grad mai mic, 
o ţară de tranzit şi de destinaţie pentru fe-
meile şi tinerele fete supuse traficului de fi-

inţe umane în special pentru cele silite să practice 
prostituţia – cât şi pentru bărbaţii, femeile şi copiii 
supuşi la muncă forţată. Femei moldovence sunt 
silite să practice prostituţia în Turcia, Rusia, Cipru, 
Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, Kosovo, Israel, 
Liban, Italia, Grecia, Ucraina şi România. Bărbaţi, 
femei şi copii sunt supuşi la muncă forţată în Rusia 
şi Ucraina în construcţii, agricultură şi sectoarele 
de servicii. Unii copii din Moldova sunt forţaţi să 
cerşească în ţările vecine. În interiorul ţării se face 
trafic cu femei din Ucraina şi, de asemenea, cu fete 
şi femei moldovence din zonele rurale, care, aduse 
la Chişinău, sunt silite să practice prostituţia. Din 
Turcia, vin în Moldova bărbaţi pentru „turism se-
xual”. Mica regiune separatistă a Transnistriei, din 
estul Moldovei, nu se află sub controlul guvernului 
central şi a rămas o sursă de victime supuse atât 
prostituţiei forţate, cât şi muncii forţate.

Fostul guvern al Moldovei nu a respectat pe 
deplin standardele minime ale eliminării traficului 
de persoane, totuşi, făcând eforturi semnificative 
în acest sens. Însă guvernul nu a reuşit să demon-
streze că face eforturi suficiente pentru judecarea, 
condamnarea şi pedepsirea oricăror funcţionari 
oficiali guvernamentali implicaţi în traficul de per-
soane, ceea ce a rămas un important obstacol în ca-
lea unor reforme antitrafic efective, de aceea Mol-
dova este plasată, pentru al doilea an consecutiv, 
în „Grupul 2. Ţări sub observaţie”. Noul guvern 
a demonstrat un înalt grad de angajare în proble-
ma traficului prin înfiinţarea unui Comitet naţional 
antitrafic la nivelul cabinetului, condus de minis-
trul de externe şi, pentru prima dată, asigurând 
toată finanţarea şi tot personalul necesar Secreta-
riatului Permanent al Comitetului Naţional pentru 
prevenirea traficului de fiinţe umane. Autorităţile 
moldovene au demonstrat că fac eforturi mari şi 
susţinute pentru identificarea şi ajutarea victime-
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lor, iar guvernul a continuat finanţarea Centrului 
de ajutor pentru victimele traficului de persoane, 
condus de guvern şi de Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie (OIM).

Cine sunt supuși riscului?	
Fetele, uneori de la cinci ani, sunt vândute în 

sclavie sexuală. Băieții, uneori de 11 ani, sunt 
recrutați în formațiuni paramilitare sau la munci 
forțate. Grupul de risc maxim în Moldova îl con-
stituie mai bine de 100 000 fete și femei tinere în-
tre 16 și 24 de ani. Aceste tinere deseori nu au stu-
dii și nu au idee cum să-și găseasca o slujbă bună. 
Multe dintre ele trăiesc într-o sărăcie lucie, fără 
vreo speranță într-un viitor mai bun. Ele sunt cele 
mai ușoare ținte pentru traficanții care le atrag cu 
promisiuni de angajare peste hotare și o viață mai 
bună. Optzeci și nouă procente din femeile care au 
nimerit în rețeaua traficului au copii și erau în că-
utarea unei slujbe care să le sustină familia. Apli-
când forța, frauda, corupția și alte metode inuma-
ne, traficanții reușesc să atragă în rețeaua traficului 
mii de fete.

Ce se întâmplă cu victimele traficului de 	
ființe umane?

Marea majoritate pleacă peste hotare și nimeni 
nu mai află despre ele vreodată ceva. De la victi-
mele care reușesc să revină aflăm amănunte îngro-
zitoare despre metodele la care recurg traficanții ca 
să le intimideze pe victime și să le facă docile. Cri-
minalii le determină la supunere prin cele mai crude 
și inumane metode de intimidare și umilire. Acestea 
includ violul, tortura, amenințările cu moartea, bă-
tăile, captivitatea, foamea. Ele sunt vândute în mai 
multe rânduri, astfel devenind sclave.

Cum sunt recrutate victimele?	
Traficanții sunt foarte bine organizați în struc-

turi criminale, deseori acestea având caracter 
transnațional. Ei racolează femei prin intermediul 
anunțurilor în ziare care oferă locuri de muncă 
bine plătite în străinătate, dar și printr-o rețea lar-
gă de recrutori locali care umblă de la om la om 
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cu minciuni și înșelăciuni despre viața frumoasă în 
străinătate. Recrutorii, de asemenea, pot fi și prie-
tenii sătenilor sau vecinilor, cunoscuți de victimă 
și care se bucură de încredere din partea victimei. 
Deseori, recrutorii sunt femei, care pot câștiga în-
crederea altor femei mai ușor. Fiecare rețea crimi-
nală poate avea până la 40 de membri, cu un rol 
strict determinat: de la cazare până la organizarea 
călătoriei. Traficanții recurg și la alte metode, așa 
ca angajarea în câmpul muncii prin telefon, prin 
intermediul agențiilor de turism sau de modele, 
apelând la serviciile falsificatorilor de pașapoarte, 
a șoferilor de TIR sau a proprietărilor de borde-
luri. În unul din cazurile recente, o mamă și-a vân-
dut fiica de 12 ani. În prezent, fata este gravidă și 
abandonată de familie.

Cum pot opri un traficant și cum pot fi de 	
ajutor în contracararea traficului?

Cel mai potrivit mod de a opri traficul este de 
a-i oferi unei tinere un loc de lucru, ca ea să-și 
poată întreține familia. Cea mai mare problemă 
pentru Moldova este lipsa unor locuri de muncă și 
a posibilităților oamenilor de a rezista greutăților 
economice. De asemenea, vă puteți aduce 
contribuția prin a conlucra cu organele de drept în 
identificarea și reținerea traficanților. Recunoașteți 
unele semne și fiți deosebit de atenți cu persoane-
le care oferă pașapoarte, vize sau contracte false 
pentru lucru în străinătate.

PREVENIREA  TRAFICULUI  
DE  FIINŢE UMANE

Informare publică cu privirea la infrancţiunea 
în cauză

Cele mai multe eforturi de informare şi conşti-
entizare a problemei traficului de persoane au fost 
făcute de ONG în strânsă coordonare cu guvernul 
la nivel naţional şi regional. În 2009, Sistemul Na-
ţional de Referire (SNR), administrat de guvern, 
şi-a sporit, prin intermediul reţelei sale de 34 co-
misii regionale multidisciplinare, eforturile de ri-
dicare a conştientizării publice cu scopul avertiză-
rii victimelor potenţiale împotriva pericolelor tra-
ficului de persoane. Operând la nivel local, aceste 
comisii sunt constituite din reprezentanţi ai ONG, 
activişti profesionişti pe tărâm social, cadre medi-
cale, poliţişti, procurori, precum şi funcţionari ai 
administraţiei publice locale. Comisiile s-au întru-
nit cu regularitate, de obicei o dată pe lună, pentru 

a aborda problemele traficului de persoane, inclu-
siv organizarea de evenimente care sporesc infor-
marea publicului, discutarea eforturilor de reinte-
grare a victimelor şi aducerea la zi a informaţiilor 
despre orice fel de eventual caz. În aprilie 2009, 
guvernul a pus în aplicare o lege nouă, care sim-
plifică procedurile de înregistrare a naşterilor. Ca 
urmare, certificatele de naştere pot acum fi emise 
înaintea eliberării mamei şi copilului din spital, 
ceea ce îi poate face pe cetăţenii moldoveni mai 
puţin vulnerabili la traficul de persoane, pentru că 
vor avea documente legale de identitate. 

Crearea unor condiţii mai aspre faţă 
de companiile de turism

Companiile de turism au fost şi sunt una dintre 
principalele surse de trafic al fiinţelor umane.

Deoarece după proclamarea independenţei RM 
au apărut întreprinderi private pentru acordarea 
serviciilor turistice cetăţenilor, unele companii tu-
rictice, sub acoperirea serviciilor turistice, se ocu-
pau cu traficul de ființe umane.

Pentru a deschide o firmă turictică nu sunt ne-
cesare mari invistiţi, aproximativ 10000 euro, în 
această sumă fiind incluse licenţa, contractele cu 
bazele turistice şi cu companiile avio, publicitatea, 
care joacă un rol important în informarea societă-
ţii despre firma turistică şi diversitatea direcţiilor 
propuse.

Pentru a fonda o companie de turism e nevoie de 
două persoane: directorul de agenţie şi un agent 
de turism care deseori au relaţii de rudenie. Pre-
ţurile mici şi condiţiile avantajoase sunt principa-
lele atracţii ale cetăţenilor. Piaţa agenţilor de tu-
rism creşte în fiecare an cu aproximativ 5-10%, 
de accea trebuie supuse unui control riguros, cu 
verificarea contractelor ce le încheie cu agenţii de 
turism externi și monopolizarea statală a tipului 
dat de afaceri.

Crearea unor locuri de muncă stabile 
şi bine plătite

Altă problemă ce condiționează infracţiunea 
dată este lipsa de locuri de muncă şi salariile mici. 
Oamenii sunt nevoiţi să plece peste hotare pen-
tru a se întreţine personal şi familiile lor, de aceea 
apelează la o migraţie oarbă şi ilegală. Deseori ce-
tăţenii, pentru a pleca la muncă, sunt nevoiţi să re-
curgă la acţiuni care le-ar face procesul mai rapid 
şi mai simplu, apelând la serviciile unor persoane 
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necunoscute pentru falsificarea actelor, transporta-
rea, cazarea, angajarea în câmpul muncii cu un loc 
de muncă bine plătit  și alte servicii.

Crearea locurilor de muncă în țară este cel mai 
important pentru prevenirea traficului de fiinţe 
umane.

Stoparea discriminării femeilor
Discriminarea generează, de regulă, vulnerabi-

litate şi marginalizare, inclusiv asupra indivizilor 
care ar avea suficiente atuuri pentru a desfăşura 
un stil normal de viaţă. Spre exemplu, atunci când 
femeile se prezintă la un interviu pentru obţine-
rea unui loc de muncă, ele sunt discriminate de 
angajatori în favoarea bărbaţiilor, chiar dacă ar-
gumentele acestora sunt superficiale. Solicitantele 
sunt dezavantajate de o serie de indicatori stereo-
tipici, cum ar fi preocuparea mai slabă a femeilor 
pentru carieră, probabilitatea ca ele să-şi întreru-
pă activitatea pentru concedii de maternitate, du-
blarea sarcinilor acţionale ale acestora prin însu-
marea responsabilităţilor de la serviciu cu cele de 
la domiciliu, riscurile apariţiei oboselii rapide şi 

ale scăderii randamentului în muncă etc.
 De ceva timp societatea noastră dă semnale 

despre existenţa unor reţele ale traficului de femei 
în republică, dar aceste semnale se pierd undeva 
sus. În fiecare sat sau oraş se consumă drame în 
care actorii principali sunt victime ale traficului. 
Ajunşi la disperare, necunoscând nimic despre fii-
cele sau mamele plecate „să muncească la negru în 
Italia sau Grecia”, părinţii sau rudele persoanelor 
dispărute fără urmă bat la uşile ONG. 

 Morala creştină, de care a fost întotdeauna do-
minat poporul nostru, condamnă prostituţia, care 
a devenit o îndeletnicire cu mai puţine prejudicii. 
Din spusele femeilor traficate, doar un procent 
foarte mic revin în ţară, celelalte rămân acolo fie 
din imposibilitatea financiară, fie din constrânge-
rea din partea proxeneţilor, fie din nedorinţa de a 
reveni în condiţiile de trai ale Moldovei, acestea 
uneori fiind mai precare decât condiţiile de exis-
tenţă din bordelurile Greciei, Turciei, Iugoslaviei, 
iar în ultimul timp ale Arabiei Saudite, ale Africii 
de Sud şi Japoniei.

* 
* * *
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n ultimul deceniu al secolului trecut, Repu-
blica Moldova a intrat într-o criză ecomoni-
că îndelungată care a provocat înrădăcnarea 

unui şir întreg de probleme de ordin economic şi 
social: şomaj şi sărăcie, lipsa unui mecanism în 
stare să asigure o prosperitate economică şi un ni-
vel de trai decent.

Lipsa oricărei perspective a generat plecarea 
populaţiei peste hotare în căutarea unui loc de 
muncă, fenomen în care procentul femeilor predo-
mină. Migraţia în masă şi haotică, lipsa informaţiei 
privind realităţile din alte ţari a creat un sol fertil 
pentru apariţia unui fenomen social patologic cu 
impact naţional – traficul de fiinţe umane.

Conform Protocolului privind prevenirea, com-
baterea şi sancţionarea traficului de persoane, în 
special a femeilor și copiilor, traficul de persoane 
înseamnă recrutarea, transportul, transferul, adă-
postirea sau primirea de persoane, prin ameninţa-
rea cu aplicarea forţei sau prin folosirea forţei, a 
altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, 
înșelăciune; abuz de putere sau acceptarea de plăți 
sau foloase pentru a obţine consimțământul unei 
persoane care deţine controlul asupra unei alte 
persoane în scopul exploatării. Exploatarea va 
include, la nivel minim, exploatarea prostituţiei 
altora sau alte forme de exploatare sexuală, mun-
că sau servicii forţate, sclavie sau practici similar 
sclaviei, prelevare de organe”.

Traficul de fiinţe umane este un fenomen catas-
trofal de răspândit în ultimul deceniu, caracteristic 
pentru majoritatea țărilor din spaţial ex-sovietic. 
Întrucât fenomenul ține, în ultima vreme, tot mai 
mult de exploatarea sexuală, cele mai afectate au 
devenit femeile, iar din acestea o categorie cu to-
tul vulnerabilă în fața crizei economice – femeile 
tinere. După părerile specialiştilor, acest fenomen 
ia amploare în anii 1994-1995 și se manifestă în 
formă benevolă și forţată.

E dificil a da un răspuns concret despre numă-
rul de persoane care sunt implicate în migraţiunea 

TRAFICUL  DE  FIINțE  UMANE

Marta gRoSu, 
studentă, anul Iv, uSM

Mariana vIdaICu,
cond. ştiinţific 

sexuală. Conform unelor statistici, numărul cetăţe-
nilor din Moldova, angajați în servicii sexuale, al-
cătuieşte de la 20 până la 30 mii persoane. Printre 
statele preferate pentru acest tip de migrație sunt: 
Albania, Bosnia-Hertegovina, Germania, Italia, 
Cipru, Macedonia, Rusia, Turcia, Cehia, Iugosla-
via și alte state, statele balcanice atrăgând fluxul 
principal al traficului de fete și femei.

Conform datelor organizaţiilor nonguverna-
mentale din Moldova, Româna și alte state din re-
giunea balcanică, sunt câteva trasee principale de 
expediere a ,,mărfii vii”. Acestea sunt: Moldova 
(raioanele de sud), România, Iugoslavia, Ucraina, 
Bulgaria, Grecia, Turcia, Italia, Cipru, Bosnia și 
Herțegovina, Albania.

Organele interne, organizaţiile nonguvrnamen-
tale din Moldova evidenţiază metodele principale 
de recrutare a victimelor traficului și formelor de 
trecere a frontierelor de stat. Printre metodele de 
angajare putem enumera:

• Recruterea prin intermediul persoanelor fizi-
ce (cunoscute și necunoscute potenţialei victime a 
traficului):

- bărbaţi cu vârsta între 20-30 ani, aspectul fizic 
al cărora este de natură să inspire încredere, soci-
abili; foarte des veriga de legătură între recrutori 
şi victimă poate fi un bun cunoscut sau un prieten 
al potenţialei victime sau chiar o rudă apropiată, 
sporind astfel gradul de încredere;

- femei cu vârste între 18-35 de ani, dintre care 
și foste victime ale traficului. Portretul recrutoru-
lui-femeie este cel al unei tinere descătuşate, cu 
maniere libertine, veselă, purtând vestimentaţie și 
bijuterii scumpe, aflată la volanul unei maşini lu-
xoase;

- familii care, de regulă, au un business aparent 
cu străinii, dar sub acoperirea lui desfăşoară acti-
vitatea de trafic cu persoane.

• Prin intermediul firmelor de angajare la lucru 
peste hotare:

- dintre sutele de firme care oferă servicii de 

Î
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angajare peste hotare doar 45 au licenţe corespun-
zătoare, eliberate de Camera de Licenţiere, ce le-ar 
permite asemenea gen de activitate. Din păcate, 
femeile nu se interesează de existența licenţei care 
i-ar permite firmei sa desfăşoare asemenea ac-
tivitate, ele nu semnează contracte în care să fie 
indicate adresa de destinaţie și numele viitorului 
patron. Pentru a dovedi implicarea în traficul de 
femei a firmelor de angajare la lucru peste hotare 
și pentru a începe urmărirea penală, sunt necesare, 
cel puţin, mărturiile victimei traficului. Dar vic-
timele, de obicei, nu doresc să depună mărturii, 
deoarece sunt speriate. În plus, aceste firme nu ac-
tivează mult timp, dispărând imediat, dacă sunt în 
pericol.

Protocolul de la Palermo prevede ambele for-
me şi constituie o premieră în includerea măsuri-
lor de prevenţe a traficului de fiinţe umane. Astfel, 
conform art.9;

1) Statele-părţi stabilesc politici, programe şi 
alte măsuri de ansamblu pentru:

a) prevenirea şi combaterea traficului de per-
soane şi

b) protecţia victimelor traficului de persoane, 
în special a femeilor şi copiilor, împotriva unei noi 
acţiuni ale cărei victime ar putea fi.

2) Statele-părţi depun eforturi pentru a lua ar 
măsuri, precum cercetări, campanii de informare 
şi campanii prin mass-media, în acelaşi rând, ini-
ţiative sociale şi economice în scopul prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane.

3) Politicile, programele şi alte măsuri includ, 
după cum este necesar, o cooperare cu organizaţi-
ile neguvernamentale, cu alte organizaţii compe-
tente şi cu alte elemente ale societăţii civile.

4) Statele-părţi iau sau consolidează, pe calea 
unei cooperări bilaterale sau multilaterale, măsuri-
le pentru remedierea factorilor care fac persoanele, 
în special femeile şi copiii, vulnerabile în fața tra-
ficului, precum sărăcia, subdezvoltarea şi inegali-
tatea şanselor.

5) Statele-părţi adoptă sau întăresc, pe calea 
unei cooperări bilaterale sau multilaterale, măsu-
rile legislative sau altele, precum măsuri de ordin 
educativ, social sau cultural pentru a descuraja ce-
rerea care favorizează orice formă de exploatare a 
persoanelor, în special a femeilor şi a copiilor care 
are drept scop traficul.

Acest articol face referire la astfel de metode 
cum ar fi campaniile de sensibilizare a publicului, 
programele de dezvoltare menite să consolideze 
capacităţile organelor de drept.

* 
* * *
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iaţa sexuală este o valoare importantă, dez-
voltându-se de la o epocă la alta, astfel în-
cetând a mai fi doar un instinct al înmulţirii, 

transformându-se într-un factor esenţial al evoluţi-
ei ei spirituale. Infracţiunile privind viaţa sexuală, 
având o profundă semnificaţie antisocială, gene-
rează repercusiuni deosebit de dăunătoare în plan 
social, contra desfăşurării normale a vieţii sexuale 
a persoanei, de aceea reacţia penală împotriva re-
spectivelor infracţiuni devine o necesitate imperi-
oasă. Violul este una dintre aceste infracţiuni, fă-
când parte din infracţiunile contra inviolabilităţii 
sexuale a persoanei. 

Conţinutul legal
 Violul (art.171 CP RM) este raportul sexual 

săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a per-
soanei sau profitând de imposibilitatea acesteia 
de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa. Violul 
(art.197 CP României) constă în actul sexual de 
orice natură cu o persoană de sex diferit sau de 
acelaşi sex prin constrângerea acesteia sau profi-
tând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa. 

Condiţii preexistente
 A. Obiectul juridic special mai des are caracter 

complex, constând din:
 1) obiectul juridic principal – relaţiile sociale 

cu privire la inviolabilitatea sexuală şi libertatea 
sexuală a persoanei:

2) obiectul juridic secundar – relaţiile sociale 
cu privire la libertatea psihică, integritatea corpo-
rală, sănătatea sau viaţa persoanei; în unele cazuri 
obiectul juridic principal îl formează relaţiile soci-
ale cu privire la inviolabilitatea sexuală a minori-
lor (lit.b) din alin.(2) și (3) art.171).

 Obiectul material al infracţiunii prevăzute în 
art.171, 197 din CP RM şi CP România îl consti-
tuie corpul persoanei care este în viaţă. Victima în 
cazul violului, poate fi nu numai o femeie, dar şi 
un bărbat, însă în practică sunt cunoscute foarte 
puţine cazuri de atestare a bărbaţilor în calitate de 
victime ale violului.

VIOLUL 
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 B. Subiectul infracţiunii este persoana fizică 
responsabilă, care la momentul comiterii infracţi-
unii a împlinit vârsta de 14 ani.

 În cazul infracţiunii de viol, subiecții se clasi-
fică în 2 categorii: a) subiecți activi şi b) subiecți 
pasivi. În cazul infracţiunii de viol, subiect activ 
nemijlocit, adică autor, poate fi orice persoană, 
inclusiv minorul care răspunde penal, iar subiect 
pasiv poate fi orice persoană de orice sex, fără a 
avea relevanţă vârsta, statutul civil sau moralita-
tea acesteia. Aşadar, prin reglementarea actuală a 
prevederilor art.197 CP Ro., legea penală apără şi 
ocroteşte siguranţa şi libertatea persoanei, indife-
rent de sexul acesteia și nu castitatea sau moralita-
tea ei. Din analiza textului legal rezultă că subiect 
pasiv sunt intotdeauna membrii familiei. 

Conţinutul constitutiv
 Latura obiectivă se exprimă în fapta prejudici-

abilă, concretizată în acţiuni de două tipuri:
1) acţiunea principală – raport sexual;
2) acţiunea adiacentă; 
a) constrângerea fizică; 
b) constrângerea psihică;
c) profitarea de imposibilitatea victimei de a se 

apăra ori de a-şi exprima voinţa. 
Latura obiectivă a violului este întregită numai 

atunci când acţiunea principală a fost săvârşită în 
asociere cu oricare dintre acţiunile adiacente. 

Privitor la acţiunea principală, menţionăm că 
prin ,,raport sexual” se înţelege săvârşirea unui act 
sexual normal (sub aspect fiziologic), care con-
stă în introducerea membrului viril în vagin sau 
în vestibulul vaginului, astfel creându-se condiţii 
pentru concepere. Prin urmare, nu este vorba de 
o simplă atingere a organelor genitale, ci este ne-
cesar să aibă loc actul fiziologic, îmbinare a celor 
două sexe.

 Orice alte acte sau contacte sexuale, ce nu co-
respund condiţiilor specificate mai sus, nu pot in-
tra sub incidenţa noţiunii de raport sexual. În acest 
sens, nu este corect a opera cu concepte de tipul 
,,raport sexual firesc” și ,,raport sexual nefiresc” 

V
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(analo-genitale, oralo-genitale, oralo-anale), în 
opinia penalistului S.Brînza1.

 Dar în opinia penalistului H. Diaconescu, cele-
lalte relaţii sexual nefireşti – între persoane de ace-
laşi sex sau de sex diferite – formează elementul 
material al laturii obiective a infracţiunii de viol 
în alte manifiestări ale acestuia care întregesc şi 
definesc actul sexual din punct de vedere al legii 
penale sub incidenţa prevederilor art.197 CP Ro2. 
În actuala incriminare a infracţiunii de viol, ele-
mentul material al laturii obiective poate consta 
în întreţinerea relaţiilor sexuale între persoane de 
acelaşi sex. Asemenea relaţii sunt denumite homo-
sexualitate masculină sau pederastie homosexuală, 
homosexualitate feminină (safismul sau tribadis-
mul); se mai întâlnesc şi forme ca sadismul, maso-
chismul. Din definirea noţiunilor ,,de raport sexual 
normal”, ,,relaţii sexuale între persoane de acelaşi 
sex” şi ,,perversiune sexuală” rezultă că raporturi-
le sexuale se impart în două categorii: ,,fireşti” şi 
,,nefireşti”.

 Acest lucru a permis să se definească şi noţiu-
nea ,,act sexual de orice natură” ca fiind ,,satisfa-
cerea instinctului sexual în orice mod prin contact 
direct şi constrângerea unei persoane sau profitând 
de imposibilitatea ei de a se apăra sau de a-şi ex-
prima voinţa”, elementul material putându-se re-
aliza la infracţiunea de viol atât prin acte sexuale 
fireşti, cât şi prin acte sexuale nefireşti.

 Săvârşirea violului cunoaşte două etape:
1) înfrângerea sau paralizarea prin constrânge-

re fizică sau psihică a rezistenţei victimei ori profi-
tarea de starea de imposibilitate a victimei de a se 
apăra sau de a-şi exprima voinţa;

2) săvârşirea raportului sexual. 
Constrângerea fizică se poate exprima în lovi-

rea victimei, vătămarea intenţionată a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, imobilizarea victimei 
prin legare, fixarea prin intermediul cătuşelor de 
obiecte nemişcătoare, dezgolirea violenta a orga-
nelor genitale şi atribuirea unei poziţii anumite 
corpului victimei, răsucirea mâinilor în articulaţii, 
deţinerea forţată într-o încăpere încuiată etc.

Constrângerea psihică se manifiestă de cele 
mai deseori prin ameninţarea aplicării imediate a 
violenţei fizice, dacă victima nu se va conforma 
cerinţelor făptuitorului. Este esenţial ca aceas-
tă ameninţare să fie percepută ca una reală care 
poate fi pusă imediat în executare, ceea ce con-
stituie factorul de presiune psihică, de suprimare 

a voinţei victimei. Ameninţarea se poate exprima 
verbal, prin gesturi speciale, prin demonstrarea 
armelor, a cătuşelor, a frânghiei sau a altor ase-
menea obiecte.

Prin profitarea de imposibilitatea victimei de a 
se apăra ori de a-şi exprima voinţa se înţeleg ac-
ţiunile pe care le întreprinde făptuitorul pentru a 
realiza raportul sexual cu victima, înţelegând că ea 
nu se poate apăra sau nu îşi poate exprima voinţa: 
este minoră sau în vârstă avansată, manifestă un 
handicap fizic ori suferă de o maladie psihică, ceea 
ce nu i-a permis să înţeleagă caracterul şi esenţa 
acţiunilor făptuitorului sau nu a putut opune re-
zistenţă.

Infracţiunea de viol este o infracţiune formală. 
Ea se consideră consumată din momentul începerii 
raportului sexual, adică din momentul introducerii 
depline sau parţiale a membrului viril în cavitatea 
vaginală. Se consideră consumat și acel viol când 
membrul viril a fost introdus doar în vestibulul 
vaginului, dar din anumite cauze (ejaculare ante-
portas, reactiade vaginism, acţiunile de rezistenţă 
reuşite ale victimei etc.) nu a fost introdus în pro-
funzime. Pentru a considera violul consumat, nu 
este obligatorie confirmarea deflorării sau a gravi-
ditătţi victimei sau a făptuitorului de sex feminin.

Acţiunile îndreptate nemijlocit spre săvârşirea 
raportului sexual (dezbrăcarea victimei, imobili-
zarea ei, aplicarea violenţei faţă de ea pentru a-i 
înfrânge rezistenţa etc.), dar care nu au condus la 
începerea raportului sexual, din cauze ce nu de-
pind de voinţa făptuitorului, formează tentativa de 
viol.

Acţiunile date pot forma tentativa de viol nu-
mai dacă au fost întreprinse în scopul săvârşirii 
raportului sexual. 

Latura subiectivă a infracţiunii de viol se reali-
zează prin intenţia directă, făptuitorul fiind conşti-
ent că săvârșește contra voinţei victimei raportul 
sexual prin constrângere fizică sau psihică ori prin 
profitare de imposibilitatea victimei de a se apăra 
sau de a-şi exprima voinţa, prevăzând urmările ac-
ţiunilor sale şi dorindu-le. Drept motiv al săvârşirii 
infracţiunii de viol serveşte dorinţa făptuitorului 
de a-şi satisface pofta sexuală, răzbunare, dorința 
de a dezonora victima în faţa altora, sau de a o de-
termina să se căsătorească cu făptuitorul etc.

Modalităţi şi sancţiuni
Conform art.171 CP RM, forma simplă (alin.

(1)) se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani, 
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agravantele din alin.(2) se pedepsesc cu închisoare 
de la 5 la 12 ani, iar cele de la alin.(3) se pedepsesc 
cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau detenţiune 
pe viaţă3.

Conform art.197 CP Ro., forma simplă (alin.(1)) 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi 
interzicerea unor drepturi. Se pedepsește cu închi-
soarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi 
dacă (alin.(2) CP Ro.): a) fapta a fost săvârşita de 
două sau de mai multe persoane împreună; b) vic-
tima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea; paza 
sau în tratamentul făptuitorului; b1) victima este 
membru al familiei; c) s-a cauzat victimei o vătă-
mare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. 
Se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani 
şi interzicerea unor drepturi (alin.(2) CP Ro.) dacă 
victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar daca fap-
ta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victi-
mei, se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de 
ani şi interzicerea unor drepturi4. 

aspecte procesuale
Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin.(1) 

(forma simplă) art.197 CP Ro. se pune în mişcare 
la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În 
celelalte cazuri, acţiunea penală se pune în mişca-
re din oficiu, procesul penal fiind supus regimului 
oficialităţii, întrucât fapta, prin caracterul ei agra-
vant, aduce atingerea nu numai a drepturilor per-
soanelor, ci şi a interesului public de proteguire a 
societăţii faţă de infractorii de o asemenea pericu-
lozitate. În general, pentru infracţiunile împotriva 
membrilor de familie s-a prevăzut posibilitatea 
împăcării părţilor sau retragerii plângerii, dar nu 

acelaşi lucru s-a prevăzut şi pentru infracţiunea de 
viol, ceea ce se consideră că reprezintă o inechita-
te, iar în cazul soţilor reluarea vieţii de familie ar 
fi îngreunată5.

Concluzii
1) Considerăm ca violul constă în actul sexual 

de orice natură cu o persoană de sex diferit sau de 
același sex prin constrângerea acesteia sau profi-
tând de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-şi 
exprima voinţa.

2) Considerăm ca femeia nu poate fi subiect al 
infracțiunii date, deoarece latura obiectivă nu este 
privită din punct de vedere al interpretării grama-
ticale corect: ,,introducerea membrului viril în va-
gin sau vestibulul vaginului”, ceea ce denotă că 
conform laturii subiective deja intenţia este a băr-
batului, dar nu a femeii.

Referințe: 
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olul parlamentelor naţionale în contextul 
construcţiei europene a reprezentat un su-
biect mult discutat şi disputat pe parcursul 

anilor. Tratatul de la Lisabona, numit şi ,,tratatul 
parlamentelor”, revigorează parlamentarismul 
şi acordă o deosebită importanţă legăturii dintre 
Parlamentul European şi parlamentele naţionale. 
Tratatul de la Lisabona reprezintă primul tratat 
european care se referă în mod special la rolul 
parlamentelor naţionale. Acesta conţine 14 refe-
riri la parlamentele naţionale. Ele conferă drepturi 
semnificative parlamentelor naţionale, inclusiv 
dreptul de a exprima obiecţii cu privire la proiec-
tele legislative care nu respectă principiul subsidi-
arităţii1. În Tratatul de la Lisabona este subliniat 
în exclusivitate rolul parlamentelor naţionale în 
cadrul Uniunii Europene, prin acordarea în pre-
mieră a oportunităţii de a fi informate şi a primi 
notificări privind proiectele de acte legislative ale 
Uniunii Europene. Astfel, în Protocolul privind 
Rolul Parlamentelor Naţionale în Uniunea Euro-
peană se menţionează, în art.2, că: ,,Proiectele de 
acte legislative adresate Parlamentului European 
şi Consiliului se transmit parlamentelor naţiona-
le”2. În ceea ce priveşte reglementarea juridică cu 
privire la schimbul de informaţii, contacte, faci-
lităţi reciproce şi relaţiile cu alte organe, la acest 
aspect se referă articolele 25 alin. (3), 130 şi 132 
din Regulamentul Parlamentului European. În 
scopul consolidării legăturilor existente dintre de-
partamentele de cercetare şi documentare ale par-
lamentelor statelor-membre în toate domeniile de 
informare, precum şi promovarea schimbului de 
informaţii, idei şi experienţă legate de subiecte de 
interes comun, atât pentru Parlamentul European, 
cât şi pentru parlamentele naţionale au fost for-
mate o serie de organe specializate cum ar fi: CO-
SAC (Conferinţa organelor specializate în afaceri 
comunitare)3, ECPRD (Centrul European pentru 
Cercetare şi Documentare Parlamentară)4 şi IPEX 
(Inter-parliamentary EU information exchange)5. 

Dintre inovaţiile Tratatului de la Lisabona, în 

ROLUL  PARLAMENTELOR  NAŢIONALE  ÎN  CADRUL 
UNIUNII  EUROPENE
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natalia SuCeveanu, 
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ceea ce priveşte rolul parlamentelor naţionale, este 
important a menţiona şi controlul subsidiarităţii. 
Parlamentele naţionale, în termen de opt săptă-
mîni, pot adresa avize Comisiei privind proiectele 
de acte legislative pe care aceasta trebuie să le îna-
inteze obligatoriu, în acealaşi timp, parlamentelor 
naţionale, Parlamentului European şi Consiliului. 
Respectiv, Protocolul menţionează expres: ,,În ter-
men de opt săptămâni de la data transmiterii unui 
proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uni-
unii, orice parlament naţional sau orice cameră a 
unui parlament naţional poate adresa preşedintelui 
Parlamentului European, al Consiliului şi, respec-
tiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expu-
nă motivele pentru care consideră că proiectul în 
cauză nu este conform cu principiul subsidiarităţii. 
După caz, fiecărui parlament naţional sau fiecărei 
camere a unui parlament naţional îi revine sarcina 
de a consulta parlamentele regionale cu competenţe 
legislative”6.

În cazul contestării conformităţii unui proiect de 
act legislativ cu principiul subsidiarităţii de către o 
treime dintre parlamentele naţionale, în cadrul unor 
avize motivate, Comisia trebuie să reexamineze 
proiectul şi să motiveze eventuala menţinere a aces-
tuia (procedura „cartonaşului galben”). 

Dacă majoritatea simplă a parlamentelor na-
ţionale contestă conformitatea unui proiect de act 
legislativ cu principiul subsidiarităţii (procedura 
„cartonaşului portocaliu”) şi dacă Comisia îşi men-
ţine propunerea, cazul este înaintat către Consiliul 
şi Parlamentul European, care se vor pronunţa în 
primă lectură. În cazul în care Consiliul şi Parla-
mentul European consideră că propunerea legisla-
tivă nu este compatibilă cu principiul subsidiarită-
ţii, acestea o pot respinge cu o majoritate de 55% a 
membrilor Consiliului sau cu majoritatea voturilor 
exprimate în Parlamentul European7. 

În cazul unui proiect de act legislativ prezen-
tat în temeiul articolului 61 I din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene referitor la spaţiul 
de libertate, securitate şi justiţie, acest prag este 

R
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reprezentat de către o pătrime din totalul voturilor 
atribuite parlamentelor naţionale.

Parlamentele naţionale asigură respectarea prin-
cipiului subsidiarităţii şi respectiv, acestea pot să 
depună plângeri în ceea ce priveşte încălcărea sub-
sidiarităţii la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 
Curtea de Justiţie, fiind judecătorul suprem, poate 
legitima şi consolida procesul de luare a deciziilor 
în cadrul Uniunii. 

Protocolul privind Rolul Parlamentelor Naţio-
nale în Uniunea Europeană introduce noţiunea de 
cooperare interparlamentară, promovată atât de 
Parlamentul European, cât şi de parlamentele naţi-
onale. În articolul 9 se stipulează că ,,Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale definesc îm-
preună organizarea şi promovarea unei cooperări 
interparlamentare eficiente şi periodice în cadrul 
Uniunii”, iar în articolul 10 se menţionează că ,,O 
conferinţă a organelor parlamentare specializate în 
chestiunile Uniunii poate supune atenţiei Parlamen-
tului European, a Consiliului şi a Comisiei orice 
contribuţie pe care o consideră adecvată. În plus, 
o astfel de conferinţă promovează schimbul de in-
formaţii şi schimbul celor mai bune practici dintre 
parlamentele naţionale şi Parlamentul European, 
inclusiv dintre comisiile specializate ale acestora. 
De asemenea, conferinţa organelor parlamenta-
re poate organiza conferinţe interparlamentare pe 
teme specifice, în special pentru a dezbate chestiuni 
de politică externă şi de securitate comună, precum 
și politica de securitate şi de apărare comună. Con-
tribuţiile conferinţei nu angajează parlamentele na-
ţionale şi nu aduc atingere poziţiei acestora”8. 

În scopul cooperării în cadrul structurilor naţio-
nale şi facilitării procesului de asociere politică şi 
integrare economică europeană, la 3 mai 2011 a fost 
semnat actul de constituire a Adunării Parlamentare 
a Parteneriatului Estic (EURONEST). EURONEST 
se compune din membri ai Parlamentului European 
şi ai parlamentelor din Republica Moldova, Ucrai-
na, Republica Belarus, Republica Armenia, Repu-

blica Azerbaidjan şi Georgia. Aceasta reprezintă 
prima şi unica instituţie ce atrage mai multă atenţie 
asupra politicii de vecinătate a Uniunii Europene cu 
ţările din Est şi asupra asocierii politice şi integrării 
economice ale acestora. Respectiv, Republica Mol-
dova se va putea afirma şi susţine activ în procesul 
dezbaterilor problemelor importante cu care se con-
fruntă.

Rolul parlamentelor naţionale este evidenţiat 
de fiecare dată când tratatele prevând că un act tre-  
buie să fie adoptat sau ratificat de către statele-mem-
bre „conform regulilor constituţionale respective” 
sau „conform exigenţelor constituţionale proprii”. 
Acesta este cazul actelor fundamentale ale Uniunii, 
cum ar fi revizuirea tratatelor, aderarea noilor state, 
stabilirea de norme cu privire la resursele bugetare 
proprii ale UE etc.

Astfel, rolul parlamentelor naţionale este conso-
lidat şi recunoascut de Tratatul de la Lisabona, iar 
parlamentele naţionale au posibilitatea de a partici-
pa mai activ în cadrul Uniunii.

Referințe:
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https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/na-4. 

vigation.do;jsessionid=8F172A8E626399BFA5EE83B
35D58A741

http://www.ipex.e5. u
Protocolul privind aplicarea principiilor subsidia-6. 
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entru majoritatea populaţiei din ţările euro-
pene, ascendenţa violenţei în familie este 
considerată ca una dintre gravele probleme 

ale societăţii contemporane1. De asemenea, şi în 
Republica Moldova violenţa în familie reprezintă 
o problema majoră din cauza principiilor morale 
reduse şi a protecţiei limitate a victimelor, deşi 
Constituţia Republicii Moldova în art.48 stipulea-
ză că familia constituie elementul natural şi fun-
damental al societăţii care este protejat de însăşi 
societate şi de către stat.

 Până în 2008, în Republica Moldova nu exista 
o noţiune bine determinată a acestui fenomen, dar 
prin intrarea în vigoare a Legii nr. 45-XVI cu privi-
re la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
legiuitorul pentru prima data a definit din punct de 
vedere legal fenomenul, lăsând în acest sens Codul 
penal al Republicii Moldova cu un pas în urmă. Și 
Legea Parlamentului nr. 167 din 09.07.10 a intro-
dus articolul 2011, care a eliminat această lacună 
din legislaţia penală autohtonă, indicând că vio-
lenţa în familie constituie acţiunea sau inacţiunea 
intenţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă 
de un membru al familiei asupra unui alt membru 
al familiei, care a provocat suferinţă fizică, soldată 
cu vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, suferinţă psihică ori prejudiciu material 
sau moral. În continuare, vom efectau o analiză 
juridico-penală a acestei infracţiuni.

Obiectul infracţiunii de violenţă în familie este 
unul foarte complex, ceea ce este condiţionat de 
natura multilaterală a faptei incriminate în artico-
lul respectiv. Obiectul juridic principal este format 
din relaţiile sociale determinate de protejarea drep-
turilor de convieţuire în familie - celula de bază a 
societăţii.Obiectul nemijlocit secundar este repre-
zentat de relaţiile sociale a căror existenţă normală 
este condiţionată de protejarea dreptului persoanei 
la viaţa, integritate corporală şi sănătate. În cazul 
când infracţiunea provoacă vătămări, suferinţe 

ANALIzA  JURIDICO-PENALă  A  VIOLENțEI 
ÎN  FAMILIE  (ART. 2011)
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fizice, aceste consecinţe dau naştere obiectului 
material care va fi reprezentat prin corpul uman, 
privit ca o totalitate de funcţii şi procese organice, 
ce menţin individul în viaţa.

Latura obiectivă a infracţiunii de violenţa în 
familie are trei caracteristici constitutive, prima 
dintre care este fapta prejudiciabilă (comisă prin 
acţiune ori inacţiune), exprimată în următoarele 
forme.

Violenţă fizică intenţionată, care a provocat 
suferinţe fizice, adică durerea fizică resimţită de o 
persoană, în urma unei lovituri, îmbrânciri, trântiri, 
tragerii de păr, înţepări, tăieri, arderi, strangulări, 
muşcări în orice formă şi de orice intensitate, prin 
otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect similar.

Cea de-a doua formă este violenţa sexuală care 
se defineşte în Legea privind prevenirea şi combate-
rea violenţei în familie ca orice violenţă cu caracter 
sexual sau orice conduită sexuală ilegală în cadrul 
familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar 
fi violul conjugal, interzicerea folosirii metodelor 
de contracepţie, hărţuirea sexuală; orice conduită 
sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării 
prostituţiei; orice comportament sexual ilegal în 
raport cu un membru de familie minor, inclusiv 
prin mângâieri, sărutări, pozare a copilului şi prin 
alte atingeri nedorite cu tentă sexuală. Însă prin 
prisma legii penale cele indicate nu sunt valabile, 
deoarece fapte ca violul conjugal, hărţuirea sexua-
lă, acţiunile perverse faţă de minor, proxenetismul 
absorb infracţiunea în cauză, prezentând un pericol 
social mai grav. Cea de-a treia forma este violenţa 
psihologică care presupune impunerea voinţei sau a 
controlului personal, provocarea stărilor de tensiune 
şi de suferinţă psihică prin ofense, luarea în derâde-
re, înjurări, insultări, poreclire, şantajare, distrugere 
demonstrativă a obiectelor, prin ameninţări verbale, 
prin afişarea ostentativă a armelor, neglijare, impli-
care în viaţa personală, acte de gelozie, inclusiv în 
locuinţa familială, izolare de familie, de comunitate, 
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de prieteni, interzicerea realizării profesionale, 
interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ, 
privarea intenţionată de acces la informaţie.

Violenţa spirituală - subestimarea sau diminu-
area importanţei satisfacerii necesităţilor moral-
spirituale prin interzicerea, limitarea, ridiculizarea, 
penalizarea aspiraţiilor membrilor de familie, 
prin interzicerea, limitarea, luarea în derâdere sau 
pedepsirea accesului la valorile culturale, etnice, 
lingvistice sau religioase, impunerea unui sistem 
de valori personal inacceptabile. Legea privind 
cultele religioase şi părţile lor componente în art.6 
,,Libertate de asociere religioasă” stabileşte interzi-
cerea de aplicare a constrângerii, violenţei în orice 
formă orientate spre schimbarea opiniei religioase 
a unei persoane.

Violenţa economică - privarea de mijloace eco-
nomice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă 
primară, cum ar fi hrana, medicamentele, obiectele 
de primă necesitate, abuzul de variate situaţii de 
superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei, 
interzicerea dreptului de a poseda, a folosi şi a 
dispune de bunurile comune, controlul inechitabil 
asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a 
susţine familia, impunerea la munci grele şi nocive 
în detrimentul sănătăţii, inclusiv a unui membru 
de familie minor. Conform prevederilor Codului 
familiei, şi anume, art.20, bunurile dobândite de 
către soţi pe parcursul căsătoriei aparţin ambilor 
cu drept de proprietate.

A doua caracteristică obligatorie este urmarea 
prejudiciabilă, care constă în următoarele:

Vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau 1. 
a sănătăţii.

Conform Regulamentului aprecierii medico-
legale a gravităţii vătămărilor corporale, elaborat 
de către Ministerul Sănătăţii la 27 iunie 2003, din 
această categoria fac parte:

dereglarea sănătăţii de scurtă durată (necesită a) 
îngrijiri medicale nu mai mult de 21 de zile);

incapacitatea stabilă şi neesenţială de muncă b) 
(o incapacitate generală de muncă în volum de 
până la 10%).

Suferinţă psihică – exprimată printr-o stare 2. 
afectivă dominată de nelinişte, teamă, criză de 
anxietate.

Prejudiciul moral – cauzarea de suferinţe unui 3. 
membru de familie, inclusiv unui copil, în cadrul 

familiei sau al unor alte relaţii interpersonale, care 
duce la umilire, frică, înjosire, incapacitate de 
apărare împotriva violenţei fizice, la sentimente 
de frustrare.

Prejudiciul material – daune materiale, 4. 
susceptibile de evaluare sau estimare financiară/
pecuniară, rezultând din orice act de violenţă în 
familie, în concubinaj, precum şi costurile pentru 
instrumentarea cazurilor de violenţă în familie.

A treia caracteristocă obligatorie este legătura 
de cauzalitate dintre cele două indicate mai sus 
– fapta şi urmarea prejudiciabilă, care presupune 
legătura dintre cauză și efect, dintre acţiunea ori 
inacţiunea voluntară şi conştientă a făptuitorului 
şi consecinţa prejudiciabilă produsă.

Următorul element al componenţei date este la-
tura subiectivă, exprimată prin intenţie directă ori 
indirectă a infractorului. Factorul intelectiv presu-
pune că făptuitorul îşi dădea seama de caracterul 
acţiunilor ori inacţiunilor sale şi a prevăzut urmă-
rile lor prejudiciabile. Factorul volitiv determină 
caracterul intenţiei: 

Dacă infractorul a dorit survenirea consecin-1. 
ţelor prevăzute, atunci infracţiunea va fi comisă cu 
intenţie directă.

Dacă făptuitorul admitea în mod conştient 2. 
survenirea acestor urmări, atunci va exista intenţia 
indirectă.

Subiectul acestei infracţiuni este o persoană 
fizică, responsabilă la momentul săvârşirii infrac-
ţiunii, care a atins vârsta de 16 ani, și are calitate 
de membru al familiei. Familia este sistemul unor 
personalităţi aflate în interacţiune şi interdepen-
denţă mutuală, sistem în care se petrec intense 
schimburi comunicaţionale şi emoţionale, se deru-
lează procese de rol material, parental şi filial2. De 
asemenea, în articolul 1331 se menționează că prin 
membru de familie se înţelege:

a) în condiţia conlocuirii: persoanele aflate în 
relaţii de căsătorie, de concubinaj, persoanele di-
vorţate, persoanele aflate în relaţii de tutelă şi cu-
ratelă, rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală, 
soţii rudelor;

b) în condiţia locuirii separate: persoanele afla-
te în relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei    
adoptivi, cei născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi 
sub curatelă.

Această infracţiune are o componenţă materia-
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lă, fiind consumată la momentul survenirii conse-
cinţelor indicate în dispoziţia articolului.

De asemenea, legiuitorul a prevăzut şi o serie 
de circumstanţe agravante, care sunt caracteristi-
ce mai multor infracţiuni şi, respectiv, nu necesită 
o analiza aprofundată. Aceste circumstanţe sunt: 
violenţa săvârşită asupra a doi sau mai multor 
membri ai familiei; acţiunea ori inacţiunea care a 
provocat vătămarea medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii; acţiunea care a provocat din impru-
denţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii; violenţa care a determinat victima la 
sinucidere sau la tentativă de sinucidere; provoca-
rea din imprudenţă a decesului victimei.

Aşadar, din analiza aceastui articol, poate fi tra-
să concluzia că articolul are caracter complex şi 
foarte subtil, care lasă multiple neclarităţi în ceea 
ce priveşte calificarea corectă.

Legiuitorul nu defineşte careva acţiuni concre-
te în acest caz. Legea, care ar trebui să precizeze 
aceste aspecte, din contra – conţine multiple gre-
şeli în enumerarea acţiunilor, ce sunt caracteristice 
acestei infracţiuni. Faptele ca, de exemplu, priva-

ţiunea ilegală de libertate, violul, furtul, acţiunile 
perverse faţă de minor în cadrul familiei nu pot fi 
calificate ca violenţă în familie. Existenţa acestei 
neconcordanţe între legi impune revizuirea dispo-
ziţiilor Legii privind prevenirea şi combaterea vi-
olenţei în familie, precum şi elaborarea unor acte 
explicative şi interpretative care ar elimina necla-
rităţile privind delimitarea unor infracţiuni cu un 
pericol social mai sporit care sunt comise faţă de 
membrii familiei de infracţiunea de violenţă în fa-
milie.

Referinţe:

1. Medeanu Tiberiu. Crima şi criminalul. – Bucu-
reşti: Lumina Lex, 1999, p.77.

2. Mitrofan Iolanda. Cuplul conjugal: armonie şi 
dezarmonie. – Bucureşti: Editură Ştiinţifică şi Enciclo-
pedică, 1989, p.6.

3. Avram Mihail, Popovici Tudor, Cobâşneanu Va-
sile. Cercetarea infracţiunilor contra persoanei: Ghidul 
ofiţerului de urmărire penală. – Chișinău: Arc, 2004.
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равоприме нительная деятельность 
оформляется актами применения пра-
ва. Правоприменительный акт являет-

ся особой разновидностью правового акта: в 
нем выражено единство государственной воли, 
заключенной в нормах права, и воли правопри-
менителя, его издавшего. 

Акт приме нения права есть решение ком-
петентного органа по юридическому делу, со-
держащее в себе индивидуально-властное ве-
ление. 

Другими словами, это индивидуально опре-
деленное государственно-власт ное предпи-
сание, в официальной форме выраженное по 
конкрет ному юридическому делу.

Акт применения права обладаем присущи-
ми ему особыми чертами: 

а) харак теризуется государственно-властным 
значением; 

б) содержит в себе индивидуальные пред-
писания; 

в) является юридическим фактом для после-
дующих правоотношений; 

г) издается в офи циальной форме.
Властный характер правоприменительного 

акта означает его безусловную государствен-
ную обязательность для всех субъектов, кото-
рым он адресован, и для других субъектов, чьи 
интересы он затрагивает. Данное качество акта 
применения права опирается на возможность 
его принудительного осуще ствления в слу-
чае добровольного неисполнения содержаще-
гося в нем веления. Это своеобразный приказ, 
подкреплен ный возможностью государствен-
ного принуждения.   

Индивидуальное значение акта применения 
права состоит в том, что предписание, содер-
жащееся в нем, направлено на конкретное по-
ведение субъектов. Подобный акт персонально 
адресуется определенным лицам, нацелен на 

Правореализация  Посредством  актов 
Применения  Права

Олег ЛуціВ, 
Львовский государственный  университет

П урегу лирование конкретного жизненного отно-
шения и, как правило, имеет разовое значение 
для юридической практики. В литературе спра-
ведливо отмечается, что акт применения права 
регулирует не вид общественных отношений, а 
единичное конкретное отношение. Этим свой-
ством он отличается от нормативного акта и 
дру гих источников права.

Правоприменительный акт в механизме пра-
вового регу лирования выполняет роль особого 
юридического факта, вле кущего возникнове-
ние, изменение или прекращение право вых от-
ношений. В этом проявляется его социальная 
ценность и конкретная юридическая значи-
мость в правовой системе. На основе правопри-
менительных актов возникают и реализуют-
ся многие субъективные права и обязанности 
(право на труд, образование, отдых), устанав-
ливаются и конкретизируются факты жизни, 
имеющие юридическое значение, применяют-
ся меры ответственности и т. д.

Правоприменительный акт имеет четкую, 
формально-оп ределенную, установленную за-
коном форму. Именно форма дает наименова-
ние, своеобразный словесный «портрет» си-
стеме пра воприменительных актов. Наиболее 
типичными по форме акта ми применения права 
являются приговоры, решения и опреде ления 
судов, постановления следователей, приказы 
о поощре нии и наказании работников и т.д. 
�орма подчеркивает официаль ный характер 
и юридическую значимость акта применения 
права. Анализирование формы акта устанав-
ливает следующее: от какого органа или долж-
ностного лица он исходит; в отношении кого 
он издан; в чем состоит сущ ность решаемого 
вопроса; наступающие правовые последствия, 
вытекающие из разрешенного дела; дату и под-
пись должностного лица.

Акты применения права в качестве юриди-
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ческих документов характеризуются формали-
зацией содержания, которое в «класси ческом 
варианте» выглядит как последовательное 
единство и взаимо связь четырех элементов: 
это вводная, описательная, мотивировочная и 
ре золютивная части правоприменительного 
решения.

Все перечисленные части акта применения 
права в полном виде содержатся в так назы-
ваемых «классических» видах актов (судеб-
ных решениях, приговорах, некоторых актах 
предваритель ного следствия). В деятельности 
же органов исполнительной вла сти (администра-
ции городов и районов, предприятий и учрежде-
ний) довольно часто встречаются правоприме-
нительные акты в «усе ченной», краткой форме, 
содержащие только несколько частей (вводную 
и резолютивную). Это делается из соображений 
экономии средств и стремления снизить форма-
лизм в юриди ческой деятельности.

Все акты применения права в правовой си-
стеме обще ства образуют довольно сложную 
многоуровневую подсис тему индивидуальных 
правовых актов. При этом в различных сфе-
рах общественной жизни преобладают особые 

акты, обус ловленные спецификой регулируе-
мых общественных отно шений. Так, напри-
мер, в механизме реализации прав и сво бод 
личности можно выделить конкретизирующие 
(регла ментирующие), разрешающие, акты о 
признании, регистра ционные, учредительные, 
запрещающие. 

В общетеоретичес ком плане все акты 
применения права принято делить по 
фун кциональному значению на акты-
регламентаторы и правоох ранительные, или 
правообеспечительные акты. 

Правоприменительные акты могут быть 
классифицированы и по другим основаниям: 
по отраслям права (гражданско-правовые, ад-
министративные, уголовно-правовые и т.д.); 
по субъектам право применения (акты управ-
ления, суда, прокуратуры и т.д.); по вре мени 
действия (разовые и длящиеся). Вся система 
правопримени тельных актов играет исключи-
тельно важную роль в механизме пра вового 
регулирования, обеспечивая властную конкре-
тизацию нормативных предписаний примени-
тельно к персонально опреде ленным лицам и 
обстоятельствам.

* 
* * *
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аждый человек рождается на свет свобод-
ным, обладающим естественными пра-
вами, данными ему природой: правом на 

жизнь, на физическую и психическую непри-
косновенность, неприкосновенность собствен-
ности, правом на свободу. Свобода одного че-
ловека завершается там, где начинается свобода 
другого человека. Это следует понимать таким 
образом, что свобода одного индивидуума не 
может ущемлять свободы другого индивидуу-
ма. Аксиомой является также и то, что права 
всегда корреспондируют обязанностям. Любое 
лицо, обладающее свободой и естественными 
правами, имеет и обязанности пред обществом, 
в котором живёт. Статья 29-ая «Всеобщей Де-
кларации прав человека», принятой ООН 10 де-
кабря 1948 года, гласит: 

Ч.1 каждый человек имеет обязанности пе-
ред обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие его личности.

Ч.2 При осуществлении своих прав и свобод 
каждый человек должен подвергаться только та-
ким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований мо-
рали, общественного порядка и общего благо-
состояния в демократическом обществе1.

Нормы морали и нормы права призваны ре-
гулировать отношения между людьми, являясь 
правилами общепринятого поведения, и на-
правлены на установление определённого по-
рядка в общественных отношениях. В отличие 
от норм морали, нормы права санкционированы 
государством и их несоблюдение влечёт уголов-
ную или административную ответственность, в 
зависимости от тяжести проступка. Итак, мож-
но сказать, что в отличие от норм морали нор-
мы права обеспечивают в обязательном порядке 
наказание аморальных лиц и защиту прав каж-
дого человека от незаконных действий по отно-
шению к нему. С этой целью и созданы органы 

заЩита  от  дискриминации.  
соотноШение  норм  Права  и  норм  морали

Нино ЧхАртИшВИЛИ,
студентка

О.В. СОкОЛОВА, 
научный руководитель, Славянский yниверситет республики Молдова

K
государственной власти, и это одна из их основ-
ных функций – защита и наказание. Любой 
гражданин, считающий, что тот или иной закон 
ущемляет его права, унижает его достоинство, 
нарушает соблюдаемые в данном обществе нор-
мы морали, может обратиться в суд с просьбой о 
восстановлении его нарушенных прав.

В этой связи следует рассмотреть вопрос о за-
щите от дискриминации в Республике Молдова 
и законопроект о запрете дискриминации, ото-
званный из парламента на основании решения 
кабинета министров, что вызвало большой ре-
зонанс в обществе. Закон устанавливает право-
вую основу для предупреждения и пресечения 
дискриминации по признакам пола, расы, на-
циональности, цвета кожи, возраста, языка, ре-
лигии или убеждений, сексуальной ориентации, 
политических или любых других взглядов, со-
циального или национального происхождения, 
гражданского состояния, принадлежности к на-
циональному меньшинству в целях обеспечения 
соблюдения принципа равенства всех жителей 
Республики Молдова.

Полагаем, что Закон о запрете дискрими-
нации и иного унижающего достоинство об-
ращения необходим нашему обществу. Нужен 
реальный механизм защиты лиц, которые не в 
состоянии самостоятельно защитить своё право 
на достойную жизнь, защититься от унижения, 
морального и физического насилия.

Несмотря на тот факт, что круг лиц, указан-
ных в законе о защите от дискриминации, а 
именно: этнические группы, люди юного и пре-
клонного возраста, инвалиды, и так защищены 
не только национальными законами, но и нор-
мами международного права, межгосударствен-
ными договорами, одной из сторон которых яв-
ляется Республика Молдова, конвенциями и Де-
кларациями, такими, как Всеобщая Декларация 
прав человека 1948 г.; Декларация о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам; 
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конвенция о правах ребёнка; Европейская кон-
венция о защите прав человека и многими дру-
гими документами и нормами права в области 
прав человека, можно с уверенностью сказать, 
что защита прав в реальности далека от её прак-
тического осуществления. 

Так, согласно Закону о функционировании 
языков на территории Республики Молдова, не-
допустима пропаганда вражды, пренебрежение 
к языку любой национальности, создание пре-
пятствий для функционирования государствен-
ного языка и других языков на территории ре-
спублики, а равно ущемление прав граждан по 
языковым мотивам2.

 В качестве примера можно привести офи-
циальные сайты министерств Республики Мол-
дова. Так, например, сайт Министерства юсти-
ции фактически существует на трех языках: 
молдавском, английском и русском, однако в 
русском варианте сайта текстовая информация 
– на государственном языке, а на русском тако-
вая отсутствует. Сайт Министерства обороны 
вообще только на двух языках – молдавском и 
английском, как будто национальные меньшин-
ства, проживающие на территории Молдовы – 
болгары, украинцы, гагаузы, русские, языком 
межнационального общения которых является 
русский язык, не служат в национальной армии 
и не должны получать официальную инфор-
мацию. Еще большим нарушением прав на-
циональных меньшинств является нарушение 
принципа использования языка межнациональ-
ного общения. Это проявляется в отсутствии 
перевода инструкций на многих лекарственных 
препаратах, вывесок в медицинских учрежде-
ниях, в невозможности прочесть рецепты и ме-
дицинские карточки пациентов. Особенно тяже-
ло это бьет по пожилым людям, не владеющим 
государственным языком в силу принадлежно-
сти к национальным меньшинствам и возраста. 
Тот факт, что именно эта категория граждан уже 
ущемлена в правах на достойную жизнь ввиду 
их недостаточного материального обеспечения, 
их тяжелое и униженное положение усугубля-
ется нарушением их прав на информирование, 
на получение медицинской помощи и консуль-
таций на понятном им языке. 

Нередко можно наблюдать и такую ситуа-
цию: человек пришел в банк, коммунальную 
службу либо в соцучреждение, но не может за-

полнить бланк, анкету, не понимает текста дого-
вора. В то же время в законе ясно написано, что 
в документах по желанию гражданина может 
использоваться русский либо государственный 
язык, а официальные бланки, тексты печатей, 
штампов и штемпелей выпускаются на госу-
дарственном и русском языках и заполняются 
на одном из языков бланка3. Не соблюдаются 
также статьи закона, согласно которым «выве-
ски с наименованием органов государственной 
власти, государственного управления и обще-
ственных организаций, предприятий, учрежде-
ний и организаций, таблички с наименованием 
площадей, улиц, переулков, населенных пунк-
тов и иных географических объектов изготов-
ляются на государственном и русском языках», 
а «наименование товаров и продуктов, этикетки 
(ярлыки) товаров, маркировка, инструкции к то-
варам, произведенным в республике, а также 
любая визуальная информация, представленная 
населению республики, оформляются на госу-
дарственном и русском языках»2.

В принципе, пример в этом подают руководи-
тели. Представители власти позволяют себе до-
статочно резкие выпады против русскоязычного 
населения, хотя по закону «пропаганда вражды, 
пренебрежения к языку любой национально-
сти, создание препятствий для функциониро-
вания государственного языка и других языков 
на территории республики, а равно ущемление 
прав граждан по языковым мотивам, влечет 
за собой ответственность. Недавно один из чле-
нов Высшего совета магистратуры заявил, что 
судейский корпус Автономного объединения 
Гагауз-Ери, не владеющий молдавским языком, 
должен быть смещён. При этом не учитывается 
тот факт, что в судебные инстанции автономии 
большей частью обращаются граждане, родным 
языком которых является гагаузский язык или 
по крайней мере понятный им русский язык. То 
же самое можно сказать и о районах компактно-
го проживания болгар и украинцев.

Игнорирование прав полиэтнического на-
селения Молдовы, тем более закрепленных за-
коном, не приведет к исчезновению проблемы 
или существования других национальностей 
в нашей стране. А признание и уважение их ин-
тересов как раз и могло бы привести к согласию 
в обществе, к его консолидации. Другое дело, что 
человек чувствует себя комфортнее, зная язык 
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страны, в которой живёт, у него тогда и больше 
возможностей. Однако следует учитывать и те 
категории граждан, которые в силу разных при-
чин не в состоянии им овладеть.

Еще более незащищенными являются несо-
вершеннолетние граждане Республики Молдо-
ва. Права данной категории лиц должны защи-
щать родители или опекуны, органы опеки. Од-
нако именно лица, которые должны защищать 
права ребенка, могут одновременно являться и 
нарушителями этих прав. 

Отдельно можно сказать и о правах инвали-
дов. Их ограниченные в силу различных заболе-
ваний возможности и полное безразличие к их 
проблемам со стороны властей, как на уровне 
руководства страны, так и на уровне руководства 
городов и районов, является беспрецедентным. 
Если в столице еще кое-где можно увидеть пан-
дусы для перемещения инвалидов, то в районах, 
а тем более в сельской местности, жизнь этой 
категории граждан ограничена четырьмя сте-
нами и зависит от их родственников. Даже об-
ратиться в примэрию или претуру за какими-то 
пособиями или с просьбой о помощи является 
для них проблемой.

Наибольшее возмущение в обществе вызва-
ло отнесение к категории граждан, нуждающих-
ся в дополнительной защите от дискриминации, 
сексуальных меньшинств, или, как сказано в за-
коне, людей, отличающихся по признаку «сек-
суальной ориентации».

Ряд организаций, защищающих семью, обра-
тили внимание на данную категорию граждан и 
выступили с протестом против принятия такого 
закона, мотивируя это защитой «традиционной 
семьи». к сожалению, эти организации не счи-
тают, что подвергаются дискриминации дети, 
оставляемые родителями на попечение род-
ственников и соседей, когда родители уезжают 
на заработки из страны. Государство никак не 
участвует в жизни этих детей, лишенных само-
го необходимого – родительской любви, право 
на которую гарантирует, например, принцип 6 
Декларации о правах ребенка.

Насколько соответствуют действительности 

опасения, что принятие этого закона предоста-
вит сексуальным меньшинствам дополнитель-
ные привилегии, или, как в Америке, будет за-
прещено использовать простые человеческие 
слова «папа и мама», а вместо них говорить 
«родитель №1 и родитель №2» – нам ещё не из-
вестно. Но однозначно можно утверждать, что 
«данное явление противоестественно, является 
патологией, а не нормой, как это пытаются пред-
ставить определённые силы»4. Представители 
гражданского общества, выступившие против 
этого закона, посчитали, что их права на тради-
ционную семью и нравственность общества бу-
дут нарушены. И все же, на наш взгляд, Закон о 
защите от дискриминации необходим Молдове, 
и не потому, как на это посмотрят в Европе, а 
именно потому, что дискриминация в Республи-
ке Молдова реально существует. Следует лишь 
изменить в законе круг лиц. Необходим не про-
сто закон, который, возможно, и не будет рабо-
тать. Необходима реальная государственная по-
литика, которая обеспечит механизм действия 
закона. В том числе должны быть созданы ре-
ально действующие организации, которые будут 
предоставлять помощь и защиту тем категориям 
граждан, которые в силу возраста, состояния 
здоровья, национальной и этнической принад-
лежности не могут реализовывать своих прав, 
гарантированных законами, конституцией РМ и 
международными актами о правах человека.
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вропейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод является наи-
более важной формой выражения при-

верженности государств-членов Совета Европы 
ценностям демократии, мира и справедливости, 
а также соблюдения фундаментальныx прав и 
свобод в отношении всех лиц, живущих в их 
странах1.

конституция Республики Молдова закрепи-
ла разделение государственной власти на три 
самостоятельных ветви и провозгласила, что 
человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а государство обязано гарантировать 
их защиту. Республика Молдова, являясь чле-
ном Совета Европы, обязана обеспечивать всем 
гражданам, находящимся на ее территории, до-
ступ к правосудию на уровне международных 
стандартов.

23 февраля 1995 года был создан конститу-
ционный суд – первый орган конституционной 
юрисдикции в истории Республики Молдова. 
�чреждение данного института было предусмот-
рено конституцией Республики Молдова, при-
нятой 29 июля 1994 года. Cтатьи 134-140 Разде-
ла V конституции, а также закон № 317-XIII от 
13 декабря 1994 года “О конституционном суде” 
и кодекс конституционной юрисдикции № 502-
XIII от 16 июня 1995 года регламентируют дея-
тельность конституционного суда.

конституционный суд Республики Молдова 
не является частью законодательной и испол-
нительной власти, а также не является частью 
судебной системы Республики Молдова. Полно-
мочия, установленные конституцией, и осу-
ществляемая деятельность Суда олицетворяют 
независимость данного института и его подчи-
ненность только Высшему закону2.

В отличие от судебных инстанций об-
щей юрисдикции, конституционный суд яв-
ляется единственным публичным политико-
юридическим органом, разрешающим исклю-

ПринциП  своБодноГо  достУПа  к  ПравосУдиЮ 
и Практика  конститУционноГо  сУда  

ресПУБлики  молдова

Екатерина МИткОВА, 
студентка 3 курса
О.В. СОкОЛОВА,

 научный руководитель, Славянский университет республики Молдова

чительно вопросы права и способствующим 
совершенствованию актов нормативного харак-
тера, принимаемых парламентом, президентом 
Республики Молдова и правительством.

Следует обратить особое внимание на пере-
чень лиц, имеющих право обращения в консти-
туционный суд Республики Молдова: правитель-
ство и Высший совет магистратуры (представля-
ющие судебную власть); депутаты парламента и 
парламентские фракции; президент Республики 
Молдова; министр юстиции; Экономический суд; 
Генеральный прокурор; парламентский адвокат; 
Народное собрание Гагаузии (Гагауз-Ери)3.

Можно ли утверждать, что граждане Респуб-
лики Молдова ущемлены в своем праве обра-
титься в конституционный суд, если они счита-
ют, что нормативные документы ущемляют их 
конституционные права? Ответ на этот вопрос 
не может быть однозначным.

защита прав человека – одна из важнейших 
и конституционных обязанностей государства. 
Задача государства – создать надежную систему 
правовых гарантий защиты конституционных 
прав человека, объединяющую в единое целое 
принципы, законы, структуру, механизмы. как 
свидетельствует международный опыт, все более 
важной становится роль специализированных 
органов конституционного контроля в эффектив-
ном осуществлении защиты прав гражданина. 

Заслуживают внимания следующие вопро-
сы. Насколько обеспечивает системное решение 
этой проблемы участие органа конституцион-
ного контроля? какая форма конституционного 
контроля и какая система обращающихся субъ-
ектов выбирается для защиты прав человека? 
как в данном случае соотносятся гражданин и 
конституционный суд?

Естественно, что государство обязано создать 
действенную и целостную систему гарантий за-
щиты конституционных прав и свобод человека 
и гражданина внутри государства, призванную 

E
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обеспечить достаточные гарантии защиты кон-
ституционных прав гражданина.

Ответы на приведенные выше вопросы долж-
ны быть отнесены к ряду приоритетов государ-
ственной политики. В международной практике 
можно выделить несколько основных подходов. 
�словно их можно разделить на две группы: пря-
мой контроль (страны, где граждане безo вся-
ких предварительных условий являются субъек-
тами, обращающимися в конституционный суд); 
косвенный контроль: 1 – где вопрос защиты 
конституционных прав человека и гражданина, 
в рамках конкретного контроля, опосредованно 
становится предметом рассмотрения конститу-
ционного суда; 2 – где этот вопрос становится 
предметом рассмотрения путем абстрактного, 
факультативного контроля. 

Лучшим примером первой подгруппы служит 
италия. Здесь гражданин сначала должен пред-
ставить исковое заявление в суд общей юрис-
дикции. Если стороны или одна из них находят, 
что иск касается вопроса конституционности 
нормативного акта, судья, если находит (или по-
дозревает), что это так, временно приостанавли-
вает рассмотрение дела и обращается в консти-
туционный суд.

Почти такая же система действует и в испа-
нии. Причем если в Италии и Испании этими 
функциями обладают все суды, то в австрии, 
например, есть только суды второй инстанции и 
Высший орган судебной власти. В этом случае 
мы имеем дело с частично конкретной и частич-
но абстрактной, смешанной системой.

�актически конституционный контроль в об-
ласти прав человека может выступать или как 
абстрактный контроль, или в процессе рассмот-
рения конкретных дел, а также на основании ин-
дивидуальных жалоб.

Опыт указанных стран свидетельствует так-
же, что для результативного осуществления та-
кой функции необходимо ввести четкое законода-
тельное регламентирование. Обычно действуют 
так называемые «фильтрационные» механизмы, 
которые обеспечивают как доступность обраще-
ния человека в конституционный суд, так и об-
ращение по таким вопросам, которые действи-
тельно содержат проблему соответствия норма-
тивных актов положениям конституции. С этой 
целью используются возможности судов общей 
юрисдикции, с тем чтобы приобрести право об-

ращения в конституционный суд, когда другие 
возможности исчерпаны. 

Вообще относительно этой проблемы органы 
конституционного контроля можно разбить на 3 
группы:

когда любое лицо по вопросу конституци-•	
онности нормативного акта может обращать-
ся в конституционный суд (например, в ав-
стрии, Германии, россии, венгрии, словении, 
Грузии);

когда обращение может быть •	 опосредо-
ванным, т.е. через суды общей юрисдикции и 
институт защитника народа (в италии, Порту-
галии и в тех странах, где конституционный 
контроль осуществляется посредством судов 
общей юрисдикции);

когда граждане вообще •	 лишены права об-
ращаться в конституционный суд (во Фран-
ции, Польше, латвии, румынии, армении, 
Украине, молдове).

В области защиты прав человека конститу-
ционный контроль осуществляет двойственную 
функцию: 1) защищаются конституционно закре-
пленные личные права человека и гражданина; 
2) контролируется исполнение обязанностей ор-
ганами государственной власти в этом вопросе и 
проявляется соответствующее к ним отношение4.

Гражданин Республики Молдова, считающий 
себя ущемленным органом публичной власти в 
каком-либо своем законном праве посредством 
какого-либо административного акта либо неу-
довлетворением прошения в предусмотренные 
законом сроки, вправе обратиться в компетент-
ный административный суд в целях аннулирова-
ния акта, признания своего права и возмещения 
причиненного ему ущерба согласно Закону об 
административном суде № 793 от 10.02.2000. 
Среди субъектов, имеющих право на обращение 
в административный суд напрямую, не называ-
ется любой гражданин Республики Молдова в 
качестве правоспособного субъекта, имеющего 
право на такое обращение. Перечень лиц обо-
значен как лицо, в том числе государственный 
служащий, военнослужащий, лицо со статусом 
военнослужащего, считающее себя ущемлен-
ным в каком-либо своем законном праве. Далее, 
согласно статье 74 – правительство, Государ-
ственная канцелярия, территориальное бюро Го-
сударственной канцелярии, председатель района 
или примар; прокурор; парламентский адвокат, 
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обжалующий административные акты по обра-
щению ущемленного в правах лица; судебные 
инстанции общей юрисдикции и специализиро-
ванные судебные инстанции, делающие запрос 
о законности административного акта; другие 
лица в соответствии с действующим законода-
тельством.

Следует также отметить, что процедура адми-
нистративного рассмотрения предусматривает 
помимо обращения в суд еще и предварительное 
обращение с требованием отмены администра-
тивного акта, нарушающего права обративше-
гося лица. Совершенно естественно, что если 
подзаконный акт вынесен органом на основании 
закона или иного акта, прямо или косвенно на-
рушающего права граждан, то ответ на обраще-
ние однозначно будет отказным и последующее 
обращение в административный суд неизбежно. 
Затем, согласно компетенции, Апелляционная 
палата или Высшая судебная палата будут рас-
сматривать вынесенное решение и лишь в по-
следующем, по своему усмотрению, они могут 
передать запрос в конституционный суд, если 
закон или иной акт, на основании которого было 
вынесено решение, нарушают права гражданина 
в порядке, предусмотренном статьей 13 Закона 
об административном суде. �актически можно 
утверждать, что такая процедура длительная и 
предполагает целый ряд условий и препятствий 
для справедливого и быстрого рассмотрения дела 
и защиты прав человека на доступ к правосудию, 
в том числе и к конституционному правосудию5.

Главным условием предотвращения попра-
ния прав и свобод человека является расширение 
круга субъектов, имеющих право обращения в 
конституционный суд по отмеченной проблеме. 
Это позволит конституционному суду РМ осу-
ществлять возложенные на него задачи по защи-
те прав и законных интересов субъектов РМ, по 
укреплению законности и правопорядка. Приме-
ром может служить практика конституционного 
суда Р� – Определение конституционного суда 
российской Федерации от 27.01.2011 г. № 179-
О-П, Об оспаривании конституционности 
абз.2 ч.1 ст.15 Федерального закона  № 81-ФЗ 
от 19.05.1995 г. «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»: к/с изменил по-
собия по уходу за ребенком матерям, уволенным 
в случае ликвидации организации; 22.04.2011 по 
делу о проверке конституционности положения 

пункта 3 статьи 15 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» в связи с 
жалобой гражданки Г.В. шикуновой; 11.04.2011 
по делу о проверке конституционности статьи 
7 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса российской Федерации» в 
связи с жалобой граждан А.С. Епанечникова и 
Е.Ю. Епанечниковой и т.д.

Считаем, что рассмотрение актов норматив-
ного характера является неотъемлемой функци-
ей конституционного суда. конституционный 
суд рассматривает исключительно только право-
вые вопросы.

Не следует забывать в этой связи, что в Рес-
публике Молдова конституционный суд не 
может рассматривать споры по собственной 
инициативе, а только по обращению субъектов, 
предусмотренных законодательством. 

Приведём высказывание председателя кон-
ституционного суда Республики Молдова Думит-
ру Пулбере по этой проблеме, считающего, что 
«…учреждение индивидуального права обра-
щения граждан к конституционной юрисдикции 
конституционного суда – это фактически устра-
нение конституционного пробела в нашей нацио-
нальной системе. Проблемы есть и будут, важно, 
чтобы мы обеспечили право и свободный доступ 
гражданина к правосудию и гарантировали со-
блюдение прав и основных свобод. Таким обра-
зом, для граждан пополнилась бы сфера средств 
защиты их прав и свобод, отчего эффективность 
конституционного правосудия только выиграет. 
В то же время благодаря этой возможности граж-
данину будет обеспечена бóльшая независимость 
от субъектов, наделенных сейчас этим правом»6.
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дним из приоритетов любой демократи-
ческой системы является обеспечение 
прав человека. Существует мнение, со-

гласно которому «в общей шкале гуманитар-
ных ценностей права человека, как и сам че-
ловек, занимают центральное место и домини-
руют над всеми остальными»1. Построение со-
временного европейского государства, к чему 
стремится Республика Молдова, сегодня ста-
новится возможным лишь при наличии четкой 
системы обеспечения реализации положений 
Всеобщей декларации прав человека2 и иных 
международных актов. Основные права и сво-
боды граждан Республики Молдова закрепле-
ны в главе 2 ст.24-54 конституции Республики 
Молдова.

В настоящее время зафиксировано немало слу-
чаев нарушения прав и свобод граждан, несмотря 
на существование конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 04.11.1950 г., гаран-
тирующей право на свободу и безопасность.

В соответствии с конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, административ-
ное задержание можно применять лишь «по 
обоснованному подозрению» в совершении 
правонарушения. Таким образом, «должност-
ное лицо, производящее задержание, должно 
располагать такими фактами и сведениями, ко-
торые достаточны для объективно обоснован-
ного подозрения в том, что лицо могло совер-
шить соответствующее правонарушение».

Особенно нетерпимы нарушения прав граж-
дан в работе правоохранительных органов в 
процессе привлечения граждан к ответствен-
ности за совершенные правонарушения (ранее 
именуемые административными правонаруше-
ниями). Именно при этом нередко нарушаются 

провозглашенные ст.4 конституции Республи-
ки Молдова3 права и свободы человека, так как 
согласно статистике в стране ежегодно совер-
шается свыше 500000 правонарушений4. Ис-
ходя из данных Национального бюро статисти-
ки, каждое второе правонарушение соверша-
ется против собственности, 12,2% составляют 
транспортные правонарушения, 5,7% – против 
жизни и здоровья граждан. В ходе пресечения 
некоторых из них должностные лица (главным 
образом сотрудники полиции) не всегда обо-
снованно применяют отдельные положения 
действующего законодательства, направлен-
ные на ограничение прав и свобод.

В связи с этим представляет интерес крат-
кий анализ института мер процессуального 
принуждения, входящего в новый кодекс Ре-
спублики Молдова о правонарушениях5. В 
частности, остановимся на уточнении поня-
тия задержания. Согласно ч.1 ст.433 кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях (в 
дальнейшем – кРМоП), задержание состоит в 
кратковременном ограничении свободы физи-
ческого лица и применяется в случае:

 1) явных правонарушений, за которые ко-
дексом предусмотрено наказание в виде ареста 
за правонарушение;

2) невозможности установления личности 
лица, в отношении которого возбуждено про-
изводство о правонарушении, если исчерпаны 
все меры к установлению личности;

3) правонарушений, подпадающих под при-
менение меры безопасности в виде выдворе-
ния. 

Полагаем, что не способствует укреплению 
законности, а равно и соблюдению прав чело-
века, отсутствие однозначного понятия начала 

ПредУПреЖдение  неоБоснованнЫХ  задерЖаниЙ 
ГраЖдан  и  ПресеЧение  нарУШениЙ  реЖима 
содерЖания  лиц,  ПодверГШиХся  арестУ  за 

ПравонарУШение, – одно  из  УсловиЙ  соБлЮдения 
Прав Человека

Яна кОПущу, 
студентка 2-го курса 

Н. Ф. БОйкО,
доктор права, конференциар, 

научный руководитель, Славянский университет республики Молдова
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исчисления срока задержания. Согласно п.5 
ст.435 кРМоП, срок задержания за правона-
рушение исчисляется с момента задержания. 
С процессуальной точки зрения начало задер-
жания имеет место тогда, когда оформлен про-
токол задержания, что, как правило, имеет ме-
сто в правоохранительном органе (например, 
в дежурной части комиссариата полиции). А 
теперь представим себе ситуацию, связанную 
с совершением определенным лицом мелкого 
хулиганства (ст.354 кРМоП). В целях пресече-
ния данного правонарушения наряд патрульно-
постовой службы в принудительном порядке в 
течение 30 минут доставил лицо в дежурную 
часть комиссариата полиции. Там, спустя еще 
30 минут, был составлен протокол о задержа-
нии и с данного момента начал исчисляться 
срок задержания. Спустя 3 часа задержанное 
лицо было освобождено. �ормально наруше-
ния закона нет, но фактически лицо, в отноше-
нии которого было возбуждено дело о правона-
рушении, было ограничено в свободе в течение 
не трех, а четырех часов. Поэтому считаем, что 
срок административного задержания должен 
исчисляться с момента фактического ограни-
чения свободы лица.

Не способствуют обеспечению прав граж-
дан имеющиеся коллизии между отдельными 
статьями кРМоП. Так, ст.433 устанавливает 
исчерпывающий перечень органов, уполномо-
ченных задерживать лиц, совершающих право-
нарушения. к ним относятся Министерство 
внутренних дел, Пограничная служба и Тамо-
женная служба. Вместе с тем п.4 ст.435 уста-
навливает, что лица, нарушающие правила о 
валютных операциях, могут быть задержаны 
органом, уполномоченным рассматривать дела 
о правонарушениях. В соответствии со ст.402, 
органом, рассматривающим дела по ст. 291 
(нарушение правил о валютных операциях), 
является Министерство финансов и подчинен-
ные ему органы. Таким образом, если ст.433 
органам Министерства финансов не разреша-
ет задерживать лиц, совершающих некоторые 
правонарушения, то ст.402 – разрешает.

В целях укрепления законности полагаем 
необходимым при решении вопроса об осво-
бождении задержанного лица (в соответствии 
со ст.436 кРМоП) органу, осуществляющему 
освобождение, выносить об этом специальное 

постановление, в котором четко указывать име-
ющиеся на то основания. При наличии факта 
необоснованного задержания, виновное в том 
лицо должно нести, как правило, повышенную 
дисциплинарную или иную ответственность. 
Данный вид служебной деятельности соответ-
ствующих должностных лиц в немалой степе-
ни зависит от уровня подготовки кадров. В этой 
связи заслуживает внимания намерение прави-
тельства Республики Молдова реформировать 
систему подготовки и продвижения персонала 
Министерства внутренних дел6 и других субъ-
ектов, констатирующих правонарушения.

Не выдерживает критики положение п.6 
ст.435 кРМоП (сроки задержания и лишения 
свободы), где отмечается, что задержанному 
обеспечиваются по меньшей мере условия, 
предусмотренные Исполнительным кодек-
сом для лиц, подвергнутых предварительно-
му аресту. Между тем с 31 мая 2009 года (дата 
вступления кРМоП в силу) по настоящее вре-
мя этот вопрос не решен. Модернизация изо-
ляторов временного содержания посредством 
строительства региональных арестных домов, 
подчиненных Министерству юстиции, и улуч-
шение условий содержания в комиссариатах 
полиции планируется только в IV квартале 
2011 года7.

Ряд грубейших нарушений прав человека, 
граничащих в отдельных случаях с жестоким 
физическим или психическим давлением, опас-
ным для жизни или здоровья человека, имеет 
место на стадии исполнения ареста по поводу 
правонарушения. Ранее нами было указано, что 
исполнение ареста за правонарушение должно 
осуществляться в соответствии с Исполни-
тельным кодексом, где, в частности, в ст.318 
отмечается, что данный вид взыскания испол-
няется в условиях, установленных для перво-
начального режима в пенитенциарном учреж-
дении полузакрытого типа. При этом следует 
руководствоваться главой XXII указанного ко-
декса, однако исполнение данного вида наказа-
ния осуществляется в изоляторах временного 
содержания, которые функционируют в соот-
ветствии с приказом МВД Республике Молдова 
№5 от 5 января 2004 года. Режим содержания 
в них не ориентирован на условия, имеющие-
ся в пенитенциарных учреждениях закрытого 
типа. Почти во всех изоляторах временного 
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содержания окна чрезмерно малых размеров, 
через которые доступ дневного света в камеры 
ограничен. Почти во всех камерах отсутствуют 
надлежащим образом оборудованные туалеты, 
что не позволяет обеспечить интимность аре-
стованных лиц при исправлении естественных 
надобностей. камеры нередко переполнены 
и не в должной мере обеспечиваются теплом. 
Отдельные арестованные подвергаются пыт-
кам и бесчеловечному обращению. Объектив-
ности ради отметим, что проблема содержания 
лиц, подвергнутых аресту за правонарушения, 
имеет место и в других государствах. В связи 
с этим 18 декабря 2002 года Генеральной Ас-
самблеей ООН был принят �акультативный 
Протокол к конвенции ООН, осуждающий 
указанные явления, который подписан Респу-
бликой Молдова 16 сентября 2005 года, рати-
фицирован 30 марта 2006 года и вступил в силу 
24 июля 2006 года.

Согласно ст.1 Протокола, его цель заключа-
ется в создании системы регулярных посеще-
ний независимыми международными органами 
мест, где содержатся лица, подвергнутые аресту 
за правонарушения, с целью предупреждения 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. Следует отметить, что �акульта-
тивный Протокол создает фактически двой-
ственную систему предотвращения пыток: на 
международном и национальном уровнях. С 
учетом данного обстоятельства, парламент Ре-
спублики Молдова 17 октября 1997 года принял 
Закон о парламентских адвокатах и тем самым 
положил начало введению в Молдове институ-
та омбудсмена, что, безусловно, способствует 
обеспечению прав человека.

Одной из форм деятельности Центра по пра-
вам человека является посещение парламентски-
ми адвокатами мест содержания задержанных и 
подвергнутых аресту лиц, привлекаемых к от-
ветственности за отдельные правонарушения. В 
этой связи примечательным является то, что по 
результатам указанных посещений составляется 
Доклад о соблюдении прав человека8, в котором 
представляют особый интерес рекомендации 
парламентских адвокатов, направленные как на 
изменение законодательства, так и на осущест-
вление иных организационных мер, обеспечи-
вающих соблюдение прав человека.

По нашему мнению, соблюдение прав че-
ловека требует радикальных мер, и в связи с 
этим мы приветствуем конкретные шаги со 
стороны правительства Республики Молдова 
и центральных органов публичного управле-
ния по реформированию отдельных органов 
и учреждений, наделенных полномочиями по 
расширению сферы безопасности и демокра-
тии. Среди них следует выделить совершен-
ствование работы органов внутренних дел, где 
в целях создания дополнительных гарантий по 
соблюдению прав человека в период с 2011 по 
2014 годы будет проведено:

- реформирование системы подготовки кад-
ров;

- пересмотр критериев оценки работы со-
трудников полиции и иных служб и ориенти-
рование их на фактическое обеспечение прав 
граждан;

- расширение связей полиции с граждан-
ским обществом;

- создание системы обеспечения охраны об-
щественного порядка, охватывающей в равной 
мере как городское, так и сельское население 
страны. 

Наряду с этим государством предприни-
маются усилия по созданию эффективной, 
профессиональной и независимой судебной 
системы. Считаем, что существует острая не-
обходимость в укреплении системы предо-
ставления правовой помощи, гарантируемой 
государством, и в частичном реформировании 
деятельности адвокатуры.

Соблюдение прав человека в немалой сте-
пени зависит и от своевременного исполнения 
принятых судебных решений. Очевидно, что 
следует создавать все условия для укрепления 
новой частной системы исполнения судебных 
решений.

 Для предупреждения необоснованных за-
держаний правоохранительные органы должны 
подвергаться жесткому контролю за их деятель-
ностью со стороны Министерства юстиции. В 
случае отклонения от общепризнанного поведе-
ния к правоохранительным органам должны при-
меняться соответствующие санкции, например, в 
виде выговора, наложения штрафа или, если это 
необходимо, возбуждения уголовного дела.

Итак, мерами для предупреждения необо-
снованных задержаний граждан, по нашему 
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мнению, должны быть следующие.
1. Строгое соблюдение правоохранительны-

ми органами соответствующих уставов.
2. Сотрудники правоохранительных органов 

не должны злоупотреблять своим положением 
и не вправе превышать своих полномочий. За 
этим и должны следить руководители.

3. Необходимо вести усиленную борьбу с 
коррупцией.

4. Задержание должно производиться по 
обоснованному подозрению в совершении ад-
министративного правонарушения и при нали-
чии состава административного правонаруше-
ния.

Что же касается режима содержания лиц, 
подвергнутых задержанию, то, по нашему мне-
нию:

1. В первую очередь должен быть произве-
ден капитальный ремонт в камерах, должны 
быть установлены огороженные санузлы, что 
позволяло бы не ущемлять человеческое до-
стоинство, должны быть налажены вентиляци-
онные системы. 

2. Численность задержанных лиц в камере 
не должна превышать нормы. 

3. Должны быть построены новые арестные 
дома.

4. Питание должно быть калорийным, вкус-
ным, качественным и должно подаваться в чи-
стых тарелках.

5. В каждом изоляторе временного содержа-
ния должен быть врач.

Деятельность правоохранительных органов 
в Молдове продолжает желать лучшего, как и 
режим содержания лиц, подвергнутых задер-
жанию. Остается только надеяться на лучшее и 
делать все, чтобы работа правоохранительных 

органов достигала желаемых результатов, а 
также чтобы режим содержания достигал меж-
дународных стандартов.

В целом отметим, что проблема обеспе-
чения прав человека, на наш взгляд, требует 
комплексного решения. Для этого необходимы 
конкретные усилия как правоохранительных 
органов, так и представителей гражданского 
общества, однако определяющая роль остается 
за государством как основной составляющей 
политической системы общества.
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damnat statului. această alternativă prezintă atât 
avantaje, cât şi inconvenienţe.

 Drept avantaje de bază putem remarca faptul 
că persoana care a săvârşit infracţiunea evită incon-
venienţele legate de privarea de libertate (respec-
tiv privarea de anumite drepturi, precum dreptul de 
a-şi alege de sine stătător domiciliul, libertatea de a 
se deplasa, de a munci etc.). De asemenea, în cazul 
aplicării pedepsei în formă de amendă, infractorul 
plăteşte statului, şi nu invers, ca în cazul privării de 
libertate, când statul cheltuie zilnic o anumită sumă 
de bani pentru întreţinerea deţinutului. E de men-
ţionat şi faptul ca în cazul aplicării amenzii, delin-
cventul este exonerat de a se afla în mediul specific 
criminogen. Spre exemplu, Codul penal brazilian 
din 1984, din 213 infracţiuni atestate, doar 62 erau 
pedepsite numai cu privaţiunea de libertate, 98 cu 
privaţiunea de libertate şi amendă cumulativ şi 53 
infracţiuni în care judecătorul putea alege privaţiu-
nea de libertate ori amenda penală.

 Însă unii autori francezi1 consideră că amenda 
drept pedeapsă penală nu-şi îndeplineşte întocmai 
rolul său coercitiv (chiar dacă amenda e mai mare 
pentru persoanele înstărite sau amenda e mai mica 
pentru delincvenţii ,,insolvabili”). Unul dintre ne-
ajunsurile mari în aplicarea acestei pedepse este şi 
faptul că acest tip de pedeapsă nu afectează doar 
infractorul, dar şi patrimoniul întregii familii cu 
care locuieşte cel din urmă2.

 Pentru a remedia aceste inconvenienţe, unele 
ţări precum Franţa şi Suedia au instituit sistemul 
,,Amendă-zi” – judecătorul condamnând delin-
cventul la amendă, fixând-o proporţional cu veni-
turile şi cu sarcinile sale cotidiene (de ex.: de a 
întreţine copiii până la 18 ani). Iar în cazul în care 
debitorul amenzii nu plăteşte amenda, judecătorul 
poate dispune aplicarea altor pedepse, precum cele 
privative de libertate.

AMENDA-zI – ALTERNATIVA  PEDEPSEI  PECUNIARE  CLASICE

eugen StanCIu, 
student, anul II, uSM

vladimir gRoSu,
cond. științific

vând o istorie tot atât de veche precum pri-
varea de libertate, amenda consistă dintr-o 
vărsare a unei sume de bani de către con-

 La momentul dat, Republica Moldova aplică 
tehnica amenzilor în formă ordinară. Această for-
mă ordinară se evidenţiază prin faptul că legisla-
torul indică minimumul şi maximumul amenzii. O 
altă modalitate de aplicare a amenzii constă în fap-
tul că este determinat doar maximumul. Aceasta 
de exemplu, se aplică în Anglia. Există, deşi foarte 
rar, în legislaţia unor ţari absenţa limitei amenzii. 
Astfel, articolul 68 al Codului penal al Sudanului 
statuează că ,,dacă maximumul amenzii nu este 
determinat, amenda care va fi aplicată vinovatu-
lui este de mărime nelimitată, dar nu trebuie să fie  
excesivă”.

 Dar deja, începând cu secolul al XIX-lea, drep-
tul portughez şi cel brazilian au stabilit că unele 
tipuri de amendă trebuie să fie determinate în baza 
unui venit cotidian. Dar ,,amenda-zi” în sens mo-
dern a apărut inițial, odată cu proiectul Codului 
penal suedez din 1916, datorită lui Johan Thyran. 
Rieşind din articolul 20 al acestui text, judecăto-
rul trebuia să determine un număr de amenzi-zile 
(dabsbot) între un minimum de o zi şi maximum 
200 zile în funcţie de vinovăţia şi de personali-
tatea făptuitorului. E de notat faptul că Finlanda 
a consacrat pentru prima dată amenda-zi în 1921, 
Suedia a urmat-o în 1931, Danemarca în 1939, iar 
Norvegia nu a făcut-o3. Începând cu ţările scandi-
nave, amenda-zi câştigă tot mai multă populari-
tate în două regiuni ale globului. În primul rând, 
în Europa meridională cu Germania şi Austria în 
1975, în Ungaria în 1978, Franţa în 19834, Anglia 
în 19915. De asemenea, o parte din America La-
tină a preluat amenda-zi: Peru în 1924, Cuba în 
1936, Brazilia în 1969, Costa Rica în 1971, Bo-
livia în 1973, Mexic în 1984. În acestă diversita-
te de legislaţii, modalităţile tehnice al amenzii-zi 
sunt aproximativ identice. În Suedia, limitele s-au 
situat între o zi şi 120 zile şi o amendă între 2 şi 
500 coroane6. Codurile latino-americane adoptă o 
metodologie diferită, ele determinând un număr 
de zile-amendă, dar în ceea ce ţine de stabilirea 
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amenzii zilnice se determină doar formule genera-
le, fără să se ţină cont de cifre. Suma zilnică este 
determinată între un minimum şi un maximum, 
minimul reprezentând o cifră fixată de Ministerul 
Muncii.

 În practică, pentru stabilirea taxei zilinice, o 
importanţă deosebită are productivitatea economi-
că a vinovatului, luându-se în consideraţie condi-
ţiile sale de viaţă, cât şi cheltuielile pentru sine ş.a 
Productivitatea economică a vinovatului se deter-
mină la momentul examinării dosarului de către 
instanţa de judecată a primei instanţe. Subliniem 
ca pentru stabilirea amenzii în conformitate cu 
sistemul de mai sus se fixează numărul taxelor zil-
nice, care respectiv depind de gradul de pericol so-
cial al infracţiunii comise şi gradul de vinovăţie a 
infractorului. După aceasta se calculează mărimea 
unei taxe. Spre exemplu, o persoană condamnată 
,,X” la ,,N” zile-amendă cu ,,Z” lei trebuie să verse 
în caznaua statului N•Z lei la o dată fixă, pentru 
fiecare tranşă neplătită, X trebuie să ispaşească o 
zi de închisoare. Prin urmare, pedeapsa privativă 
de liberate constituie N zile . Un exemplu practic: 
o persoană condamnată la 50 zile-amendă a câte 
100 lei pe zi dispune de 50 zile pentru a restitui 
suma de 5000 lei. La sfârşitul acestui termen, toa-
tă suma trebuie achitată Trezoreriei Publice. Dacă 
persoana achită doar 4900 lei, ea va trebui să is-
paşeassca 1 zi de privaţiune de libertate. Dacă nu 
achită nimic, va trebui să ispăşeasca 50 zile pri-
vaţiune de libertate şi, respectiv, dacă achită 2500 

lei (jumătate din amendă), va trebui să ispăşească 
25 zile de privaţiune de libertate. Unii autori au-
tohtoni menţionează că anume condiţiile economi-
ce reale existente în Republica Moldova ar putea 
impune stabilirea limitelor taxei zilnice în unităţi 
convenţionale. Inevitabil, aplicarea sistemului dat 
în Republica Moldova va necesita modificări şi în 
Codul de executare în scopul acordării împuterni-
cirilor suplimentare pentru argumentarea mărimii 
unei taxe zilnice.

Chiar dacă amenda este ,,copilul iubit” al le-
giuitorului, deoarece prevede o pedeapsă clasică 
cu numeroase avantaje pentru stat, credem că ea 
trebuie aplicată doar în cazurile particulare unde 
amenda riscă cu adevărat să schimbe comporta-
mentul persoanei. 
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D
garantate cu ipotecă (gaj), cât şi o persoană-terţă. În 
privinţa debitorului ipotecar – persoană-terţă – le-
gislaţia în vigoare foloseşte termenul de „garant ipo-
tecar”. Astfel, conform art.3 din Legea nr.142/2008 
cu privire la ipotecă1, garant ipotecar este persoana 
ce transmite în ipotecă un bun sau bunuri imobile în 
vederea garantării executării obligaţiei debitorului.

Garantul ipotecar garantează executarea obliga-
ţiei de către debitor faţă de creditor prin instituirea 
unui drept de ipotecă asupra bunului sau bunurilor 
sale imobile în beneficiul creditorului, numit credi-
tor ipotecar. În cazul în care debitorul nu execută 
sau execută necorespunzător obligaţia garantată cu 
ipotecă, creditorul ipotecar poate urmări bunurile 
ipotecate de garantul ipotecar în vederea satisfacerii 
creanţelor sale.

În practică apar multiple situaţii în care în mod 
eronat este percepută situaţia juridică a garantului 
ipotecar într-un raport juridic de ipotecă şi relaţiile 
acestuia cu debitorul şi creditorul ipotecar. Prezentul 
articol este destinat determinării corecte a situaţiei 
juridice a garantului ipotecar.

1. În cadrul unor litigii de judecată, creditorii 
ipotecari, în special băncile comerciale, considerând 
debitorul şi garantul ipotecar debitori solidari, îna-
intează acţiuni faţă de aceştia, solicitând executarea 
silită a obligaţiilor garantate cu ipotecă asupra ambi-
lor în pretinsa lor calitate de debitori solidari.

În sprijinul solidarităţii debitorului şi garantului 
ipotecar vin şi unele prevederi ale Legii nr.142/2008, 
precum sunt art.9 alin.(4): „debitorul şi garantul ipo-
tecar, în calitatea lor de debitor ipotecar, pot con-
veni…”, şi art.9 alin.(7) din Legea menţionată care 
consacră dreptul garantului ipotecar, în cazul sati-
sfacerii creanţelor creditorului ipotecar, la înaintarea 
către debitor a unei acţiuni în regres.

Cu toate acestea, considerăm că debitorul obliga-
ţiei garantate cu ipotecă şi garantul ipotecar nu pot fi 
în nici un caz consideraţi debitori solidari.

Conform art.530 din Codul civil al Republicii 
Moldova2, dacă doi sau mai mulţi debitori datorează 
o prestaţie în aşa fel, încât fiecare este dator să efec-

SITUAŢIA  JURIDICă  A  GARANTULUI  IPOTECAR 
ÎN  RAPORTUL  JURIDIC  DE  IPOTECă

Artur TaRlaPan, 
doctorand, lector, uSM

ebitor ipotecar (gajist) într-un raport juridic de 
ipotecă (gaj) poate fi atât debitorul obligaţiei 

tueze întreaga prestaţie, iar creditorul poate pretin-
de fiecăruia din debitori executarea, atunci debitorii 
sunt legaţi solidar. În continuare, în art.531 din Cod 
se prevede că o obligaţie solidară nu se prezumă, ci 
se naşte prin act juridic, prin lege sau atunci când 
prestaţia este indivizibilă.

Nici Codul civil, nici Legea nr.142/2008 nu con-
ţin prevederi care să declare debitorul obligaţiei ga-
rantate cu ipotecă şi garantul ipotecar debitori soli-
dari.

Mai mult decât atât, în sensul Codului civil, de-
bitori solidari sunt acei debitori care şi-au asumat 
faţă de creditor obligaţia de a executa o anumită 
prestaţie, prestaţia fiind aceeaşi pentru fiecare de-
bitor, iar creditorul poate cere executarea prestaţiei 
în volum deplin de la oricare dintre debitori (este 
cazul în care, de exemplu, obligaţia de restituire a 
unui împrumut, în virtutea unei declaraţii exprese în 
contract, urmează a fi executată de doi sau mai mulţi 
debitori solidari).

În cazul obligaţiei garantate cu ipotecă, debito-
rul obligaţiei garantate îşi asumă o anumită prestaţie 
(plata unei sume de bani, restituirea împrumutului, 
altele), pe când garantul ipotecar doar îşi grevează 
bunurile în favoarea creditorului ipotecar şi îşi asu-
mă obligaţia de a se supune executării silite asupra 
bunurilor date în cazul neexecutării de către debi-
tor a obligaţiei garantate. Prestaţiile debitorului şi 
garantului ipotecar faţă de creditorul ipotecar sunt 
diferite. Creditorul ipotecar nu poate cere de la ga-
rantul ipotecar executarea obligaţiei pe care şi-a 
asumat-o debitorul. Creditorul ipotecar poate doar 
urmări bunurile ipotecate.

Garantul ipotecar poate, desigur, în caz de iniţiere 
de către creditorul ipotecar a procedurii de exercita-
re a dreptului de ipotecă, plăti creditul, însă garantul 
ipotecar nu îşi asumă această obligaţie la institui-
rea dreptului de ipotecă şi face plata doar pentru a 
evita executarea silită asupra bunurilor sale imobile. 
De asemenea, nu excludem, în virtutea principiu-
lui libertăţii contractuale, posibilitatea stipulării în 
contractul de ipotecă a faptului că garantul ipotecar 
este codebitor solidar cu debitorul (în acest caz, con-
siderăm că garantul ipotecar devine şi fidejusor al 
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debitorului), însă acest fapt este doar o excepţie de 
la regula că debitorul obligaţiei garantate cu ipotecă 
şi garantul ipotecar nu sunt debitori solidari.

Nu poate fi reţinut în calitate de argument în fa-
voarea solidarităţii debitorului obligaţiei garantate 
cu ipotecă şi garantului ipotecar nici faptul că, în ca-
zul satisfacerii creanţelor creditorului ipotecar, ga-
rantul ipotecat ia locul creditorului şi poate înainta 
către debitor o acţiune în regres.

Conform art.544 din Codul civil, debitorul soli-
dar care a executat obligaţia are dreptul să intenteze 
o acţiune de regres împotriva celorlalţi debitori soli-
dari pentru părţile acestora din obligaţie.

Astfel, în cazul solidarităţii debitorilor, acel de-
bitor, care a satifăcut creanţele creditorului, poate 
înainta faţă de codebitorii săi o acţiune doar pentru 
partea lor din obligaţie. În cazul garantului ipote-
car, reieşind din prevederile art.9 alin.(7) din Legea 
nr.142/2008, acesta poate înainta faţă de debitorul 
pentru care a plătit o acţiune privind întreaga obliga-
ţie pe care a executat-o în locul debitorului.

2. Unii practicieni propun a considera debitorul 
obligaţiei garantate şi garantul ipotecar debitori pe 
cote-părţi. Nici acestă opinie nu poate fi admisă.

Conform art.518 din Codul civil, obligaţia este 
divizibilă între mai mulţi debitori în cazul în care 
aceştia sunt obligaţi la aceeaşi prestaţie faţă de cre-
ditor, dar fiecare debitor poate fi urmărit separat 
până la concurenţa părţii sale din datorie. Debitorii 
sunt obligaţi în părţi egale, dacă din lege, contract 
sau din natura obligaţiei nu rezultă altfel.

Astfel, după cum reiese din prevederile citate, de-
bitorii pe cote-părţi sunt debitori obligaţi la aceeaşi 
prestaţie faţă de creditor. După cum am menţionat 
anterior, debitorul obligaţiei garantate şi garantul 
ipotecar nu datorează creditorului ipotecar aceeaşi 
prestaţie. Mai mult ca atât, nu putem nicidecum 
afirma că o parte din prestaţia datorată de debitorul 
obligaţiei garantate se răsfrânge asupra garantului 
ipotecar. Debitorul obligaţiei garantate datorează 
întreaga prestaţie, iar executarea prestaţiei date este 
garantată de bunurile imobile ale garantului ipote-
car.

3. Garantul ipotecar, în virtutea faptului că ga-
rantează executarea obligaţiei debitorului garantat, 
nu poate fi considerat nici debitor „subsidiar” al de-
bitorului dat.

Raportul de subsidiaritate ar însemna că credito-
rul ipotecar ar putea urmări bunurile ipotecate doar 
dacă s-ar constata imposibilitatea satisfacerii cre-

anţelor acestuia din bunurile debitorului. În cadrul 
raportului juridic de ipotecă, însă, la fel ca în ori-
ce raport juridic de gaj, creditorul ipotecar poate în 
mod liber alege care bunuri să urmărească: cele ale 
debitorului sau cele ipotecate, nefiind ţinut în mod 
obligatoriu să urmărească întâi debitorul, apoi bu-
nurile ipotecate.

4. Reieşind din cele expuse, tragem concluzia 
că debitorul obligaţiei garantate şi garantul ipotecar 
sunt doi debitori distincţi ai creditorului ipotecar. 
Debitorul obligaţiei garantate este debitor al credi-
torului ipotecar în virtutea raportului juridic din care 
izvorăşte obligaţia garantată, garantul ipotecar este 
debitor al creditorului ipotecar în virtutea raportului 
juridic de ipotecă. Astfel, debitorul obligaţiei ga-
rantate şi garantul ipotecar nu sunt codebitori, chiar 
dacă obligaţia garantului ipotecar faţă de creditorul 
ipotecar este accesorie obligaţiei debitorului garan-
tat cu ipotecă.

Garantul ipotecar devine debitor al creditorului 
ipotecar ca urmare a faptului că grevează bunul sau 
bunurile sale imobile în beneficiul creditorului în 
vederea garantării unei obligaţii, la executarea căre-
ia creditorul ipotecar este îndreptăţit.

Norma conţinută în art.9 alin.(7) din Legea 
nr.142/2008, în conformitate cu care în cazul în care 
creanţele creditorului ipotecar sunt satisfăcute de 
către garantul ipotecar, inclusiv din contul bunului 
imobil ipotecat, acesta obţine dreptul de creditor 
al obligaţiilor creditorului, nu este altceva decât o 
consecinţă a faptului că dreptul de ipotecă este o 
modalitate de garantare a executării obligaţiilor şi 
o aplicare a principiului – plata creanţelor credito-
rului poate fi făcută de orice persoană3. Subrogarea 
garantului ipotecar în drepturile creditorului ipote-
car îşi are explicaţia în raţiunea că garantul ipotecar, 
prin executarea obligaţiei garantate, nu face o libe-
ralitate debitorului.
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n literatura de specialitate și practica judecăto-
rească este controversată problematica cu re-
ferire la corelația dintre dobânda de întârziere 

Î
și clauza penală raportată la repararea prejudiciului 
cauzat prin neexecutarea în termen a obligației pe-
cuniare.

Considerăm că penalitatea, în oricare din forme-
le sale, nu exclude aplicarea dobânzii de întârziere, 
deoarece reieşind din natura şi esenţa acestora, se 
determină şi regimul juridic specific.

Aşadar, dobânda de întârziere trebuie diferenţiată 
de penalitate. Aceste două categorii juridice uneori 
sunt confundate atât prin natura lor juridică, cât şi 
modalitatea de aplicare. Spre exemplu, în explica-
ţiile date de către Judecătoria Supremă de Arbitraj 
a Federaţiei Ruse cu privire la aplicarea normelor 
referitoare la încasarea dobânzii anuale în cazu-
rile de întârziere a executării obligaţiilor pecunia-
re izvorâte din contracte se evidenţiază poziţia că 
achitarea procentelor anuale în caz de neexecutare 
a obligaţiilor pecuniare reprezintă penalitate1. Nu 
putem fi de acord cu această poziţie din următoarele 
considerente.

În primul rând, după natura sa, clauza penală re-
prezintă un mijloc de garantare a executării obligaţi-
ilor, cât şi o sancţiune pentru neexecutarea acesteia. 
Caracterul de mijloc de garantare reiese din preve-
derea alin.(1) al art.624 CC care prevede ,,Clauza 
penală (penalitatea) este o prevedere contractuală 
prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, sti-
pulând că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, 
urmează să remită creditorului o sumă de bani sau 
un alt bun”. Aşadar, clauza penală constituie o eva-
luare convenţională şi prealabilă a eventualelor pre-
judicii pe care debitorul va fi obligat să le plătească 
în cazul neexecutării prestaţiei la care s-a îndatorat2. 
În acest sens, penalitatea apare nu numai în calitate 
de stimulent pentru debitor de a-şi executa obligaţia, 

DObÂNDA  DE  ÎNTÂRzIERE  ȘI  PENALITATEA – 
MODALITățI  DE  REPARARE A  PREJUDICIULUI  

CAUzAT PRIN  NEExECUTAREA  
ObLIGAțIEI  PECUNIARE

vladimir PalaMaRCIuC, 
student, anul Iv, uSM

Gheorghe Mîțu, 
dr. în drept, cond. științific

dar şi în calitate de sancţiune ca modalitate a răspun-
derii juridice civile pentru neexecutarea obligaţiei.

La rândul său, dobânda de întârziere nu este un 
mijloc de garantare a executării obligaţiei, ci repre-
zintă doar o modalitate de răspundere pentru neexe-
cutarea la timp a acesteia. Adică, dobânda de întâr-
ziere este privită ca sancţiune pentru neexecutarea 
obligaţiei, fapt caracteristic şi clauzei penale, dar 
prima nu reprezintă un mijloc de garantare a exe-
cutării obligaţiei, ceea ce este caracteristic clauzei 
penale.

În al doilea rând, este necesar a menţiona că pe-
nalitatea se aplică oricărei obligaţii, indiferent de 
natura acesteia, în timp ce dobânda de întârziere se 
aplică doar obligaţiilor pecuniare. 

Altă diferenţă poate fi dedusă din prevederile 
alin.(1) al art.626 CC care prevede: ,,Creditorul nu 
poate cere concomitent executarea prestaţiei şi pla-
ta clauzei penale dacă nu sunt stipulate penalităţi şi 
pentru cazul în care debitorul nu execută obligaţia în 
modul corespunzător, mai ales pentru cazul neexe-
cutării la timp a obligaţiei”. Această prevedere vine 
încă o dată să confirme că penalitatea este, în primul 
rând, un mijloc de garantare a executării obligaţiei 
şi doar în plan secundar presupune o sancţiune. La 
rândul său, calcularea dobânzii de întârziere nu exo-
nerează debitorul de executarea obligaţiei principa-
le, fiind impus, astfel, să transmită atât suma de bani 
iniţială (capitalul), cât şi dobânda de întârziere.

Altă distincţie constă în faptul că în cazul apli-
cării dobânzii de întârziere, nu pot fi aplicate pre-
vederile cu privire la stingerea obligaţiei principale 
ca rezultat al forţei majore sau a imposibilităţii de 
executare3. Banii reprezintă bunuri generice, ceea 
ce ar însemna că obligaţia de a le transmite nu se 
stinge prin pieirea lor. Astfel, dacă obligaţia pecu-
niară principală nu se stinge în urma forţei majore 
sau a lipsei de vinovăţie, nici obligaţia cu privire la 
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dobânda de întârziere nu se stinge în urma acestor 
fenomene.

Altfel trebuie privită prevederea în lege sau în 
contract a penalității pentru neexecutarea obligaţi-
ei. Așadar, în cazul în care obligaţia, alta decât cea 
pecuniară sau care are în calitate de obiect materi-
al bunuri fungibile, se stinge în urma forţei majore 
sau a imposibilităţii de executare, clauza penală nu 
urmează a fi plătită, deoarece şi obligaţia principa-
lă este stinsă. Totuşi, în cazul existenţei obligaţiei 
pecuniare sau când obiectul material sunt bunurile 
fungibile, forţa majoră şi imposibilitatea de execu-
tare nu vor putea fi aplicate nici la clauza penală, 
deoarece bunurile respective nu pier, şi, prin urmare, 
obligaţia nu se stinge până la executare, compensa-
re, consemnare etc.

În doctrina de specialitate, la începutul sec.XX4, 
s-a făcut distincţia dintre imposibilitatea subiectivă 
şi obiectivă de executare a obligaţiei. Această diviza-
re a fost propusă de către pandectişti (Fr.Mommsen, 
Vindsheid), ulterior preluată de Codul civil german 
(BGB) (paragraful 275 și urm.), apoi de practica 
continentală (în special de cea franceză). 

Codul civil german defineşte „imposibilitatea 
subiectivă” ca lipsa mijloacelor de executare ale 
debitorului (Unvermogen des Schuldners zur Le-
istung), dar imposibilitatea obiectivă este înţeleasă 
în doctrina germană ca imposibilitatea în general de 
a executa o anumită obligaţie (Unmoglichkeit der 
Leistung). Conform regulii generale, ambele forme 
ale imposibilităţii, dacă ele sunt consecinţa unor cir-
cumstanţe de care nu răspunde debitorul, îl eliberea-
ză pe ultimul (art.276 BGB); dar debitorul răspunde 
pentru obligaţia care are ca obiect bunuri generice, 
dacă acestea efectiv pot fi transmise, în acest caz el 
răspunde şi pentru imposibilitatea subiectivă, chiar 
dacă nu se datorează vinovăţiei sale (art.279 BGB). 

Practica judecătorească a unor ţări (ex., Germa-
nia, fosta Iugoslavia) în anii ’30 ai secolului trecut 
a statuat că imposibilitatea de transfer a banilor 
dintr-un stat în altul, din cauza restricţiilor valuta-
re, nu constituie o imposibilitate obiectivă, ci doar 
una subiectivă, care nu exonerează de răspundere. 
În acest sens, Curtea de Apel germană, la 27 octom-
brie 1932, a recunoscut că debitorul ungar, printr-o 
ipotecă constituită în Germania, nu poate cere amâ-
narea plăţii, bazându-se pe faptul că restricţiile va-
lutare ungare i-au creat condiţii de ,,imposibilitate” 
de plată la timp5. 

În opinia clasicului civilist rus L.A.Lunţ, când 

debitorul domiciliat peste hotare, din cauza restric-
ţiilor valutare existente în acel stat nu poate nici să 
transfere, nici să transmită sau să transporte banii în 
ţara de plată, atunci trebuie să constatăm că are loc 
o imposibilitate de executare nu în persoana debito-
rului respectiv, dar imposibilitate efectivă în gene-
ral pentru debitorii străini de a plăti datoriile locale, 
aşadar, atestăm o imposibilitate de plată nu subiec-
tivă, ci obiectivă. 

În acest sens, menționăm poziţia noastră expu-
să în avizul6 la proiectul pct.11 al Hotărârii Plenu-
lui Curţii Supreme de Justiţie privind modalitatea 
de reparare a prejudiciului cauzat prin întârzierea 
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor pe-
cuniare, altele decât cele izvorâte din contractul de 
credit bancar sau împrumut, conform căreia în cazul 
aplicării dobânzii de întârziere nu pot fi aplicate pre-
vederile cu privire la stingerea obligaţiei principale 
ca rezultat al forţei majore sau al imposibilităţii de 
executare (art.606, 663 CC). Banii sunt bunuri de 
gen, adică înlocuibili, ceea ce ar însemna că obliga-
ţia de a le transmite nu se stinge prin pieirea lor. Ast-
fel, dacă obligaţia pecuniară principală nu se stin-
ge în urma forţei majore sau a lipsei de vinovăţie, 
nici obligaţia cu privire la dobânda de întârziere nu 
se stinge în urma acestor fenomene, fapt care vine 
încă o dată să sublinieze caracterul distinct al naturii 
acestei categorii juridice. 

Totodată, forţa majoră poate fi luată în conside-
raţie pentru neplata dobânzii de întârziere pe mo-
tiv de imposibilitate efectivă de a executa obligaţia 
principală. Aşadar, forţa majoră nu poate justifica 
stingerea obligaţiei pecuniare (principale), dar poate 
constitui temei pentru eliberarea de plată a dobânzii 
de întârziere.

Această poziţie este reieterată şi prin conţinu-
tul pct.11.1 al Hotărârii explicative a CSJ nr.9 din 
24.12.2010. 

În practica judiciară rusă, precum şi în literatura 
de specialitate, se menţionează că dobânzilor de în-
târziere le sunt aplicabile regulile cu privire la redu-
cerea clauzei penale. Astfel, Hotărârea explicativă a 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie şi a Judecătoriei 
Supreme de Arbitraj a Federaţiei Ruse din 8 octom-
brie 1998 nr.13/14 cu privire la aplicarea prevede-
rilor CC al FR referitoare la încasarea procentelor 
pentru folosirea banilor altor persoane, se prevede 
că ,,instanţa de judecată, ţinând cont de caracterul 
compensatoriu al procentelor, poate reduce cuantu-
mul acestora în condiţiile art.333 CC al F.R.”. În le-
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gislaţia RM acestui articol îi corespunde art.630 CC 
intitulat ,,Reducerea clauzei penale”, care stipulează 
că ,,în cazuri excepţionale, luându-se în considerare 
toate împrejurările, instanţa de judecată poate dis-
pune reducerea clauzei penale disproporţionat de 
mari”. 

Mai subliniem că acest articol, cât şi corespon-
dentul lui din legislaţia rusă, se referă doar la clauza 
penală şi nicidecum la dobânzi. Hotărârea explicati-
vă menţionată mai sus încearcă, în mod neîntemeiat, 
prin analogie, să aplice aceste prevederi şi dobânzii 
de întârziere. În acest sens, civilistul rus M.I. Bra-
ghinski, în comentariul făcut la art.226 CC al URSS 
din 1964, subliniază că dobânda de întârziere nu 
reprezintă o varietate a penalităţii şi se include în 
conţinutul datoriei. Din aceste considerente, dobân-
zii de întârziere nu i se pot aplica regulile cu privire 
la reducerea clauzei penale7. Totodată, autorul rus 
menţionează că nu pot fi aplicabile nici regulile cu 
prvire la termenul de prescripţie extinctivă. Deci, 
urmează să evidenţiem faptul că, în conformitate cu 
prevederile art.267 CC, ,,Termenul general în inte-
riorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea in-
tentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul 
încălcat este de 3 ani”. Totodată, în art.268 lit. a) CC 
al RM se stabileşte termenul special de prescripţie de 
6 luni pentru încasarea penalităţii. Prin urmare, do-
bânzii de întârziere trebuie să-i fie aplicat termenul 
de prescripţie de 3 ani, iar clauzei penale termenul 
de 6 luni. Această constatare reprezintă imperativul 
legalităţii care trebuie să fie aplicat întocmai de către 
instanţele de judecată, căci ar fi absolut neîntemeiat 
să încercăm a aplica unele norme imperative ale le-
gii prin analogie, în special, în situaţia în care fiecare 
dintre categoriile juridice menţionate reprezintă in-
stituţii distincte cu particularităţile sale proprii.

În art.1088 alin.(1) Cod civ. rom. din 1864 este 
prevăzut pentru neexecutarea obligaţiilor ,,… care 
au ca obiect o sumă oarecare, daunele-interese pen-
tru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda lega-
lă, afară de regulile speciale în materie de comerţ, de 
fidejusiune şi societate”. 

Trebuie să evidenţiem că expresia din alin.(1) al 
art.1088 Cod civ. rom. „...daunele-interese pentru 
neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală 
...”, are aspect juridic limitativ şi exprimă o evalua-
re a prejudiciului, restricţionând cuantumul acestuia 
doar la mărimea dobânzii legale.

Reglementările de limitare a cuantumului pre-
judiciului pentru întârzierea executării obligaţiilor 

pecuniare urmează a fi substituite de prevederile 
noului Cod civil al României adoptat prin Lega nr. 
287/20098, care va intra în vigoare conform Legii de 
punere în aplicare a Codului civil. În art.1535 intitu-
lat ,,Daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti”, 
se prevede: 

(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită 
la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, 
de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantu-
mul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de 
lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În 
acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că 
prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii 
plăţii ar fi mai mic.

(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora 
dobânzi mai mari decât dobanda legală, daunele 
moratorii sunt datorate în acelaşi cuantum.

(3) Creditorul are dreptul, în plus, la daune-inte-
rese pentru orice prejudiciu suplimentar pe care l-a 
suferit din cauza neexecutării obligaţiei.

Aşadar, reieşind din prevederea alin.(2) şi (3), 
creditorul va avea posibilitatea de reparare integrală 
a prejudiciului suferit, fără limitarea doar la cuan-
tumul dobânzii legale. În viziunea noastră, această 
poziţie a reformei legislaţiei civile în România este 
binevenită, deoarece asigură protejarea intereselor 
şi drepturilor creditorilor prejudiciaţi.

Ținând cont de cele menționate mai sus, susținem 
că dobânda de întârziere și penalitatea sunt instituții 
juridice distincte, care nu se exclud la repararea pre-
judiciului neexecutării în termen a obligației pecu-
niare. 
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lement imposibil de stăpânit, dar cunoscut, 
hazardul, incită două atitudini umane pa-
radoxale: pe de o parte, tendinţa eliminării 

lui, prin recurgerea la mecanisme apte să asigure 
prevenţia contra consecinţelor acestuia, iar pe de 
alta, atracţia înfruntării sale, reflectată în tendin-
ţa umană de a-şi încerca norocul, precum şi de a 
se baza pe incertitudinea riscului sau şansei. Sub 
acest aspect, societatea contemporană se împarte 
în două categorii: una de societate a asigurării, „a 
somnului liniştit”, iar cealaltă, de societate ludi-
că, a cărei evoluţie şi dezvoltare se construieşte pe 
provocarea neobosită a necunoscutului, pe alege-
rea competiţională a celui mai bun.

Acest ultim aspect îşi găseşte reificarea juridică 
arhetipală în contractul de joc şi pariu. Însă, deşi 
la majoritatea ţărilor legislaţia civilă reglementea-
ză jocurile şi pariurile prin intermediul contracte-
lor aleatorii şi celor condiţionale, regimul concret 
cu care au fost asortate jocurile şi pariurile ridică 
semne de întrebare cu privire la natura juridică a 
acestora.

Aceste incertitudini cu privire la natura juridică 
a contractului de joc şi pariu apar, deoarece toate 
legislaţiile sunt puţin îngăduitoare cu jocul şi pari-
ul, inclusiv Codul civil al Republicii Moldova din 
2002.

La majoritatea autorilor jocul şi pariul sunt de-
finite drept contracte prin care părţile se obligă re-
ciproc a plăti o sumă de bani câştigătorului, în caz 
de producere sau nu a unui eveniment a cărui rea-
lizare depinde de forţa, îndemânarea, cunoştinţele 
etc. unor persoane sau de hazard, şi în care există 
şanse de câştig sau pierdere pentru ambele părţi1.

În doctrină (dar nu şi în dispoziţiile Codului ci-
vil) se face distincţie între noţiunea de joc şi cea 
de pariu, elementul care face deosebirea fiind rolul 
părţilor în producerea evenimentului care determi-
nă efectele contractelor.

Din cele enunţate mai sus rezultă că legiuito-
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rul nostru nu defineşte în cadrul codului contrac-
tul de joc sau pariu. Astfel, legiuitorul a unificat 
până la identitate regimul juridic aplicabil jocului 
şi pariului. Această unificare generează neclarităţi 
atunci când apare întrebarea, dacă contractul de 
joc este una şi aceeaşi cu contractul de pariu, fi-
ind utilizate în calitate de sinonime, sau sunt două 
contracte diferite. Pentru a vărsa lumină în situ-
aţia dată, vom face trimitere la Legea Republicii 
Moldova cu privire la jocurile de noroc nr. 285-
XIV din 18.02.99, publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.50-52 din 20.05.1999 cu 
completările şi modificările ulterioare în care este 
definită noţiunea de joc şi pariu. Conform art.3 al 
legii menţionate tipurile jocurilor de noroc, exis-
tă trei categorii sau tipuri de joc de noroc: jocuri 
de şansă, pariuri, jocuri de abilitate:

a) jocurile de şansă, al căror rezultat este gene-
rat în întregime de elemente aleatorii, când cifrele 
întâmplătoare şi combinaţiile lor distribuite egal, 
de care depinde rezultatul jocului, se determină cu 
ajutorul cărţilor de joc, ruletei, zarurilor, biletelor 
de loterie, automatelor de joc sau în alt mod;

b) pariurile, al căror rezultat este generat par-
ţial de elemente aleatorii, când jucătorul mizează 
pe caracterul real sau ireal al unui oarecare eve-
niment, iar organizatorul jocului se obligă să plă-
tească câştigătorului suma câştigului;

c) jocurile de abilitate, al căror rezultat depin-
de parţial de abilitatea fizică a jucătorului, iar câş-
tigul minim nu poate fi mai mic decât miza.

Făcând referinţă la cele menţionate mai sus, 
putem cita următoarele definiţii.

Jocul este un contract aleatoriu prin care fiecare 
dintre părţi se obligă să îndeplinească o prestaţie 
determinată în favoarea celeia dintre ele care va 
câştiga în competiţia creată într-o formă oarecare 
şi având la bază îndemânarea fizică sau intelectu-
ală şi hazardul. 

Pariul este un contract aleatoriu prin care două 

E
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sau mai multe persoane, care au păreri diferite asu-
pra unui subiect oarecare, convin ca aceea, opinia 
căreia se va adeveri exactă, va beneficia de o pre-
staţie determinată din partea celuilalt sau celorlalţi 
participanţi2.

Astfel, dacă părţile vor îndeplini un rol activ 
în producerea evenimentului, contractul va fi de 
joc (de exemplu, contractul dintre sportivii unei 
întreceri), iar dacă părţile nu vor participa direct 
la eveniment, contractul va fi de pariu (de exem-
plu, contractul încheiat de spectatorii unui meci de 
fotbal)3.

Făcând referinţă la reglementarea jocurilor şi 
pariurilor în Codul civil al Republicii Moldova, 
trebuie să menţionăm originea diferită de proveni-
enţă a acestor dispoziţii. Toate cele trei articole ale 
capitolului XXXI sunt preluate cu anumite modi-
ficări din legislaţia străină. Art.1375 este traduce-
rea art.2629 din Codul civil Québec, art.1376 este 
traducerea (cu adaptări) art.1063 din Codul civil 
rus, iar art.1377, deşi anterior a existat în legislaţia 
civilă a Germaniei și altele, la moment dispoziţia 
dată fiind abrogată, legiuitorul nostru a conside-
rat de cuviinţă să-l includă în această dispoziţie. 
Acest lucru nu reprezintă ceva grav în sine. Ceea 
ce este mai regretabil e faptul că dispoziţiile date 
au fost preluate cu anumite omisiuni esenţiale în 
ceea ce priveşte reglementarea jocurilor şi pariu-
rilor conţinute atât în art.2630 C. civ. Québec, cât 
şi în art.1062 C. civ. rus, deși în proiectul Codului 
civil al Republicii Moldova, în art.1983, au fost 
reglementate, amănunţit „obligaţiile ce se nasc din 
jocuri şi pariuri”. Din motive necunoscute, aceste 
reglementări nu au fost preluate de actualul Cod 
civil, celelalte fiind preluate cu modificări neesen-
ţiale. 

Făcând o paralelă între faptul că legislaţia civi-
lă este una dispozitivă, adică tot ceea ce nu este in-
terzis prin lege este permis, ne vom referi concret 
la principiul libertăţii contractuale care presupune 
că părţile au posibilitatea de a alege orice fel de 
contract, atât prevăzut de lege (contracte numite), 
cât şi contracte neprevăzute de lege (nenumite) 
sau complexe4, şi la reglementările din Codul civil 
referitoare la contractul de joc şi pariu, observând 
o reglementare total diferită a tuturor celorlalte 
contracte stipulate în cod, cărora li se aplică regula 
conform cărea sunt valabile (licite) atâta timp cât 

o dispoziţie legală nu le interzice expres, pe când 
la contractul de joc şi pariu Codul civil prevede 
expres în art.1375 alin.(1): „Contractul privind jo-
cul şi pariul este valabil doar în cazurile expres 
prevăzute de lege”. Adică, în cazul dat părţile 
sunt într-un fel sau altul limitate în libertatea de 
a contracta, având doar posibilitatea de a încheia 
acele contracte care sunt prevăzute printr-o lege 
specială. Această stipulare în cod este argumentată 
prin faptul imoralităţii jocurilor şi a pariurilor, a 
dezaprobării acestora de majoritatea societăţii, pă-
rere care mai mult sau mai puţin este îndreptăţită. 
Imoralitatea jocului a fost subliniată de nenumă-
rate ori: perspectiva câştigurilor enorme şi facile 
dobândite printr-o simplă aruncare a zarurilor este 
un factor de deturnare a omului de la alte activităţi 
sociale utile, precum munca. Pe de altă parte, isto-
ria dovedeşte că jocul degenerează adesea în viciu, 
fiind cauză de violenţă şi trândăvie, provocând 
adesea ruinarea jucătorului şi a familiei sale5.

Tot legiuitorul menţionează în alin.(2) al 
art.1375: ,,Contractul este valabil dacă se referă la 
exerciţiile şi jocurile licite care cer îndemânări sau 
exerciţii fizice numai din partea participanţilor, cu 
excepţia cazurilor când sumele în joc sunt excesi-
ve în raport cu circumstanţele, precum și cu starea 
și facultăţile părţilor”. Această excepţie ar putea fi 
motivată prin faptul imposibilităţii de a participa 
la jocurile corporale mai multe partide succesiv, 
date fiind limitele fizice ale omului, iar credinţa în 
câştig este „mai puţin oarbă”; nu se bazează atât pe 
mirajul soartei surâzătoare - ca în cazul jocurilor 
de hazard pur, cât pe o apreciere obiectivă - afla-
tă atât la îndemâna participanţilor la joc, cât şi a 
privitorilor sau pariorilor - asupra forţei sau abili-
tăţii fizice a adversarului. Din alineatul dat rezultă 
că vor fi considerate valabile, chiar în lipsa unei 
legi speciale care să le reglementeze, contractele 
ce vizează jocuri care necesită îndemânări fizice 
din partea participanţilor (jocuri de abilitate, după 
cum sunt denumite de legea cu privire la jocurile 
de noroc) dacă mizele nu vor fi excesive.

Dacă ne referim la art.1376 CCRM care este tra-
ducerea (cu adaptări) art. 1063 din Codul civil rus, 
putem observa că legiuitorul, pe lângă omisiunile pe 
care le-a făcut, şi-a permis să asimileze loteriile cu 
totalizatorul (pariuri mutuale), pe când în cuprinsul 
legii cu privire la jocurile de noroc, aceste contrac-
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te beneficiază de o reglementare diferită6. Deci, nu 
sunt acelaşi lucru. În situaţia dată apare o întreba-
re banală: este ore această asimilare o consecinţă a 
necunoaşterii legii cu privire la jocurile de noroc 
de către legiuitorul moldovean ori este o greşeală 
ortografică, o simplă omisiune a unei virgule care 
în consecinţă ar putea duce la o interpretare eronată 
a unor asemenea dispoziţii. Drept exemplu ar putea 
servi clasicul proverb rus care în traducere ar suna 
în felul următor: ,,Pedepsit, nu trebuie miluit – pe-
depsit nu trebuie, miluit”.

Referitor la art.1377 CCRM, putem menţiona 
că această dispoziţie încearcă să reglementeze un 
domeniu care deja beneficiază de o reglementare 
detaliată şi complexă. Pe lângă acestea, am mai 
putea menţiona faptul că în dispoziţia dată este 
vorba despre un pariu, dar nu despre un joc după 
cum se stipulează: ,,Acest contract se apreciază ca 
un joc”.

În concluzie, putem susține că legislaţia civi-
lă a Republicii Moldova are foarte multe lacune, 
inclusiv în ceea ce priveşte reglementările asupra 
contractului de joc şi pariu, iar pentru o imagine de 
ansamblu și asupra atitudinii legiuitorului modern 
faţă de jocuri şi pariuri. Așadar, trebuie să arun-
căm o privire și asupra altor reglementări, paralele 

Codului civil, care, direct sau indirect, au inciden-
ţă asupra aprecierii actuale a acestor convenţii.
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C
în exterior. Pentru ca actul juridic să produ-

că efecte juridice şi să fie valabil, este nevoie de o 
interferenţă între voinţa exterioară şi cea interioară, 
în caz contrar pot să ia naştere viciile de voinţă. În 
art.199 alin.(2) Cod civil se prevede că este valabil 
consimţământul neviciat. Viciile de consimţământ 
sunt eroarea, dolul, violenţa şi leziunea. În momen-
tul încheierii actului juridic, părţile pot neglija unele 
aspecte ale conţinutului contractului. Prin urmare, 
părţile implicate în încheierea actului pot realiza în-
tr-un final că și condiţiile actului nu sunt cele dorite 
sau nu corespund cu cele prestabilite iniţialmente. 
Astfel, apare întrebarea, daca acest act va fi declarat 
nul din motiv că părţile nu s-au înţeles la momentul 
încheierii lui. Neglijenţa subiecților de drept, totuşi, 
nu reprezintă un temei bine consolidat în legătură cu 
declararea nulităţii actului juridic, deoarece această 
situaţie ar putea plasa circuitul civil într-o situaţie 
incertă. Pentru a evita acest lucru, se iau în calcul 
doar erorile de semnificaţie primordială. Reglemen-
tările cu privire la eroare diferă de la un sistem la 
altul. Codul civil al Republicii Moldova, în art.227 
alin.(1), prevede că va fi declarat nul încheiat în pre-
zenţa unei erori considerabile, iar alin.(2) al acelu-
iaşi articol prevede: eroarea este considerabilă dacă 
la încheiere a existat o falsă reprezentare referitor la: 
a) natura actului juridic; b) calităţile substanţiale ale 
obiectului actului juridic; c) părţile actului juridic 
(partenerul sau beneficiarul), în cazul în care identi-
tatea acestora este motivul determinant al încheierii 
actului juridic1. 

Eroarea poate fi definită ca falsa reprezentare a 
unei situaţii, o părere greşită asupra unor împrejurări 
legate de încheierea actului juridic. La încheierea 
unui act juridic, părţile pot avea închipuiri greşite 
asupra diferitelor aspecte ale realităţii. În funcţie de 
natura realităţii fals reprezentate, eroarea poate fi:

a) Eroare de fapt, care este o falsă reprezenta-
re a naturii faptelor. Din această categorie fac parte 
eroarea asupra naturii actului juridic, asupra sub-
stanţei obiectului şi asupra persoanei.

EROAREA – VICIU  DE  CONSIMŢăMÂNT

tatiana ţaPu, 
studentă, anul I, uSM

ion CReţu, 
magistru în drept, lector superior universitar, cond. ştiinţific

onsimţământul reprezintă condiţia esenţială 
şi de fundal a actului juridic civil manifestată 

b) Eroare de drept, este falsa reprezentare a 
existenței sau conţinutului unei norme juridice. Spre 
deosebire de Codul civil italian, Codul civil al Re-
publicii Moldova nu recunoaşte eroarea de drept. În 
susţinerea acestei poziţii vine regula generală con-
form căreia nimeni nu poate invoca necunoaşterea 
legii. La fel, şi art.227 prevede expres cazurile când 
eroarea duce la nulitatea actului. În doctrină există 
păreri potrivit cărora eroarea de drept poate duce la 
nulitatea actului juridic. 

În dependenţă de consecinţele pe care le produ-
ce, eroarea se clasifică astfel:

a) Eroare-obstacol (numită şi distrugătoare de 
voinţă) – este cea mai gravă eroare, datorită faptului 
că voinţa părţilor nici nu se consideră. În cazul ero-
rii-obstacol, falsa reprezentare cade asupra naturii 
actului juridic (error in negotium), situaţie în care o 
parte crede că încheie un anumit act juridic, iar cea-
laltă crede ca încheie un altul. De exemplu: o parte 
crede că încheie un contract de vânzare-cumpăra-
re, iar cealaltă parte crede că încheie un contract 
de donaţie. În doctrină mai există un caz de eroa-
re-obstacol, si anume, când cade asupra identităţii 
fizice a obiectului (error in corpore), situaţie când 
o parte crede că s-a negociat cu privire la un bun, iar 
cealaltă parte crede că s-a negociat cu privire la alt 
bun. De exemplu: o parte crede că obiectul actului 
juridic este un apartament, iar cealaltă parte crede 
că obiectul actului juridic este o garsonieră. 

b) Eroare-viciu de consimţământ (numită în doc-
trina franceză eroare nulitate). Aceasta este consi-
derată eroare veritabilă, deoarece nu împiedică for-
marea acordului de voinţă, dar îi viciază conţinutul. 
Eroarea constituie viciu de consimţământ în două 
cazuri:

1) Atunci când cade asupra calităţilor substanţi-
ale ale obiectului actului juridic (error in substanti-
am), situaţie în care o parte a încheiat actul juridic, 
manifestându-şi voinţa numai în privinţa anumite-
lor calităţi, pe care le-a crezut adevărate în realitate, 
acestea fiind inexistente sau fiind din altă substan-
ţă. Nu trebuie confundată eroarea asupra substanţei 
obiectului cu viciile ascunse ale lucrului. Acestea, 
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fiind defecte calitative ale obiectului, care nu pu-
teau fi descoperite prin mijloace obişnuite de verifi-
care, se supun unui regim juridic separat. 

Prin substanţa obiectului se înţelege atât calită-
ţile materiale ale bunului (culoare, miros, gust, for-
mă, compoziţie, vechime), cât şi conţinutul presta-
ţiei (acţiunii sau inacţiunii) pe care subiectul activ 
al unui raport juridic o poate pretinde subiectului 
pasiv. Prestaţia este determinată de către părţile ac-
tului juridic, deci, elementele ce alcătuiesc prestaţia 
vor fi privite ca substanţiale sau nesubstanţiale, după 
cum părtile le-au dat acest caracter; aceasta înseam-
nă că substanţialitatea obiectului nu poate fi privi-
tă independent de voinţa şi convenţia părţilor. De 
exemplu: o persoană dorind să cumpere un tablou 
autentic, cumpără din eroare o copie şi, dimpotri-
vă, eroarea la o calitate nesubstanţială a obiectului, 
adică la o calitate care nu l-a determinat pe autor să 
încheie actul, nu constituie un viciu. De exemplu: o 
persoană cumpără o mobilă veche, operă a unui ar-
tist celebru, a cărei valoare constă în antichitatea şi 
valoarea sa artistică, faptul că cumpărătorul o crede 
din lemn de nuc, pe când în realitate ea este din 
lemn de stejar, nu constituie o eroare.

Cu privire la interpretarea noţiunii de eroare asu-
pra obiectului actului juridic, în doctrină s-au con-
turat trei concepţii:

- concepţia obiectivă (din dreptul roman) po-
trivit căreia eroarea asupra substanţei se reduce la 
eroarea asupra materiei din care este alcătuit bunul; 
în cadrul ei are prioritate criteriul obiectiv al natu-
rii materiale a bunului, ignorându-se parţial intenţia 
părţilor. Astfel, convenţia nu va fi nulă, când obiec-
tul achiziţionat, deşi este din aur, nu este din aur 
masiv (ci doar un aliaj), deşi s-a dorit aur pur;

- concepţia subiectivă are o imagine mai cuprin-
zătoare, astfel încât în conţinutul noţiunii de sub-
stanţă se include întotdeauna şi orice altă însuşire 
care a fost determinată la încheierea actului juridic; 
aşadar, calităţile esenţiale ale obiectului sunt nu 
numai însuşirile materiale naturale ale acestuia, ci 
şi elementele secundare (autenticitate, vechime). 
Această concepţie este dominantă;

- concepţia intermediară acreditează teza potrivit 
căreia prin noţiunea de substanţă a actului juridic 
se înţeleg acele calităţi pe care opinia generală şi 
obiceiurile le consideră drept esenţiale sau a căror 
reunire determină natura specifică a bunului2.

2) Atunci când eroarea cade asupra persoanei 
(error in personam), atunci când calităţile contrac-

tantului prezintă o importanţă decisivă la încheie-
rea actului juridic. În majoritatea cazurilor, actele 
cu titlu gratuit se încheie în considerarea persoanei 
gratificate, în timp ce în actele cu titlu oneros, nu 
se are în vedere persoana contractantă. Însă aceasta 
nu este o regulă. De exemplu: o persoană a donat 
o parte din averea sa unei alte persoane, crezând 
eronat că este rudă cu el. 

c) Eroarea indiferentă este eroarea care nu influ-
enţează validitatea actului juridic, însă poate duce 
la o diminuare valorică a prestaţiei. De exemplu: o 
persoană a cumpărat o casă pe care o credea func-
ţional compartimentată, pe când ea este rău împăr-
ţită.

Pentru ca falsa reprezentare a realităţii la înche-
ierea actului juridic să fie viciu de consimţământ, 
trebuie să întrunească două condiţii:

- elementul asupra căruia cade falsa reprezentare 
trebuie să fi fost hotărâtor pentru încheierea actului 
juridic, în sensul că dacă ar fi fost cunoscută realita-
tea, actul juridic respectiv nu s-ar fi încheiat;

- în cazul actelor bilaterale sau multilaterale, cu 
titlu oneros, este necesar ca partea contractantă să 
fi ştiut sau să fi trebuit să ştie că elementul asupra 
căruia cade falsa reprezentare este hotărâtor pentru 
încheierea actului juridic civil în cauză3.

Eroarea ca viciu de consimţământ se întâlneşte 
de cele mai multe ori asupra calităţilor substanţiale 
ale obiectului actului juridic, mai rar asupra naturii 
actului şi asupra persoanei. O altă concluzie constă 
în faptul că eroarea poate fi invocată atât în cazul 
când ambele părţi au suportat acest viciu, cât şi în 
cazul când este afectat doar consimţământul unei 
singure părţi.

Eroarea ca viciu de consimţământ poate fi dove-
dită cu orice mijloc de probă, inclusiv cu depoziţiile 
martorilor. Dovada erorii este datoria celui care o 
invocă. Dacă se dovedeşte existenţa erorii ca viciu 
de consimţământ, actul juridic poate fi declarat nul, 
fiind prezentă nulitatea relativă1.
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mul reprezintă valoarea supremă a socie-
tăţii, iar onoarea, demnitatea şi reputaţia 
profesională sunt atribute fundamentale ale 

omului şi fără protecţia lor nu putem con cepe pro-
tecţia omului în societate sau, altfel spus, a valori-
lor fundamentale ale societăţii. 

onoarea este, în primul rând, aprecierea socie-
tăţii dată personalităţii, deci, depinde foarte mult de 
principiile morale impregnate în conştiinţa comu-
nităţii sociale1. lezarea onoarei presupune că re-
clamantul simte (sau consideră potenţial posibilă) 
schimbarea opiniei societăţii despre sine. E vorba 
de o discreditare a omului în faţa opiniei publice. 
Aceasta este accepţiunea în care sunt utilizate în 
practică articolele pertinente din legislaţia civilă.

În ceea ce priveşte demnitatea, aceasta este 
definită de majoritatea teoreticienilor ca ,,autoa-
precierea personalităţii bazată pe aprecierea ei de 
către societate”2.Demnitatea este o noţiune foarte 
largă, bogată în conţinut şi, prin natura sa, profund 
dialectică. În teoria eticii, demnitatea este deter-
minată ca o categorie a conştiinţei morale ce ex-
primă concepţia despre valoarea fiecărui om ca o 
personalitate morală, de asemenea, o categorie a 
eticii, care înseamnă o atitudine morală deosebită 
a omului faţă de sine însuşi şi atitudinea societăţii, 
a statului şi a altor comunităţi faţă de el, în care se 
recunoaşte valoarea personalităţii.

Spre deosebire de onoare, demnitatea nu este 
pur şi simplu aprecierea corespunderii personalită-
ţii şi a faptelor sale normelor sociale (morale), dar 
este în primul rând perceperea de către persoană a 
valorii sale ca om în general (demnitate umană), 
ca o per sonalitate concretă (demnitate personală), 
ca un profesionist.

În special, în noul Cod civil al Republicii Mol-
dova, în art.16, a fost inclusă noţiunea de reputaţie 
profesională. Aceasta este definită ca ,,reflectarea 

calităţilor profesionale ale persoanei în conştiinţa 
socială, însoţită de aprecierea pozitivă a societă-
ţii”3. Persoana poate fi atât fizică, cât şi juridică. 
În principiu, persoana poate avea şi o reputaţie 
,,proastă”, negativă, dar mai des acest termen se 
utilizează în sens pozitiv. „Reputaţia profesională 
face corp comun cu reputaţia (onoarea) persoanei, 
fiindcă conţine aprecierea publică a unor calităţi 
distinse ale persoanei”4. Delimitarea calităţilor 
profesionale de cele neprofesionale se poate aplica 
doar persoanelor fizice, deoarece persoana juridi-
că este constituită de la bun început pentru afaceri, 
ceea ce presupune exercitarea calităţilor profesio-
nale de membrii componenţi. 

Dreptul la onoare şi demnitate reprezintă un 
drept fundamental. Deşi Constituţia Republicii 
Moldova nu consacră acestui drept un articol apar-
te, art.32 alin.(2) al Constituţiei prevede că ,,li-
bertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, 
demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune 
proprie”. Această stipulaţie presupune egalitatea 
dreptului la onoare şi demnitate cu dreptul la li-
bera exprimare, adică garantarea acestuia la nive-
lul unui drept fundamental, cel puţin atunci când 
intră în contradicţie cu dreptul (fundamental) la 
libera exprimare. Mai mult, dreptul la exprimare 
este fundamental până în momentul când este le-
zat dreptul la onoare şi demnitate. Când aceasta se 
întâmplă, nu mai există dreptul la exprimare.

Conform art.32 din Constituţia RM, fiecărui 
cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opi-
niei, precum şi libertatea exprimării în public prin 
cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Acest 
drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de 
a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără 
amestecul autorităţilor publice. Libertatea expri-
mării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau 
dreptul altei persoane la viziune proprie.

APăRAREA  ONOAREI,  DEMNITăŢII  ŞI  
REPUTAŢIEI  PROFESIONALE 

 ÎN  REPUbLICA  MOLDOVA

victoria alBu, 
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Problematica apărării onoarei, demnităţii şi re-
putaţiei profesionale rămâne a fi deosebit de com-
plexă, fiind marcată de imposibilitatea elaborării 
unor norme care să permită maximum de obiecti-
vitate şi echitate în aplicarea lor. 

Prezintă dificultate stabilirea unei graniţe echi-
tabile între dreptul la libera exprimare şi dreptul 
la onoare, demnitate şi reputaţie profesională. De-
mocratizarea continuă a societăţii impune realiza-
rea unei concilieri între aceste drepturi, astfel încât 
protecţia drep tului la onoare, demnitate şi reputa-
ţie profesională să nu afecteze substanţial liberta-
tea de exprimare şi să nu-i ameninţe calitatea de 
fundament al societăţii democratice. Pentru a asi-
gura această finalitate, este necesar a aplica regu-
lile stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului drept criterii pentru aprecierea 
legitimităţii restrângerii libertăţii de exprimare. În 
acelaşi timp, nu putem vorbi despre obligaţia apli-
cării necondiţionate a standardelor europene sau 
a experienţei ţărilor cu o democraţie avansată. La 
orice aplicare a dreptului trebuie să se pună în ba-
lanţă valorile pe care acesta le protejează în so-
cietatea respectivă, la momentul respectiv sau în 
perspectivă.

În altă ordine de idei, ne exprimăm părerea că 
schimbările pozitive nu necesită neapărat modifi-

cări ale legislaţiei, deseori ele se asigură printr-o 
interpretare a legii ce corespunde exigenţelor so-
ciale. În acest sens, rolul judecătorului este fun-
damental: el trebuie să aprecieze corect situaţia 
în fiecare caz concret, daunele produse, intenţiile 
răspânditorului informaţiei. În societatea demo-
cratică unele categorii de persoane trebuie să su-
porte un nivel sporit de critică, iar altele, ca de 
exemplu mass-media, să fie tolerate într-o măsură 
mai mare. Libertatea de exprimare este un funda-
ment al democraţiei şi orice atingere adusă aces-
teia trebuie să fie studiată minuţios sub aspectul 
necesităţii şi eventualelor consecinţe.
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1. Hotărârea Plenului CSJ cu privire la aplicarea le-
gislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţi-
ei profesionale nr.8 din 09.10.2006. 

2. Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая 
репутация: гражданско-правовая защита. – Москва, 
1994, c. 14.

3. Эрделевский А.М. компенсация морального 
вреда. – Москва, 1996, с.16.

4. Hotărârea Plenului CSJ cu privire la aplicarea le-
gislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţi-
ei profesionale nr.8 din 09.10.2006. 
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um aţi reacţiona dacă cineva ar indica adresa 
dumneavoastră de domiciliu ca pe a sa pro-
prie fără acordul dumneavoastră?

 Informaţia despre domiciliu se cuprinde în bu-
letinul de identitate al persoanei. La perfectarea 
buletinului de identitate persoana este obligată să 
prezinte o serie de informaţii despre sine (date cu 
caracter personal). Aceste informaţii trebuie să fie 
probate prin acte doveditoare (certificat de naş-
tere, certificat medical pentru grupa sângelui). În 
baza actelor prezentate informaţiile se înscriu în 
Registrul de Stat al persoanelor şi în buletinul de 
identitate al persoanei. Înscrierea în buletinul de 
identitate a informaţiei despre domiciliu este obli-
gatorie1. Pentru înscrierea informaţiei referitoare 
la domiciliul persoanei fizice sunt necesare docu-
mentele ce confirmă dispunerea de spaţiu locativ 
sau acordul autentificat notarial al proprietarului 
de a fi înregistrat pe această adresă2. Acordul pro-
prietarului este o exprimare a voinţei acestuia de 
a încheia un act juridic. Consimţământul este ma-
nifestarea exteriorizată de voinţă a persoanei de a 
încheia un act juridic3. Constituţia RM garantează 
inviolabilitatea domiciliului: nimeni nu poate ră-
mâne în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fără 
consimţământul acesteia4. Scopul studiului nu îl 
fac cazurile excepţionale de limitare a inviolabi-
lităţii domiciliului ca executarea unui mandat de 
arest sau a unei hotărâri judecătoreaşti, înlătura-
rea unei primejdii, de aceea vom face abstracţie de 
asemenea situaţii4.

 Dacă la cererea proprietarului locuinţei o per-
soană a fost radiată din evidenţă, rezultă că utili-
zarea ulterioară a adresei respective în calitate de 
domiciliu al persoanei radiate este neîntemeiată şi 
ilegală. Însă problema constă în faptul că persoana 
continuă să utilizeze acel buletin de identitate în 
care sunt inserate datele (deja nevalabile) referi-
toare la adresa de domiciliu.

 Ce probleme ar crea o asemenea situaţie?

DREPTUL  LA  RESPECTAREA  DOMICILIULUI 
PERSOANEI  FIzICE

ana-Maria nIStoR, 
studentă, anul I, BaC, uSM

natalia MaRKova, 
lector universitar, cond. ştiinţific

Titularul buletinului de identitate nu poate 1. 
fi identificat în spaţiu. Creditorii săi nu-şi pot sa-
tisface creanţele, nu se pot adresa în judecată cu 
pretenţii împotriva acestei persoane; plângerile 
adresate organelor de poliţie nu pot fi soluţionate; 
percheziţia sau sechestrarea bunurilor nu se poate 
efectua în privinţa acestei persoane. Deci, persoa-
na nu poate fi atrasă la răspundere juridică.

Este deranjat proprietarul locuinţei de la 2. 
adresa respectivă. Statul respectă şi ocroteşte via-
ţa intimă, de familie şi privată4. Cum se manifestă 
în cazul nostru ocrotirea vieţii private? Conside-
răm că la acest capitol legislaţia naţională este in-
completă. Convenţia Europeană pentru Drepturile 
Omului prevede că orice persoană are dreptul să i 
se respecte viaţa privată, de familie, domiciliul şi 
corespondenţa5. Comisia Europeană şi Curtea au 
interpretat dreptul la respect în sensul că nu este 
admis amestecul unei autorităţi publice în exerci-
tarea acestui drept5. De asemenea, statul are obli-
gaţia de a acţiona în sensul de a asigura respecta-
rea anumitor drepturi în anumite împrejurări6.

Se încalcă un principiu fundamental al drep-3. 
tului – egalitatea în faţa legii: toţi cetăţenii Repu-
blicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autori-
tăţilor publice4. Conform legislaţiei, datele despre 
domiciliu sunt introduse obligatoriu în buletinul 
de identitate, obligaţie valabilă pentru toţi cetăţe-
nii. În cazul în care statul admite sustragerea vreu-
nui cetăţean de la această obligaţie, vorbim de o 
discriminare a celorlalţi cetăţeni care au fost şi vor 
fi obligaţi să facă proba unui domiciliu. O aseme-
nea discriminare şi încălcare a egalităţii cetăţeni-
lor este inadmisibilă, ilegală şi abuzivă.

 Așadar, considerăm că este necesară o completa-
re a mecanismului de activitate a sistemului naţional 
de documentare a populaţiei. Momentul-cheie de 
evitare a situaţiilor de confuzii şi conflict este atunci 
când proprietarul apartamentului se adresează cu ce-
rerea de radiere din evidenţă a unei persoane. Dacă 
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cererea este satisfăcută, organul care efectuează do-
cumentarea (Departamentul Documentare a Popula-
ţiei, Ministerul Dezvoltării Informaţionale) trebuie 
în mod obligatoriu să se sesizeze şi să declare nev-
alabil buletinul de identitate al persoanei radiate de 
la domiciliu. Din motivul că persoana vizată nu are 
domiciliu şi nu există un mijloc real de a o informa 
print-o scrisoare expediată prin poştă, persoana va 
afla despre nevalabilitatea buletinului său de identi-
tate în momentul în care va încerca să-l utilizeze (la 
bancă, la poliţie, la trecerea frontierei). O măsură su-
plimentară de informare a persoanei este publicarea 
unui anunţ despre declararea nevalabilă a buletinului 
de identitate într-o revistă şi pe pagina electronică a 
Ministerului Dezvoltării Informaţionale. Este rele-
vant un exemplu recent, când ex-deputatului Călin 
Vieru i-a fost declarat nevalabil paşaportul diploma-
tic înainte de termen din motivul că nu mai exercita 
funcţia de deputat, fapt despre care cet.Vieru a aflat 
când a dorit să treacă frontiera de stat7. Persoana al 
cărei buletin de identitate va fi declarat nevalabil 
urmează să demonstreze prejudiciile pe care i le-a 
creat organul de stat prin acţiunile sale. În acest fel, 
va spori responsabilitatea deţinătorilor buletinelor 
de identitate pentru informaţia cuprinsă în actele de 
identitate şi pentru informaţiile prezentate către terţi 
la realizarea diferitelor raporturi juridice.

 Domiciliul ca şi numele sunt atribute de iden-
tificare şi drepturi nepatrimoniale ale persoanei. 
Un succes al legislaţiei civile care reglementea-

ză dreptul la nume considerăm prevederile art.29 
alin.(3) Cod civil: cel care utilizează numele altuia 
este răspunzător de toate confuziunile sau preju-
diciile care rezultă. Atât titularul numelui, cât şi 
soţul sau rudele apropiate pot să se opună acestei 
utilizări şi să ceară repararea prejudiciului.

 Prevederi legale similare ar trebui să fie prevă-
zute şi pentru protejarea utilizării neîntemeiate a 
adresei de domiciliu a persoanei. 

Referinţe:

1. Legea Republicii Moldova nr.273/1994 privind 
actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, 
(art.3 alin.(5)).

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.376/ 
1995 cu privire la măsurile suplimentare de realizare a 
Sistemului naţional de paşapoarte (pct.19).

3. Codul civil al Republicii Moldova (art.199 alin.
(1)).

4. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 
1994.

5. Convenţia Europeană pentru apărarea drep-
turilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Roma, 
04.11.1950.

6. Ghid al Convenţiei Europene pentru Drepturile 
Omului. – Chişinău, 2003, p.61.

7. Revista „Timpul de dimineaţă”, 12.05.2011, 
www.timpul.md
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esfăşurarea normală şi armonioasă a vieţii 
sociale face necesară respectarea unor nor-
me de conduită. nimănui nu-i este îngăduit 

să încalce ori să nesocotească drepturile şi inte-
resele altei persoane. oricine încalcă această re-
gulă generală trebuie să răspundă pentru faptele 
sale.

Noţiune 
Răspunderea juridică este considerată ,,cheia de 

boltă” a întregii răspunderi sociale, răspundere con-
sacrată legislativ şi studiată prin manifestările ei par-
ticulare, în cadrul diferitelor ramuri de drept1. 

Răspunderea civilă este una dintre cele mai im-
portante manifestări concrete ale răspunderii juri-
dice. De asemenea, răspunderea civilă este o cate-
gorie fundamentală şi, în acelaşi timp, o instituţie 
deosebit de largă şi complexă a dreptului civil2. 

Astfel, răspunderea civilă este o formă a răs-
punderii juridice care constă într-un raport de obli-
gaţii în temeiul căruia o persoană este îndatorată 
să repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, 
în cazurile prevăzute de lege, prejudiciul pentru 
care este răspunzătoare3.

În acelaşi timp, răspunderea civilă este şi o in-
stituţie juridică alcătuită din totalitatea normelor  
de drept prin care se reglementează obligaţia ori-
cărei persoane de a repara prejudiciul cauzat altu-
ia prin fapta sa extracontractuală sau contractua-
lă pentru care este chemată de lege să răspundă4. 
Marea majoritate a acestor norme juridice îşi au 
sediul în Codul civil. 

Locul răspunderii civile în cadrul răspunderii 
juridice

Locul răspunderii civile în ansamblul formelor 
răspunderii juridice este determinat de importan-
ţa ei teoretică şi practică. Se poate afirma că răs-
punderea civilă ocupă un loc central în cadrul răs-
punderii juridice în general5. În literatura juridică 
franceză, încă la sfârşitul secolului al XIX-lea, se 
menționa că ,,răspunderea civilă tinde să ocupe 

centrul dreptului civil, deci a dreptului în totali-
tatea sa, în fiecare materie, în toate direcţiile se 
ajunge la această problemă a răspunderii, în drep-
tul public şi în dreptul privat, în domeniul persoa-
nelor sau al familiei, ca şi acel al bunurilor, ea este 
a tuturor momentelor şi a tuturor situaţiilor”6.

Respectiv, răspunderea civilă are un caracter 
de drept comun în raport cu răspunderea ce se an-
trenează după normele aparţinând aproape tuturor 
celorlalte ramuri ale sistemului de drept. Răspun-
derea civilă, fiind elaborată ca o instituţie de apli-
caţie generală, s-a delimitat şi s-a detaşat de alte 
forme de răspundere, îndeosebi de răpunderea pe-
nală, fără însă a-şi fi pierdut aptitudinea de a fi uti-
lizată ca o regulă în materie. De altfel, teoria răs-
punderii în general a fost elaborată, fundamentată 
şi explicată pornindu-se de la răspunderea civilă. 

Răspunderea civilă şi răspunderea penală
Mult timp după apariţia răspunderii juridice, 

formă a răspunderii sociale, răspunderea civilă şi 
răspunderea penală se confundau, pentru motivul 
că ideea de repartiţie era identică cu cea de pe-
deapsă7. 

Aşadar, răspunderea civilă şi răspunderea pe-
nală sunt cele două feluri iniţiale ale răspunderii 
juridice, de cea mai mare importanţă în trecut şi 
astăzi, în jurul cărora gravitează întreaga proble-
matică a asigurării ordinii de drept. Între ele există 
importante şi nete deosebiri8. 

V.P.Gribanov apreciază răspunderea civilă ca 
fiind o formă de constrângere de stat prin aplica-
rea sancţiunilor patrimoniale în scopul restabilirii 
drepturilor lezate şi stimularea raporturilor econo-
mice normale între subiectele egale ale circuitului 
civil9.

Astfel, răspunderea civilă are drept scop repa-
rarea prejudiciilor cauzate persoanelor, printr-o 
faptă ilicită contractuală şi extracontractuală. Tot-
odată, răspunderea penală se angajează cu scopul 
de a pedepsi persoanele fizice care săvârşesc in-
fracţiuni şi de a apăra societatea împotriva aces-

DELIMITAREA  RăSPUNDERII  CIVILE  FAŢă  DE  ALTE 
FELURI  ALE  RăSPUNDERII  JURIDICE

Călin aPoStol,
student, universitatea de Stat ,,alecu Ruso” din Bălți

 veaceslav PînzaRI, 
dr. în drept, lector superior, cond. știinţific
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tor fapte deosebit de grave şi adânc tulburătoare 
ale ordinii de drept. Deci, răspunderea civilă se 
îndreaptă împotriva patrimoniului autorului preju-
diciului, în timp ce răspunderea penală urmăreşte 
pedepsirea infractorului, deci se îndreaptă, de re-
gulă, împotriva persoanei făptuitorului, pedeapsa 
având caracter strict personal.

Răspunderea civilă şi răspunderea materială, 
desciplinară din dreptul muncii 

Răspunderea disciplinară intervine în cazurile 
în care o persoană încadrată, cu contract de muncă 
săvârşeşte, cu vinovăţie, o abatere de la obligaţi-
ile de serviciu asumate prin contractul de muncă, 
încălcând obligaţia de a respecta disciplina mun-
cii, iar răspunderea materială reprezintă una dintre 
formele răspunderii juridice, care impune obligaţia 
persoanelor încadrate cu contractul de muncă de 
a repara, în condiţiile legii, prejudiciul provocat 
unităţii în cursul executării contractului, printr-o 
faptă ilicită, în legătură cu munca lor şi săvârşirea 
faptei cu vinovăţie10.

Concluzie
În concluzie se poate afirma că răspunderea 

civilă, datorită construcţiei sale teoretice şi ra-
portului în care se găseşte cu celelalte feluri de 
răspundere specifice altor ramuri de drept, este 
de o reală importanţă. Aceasta rezultă din faptul 
că răspunderea civilă, indiferent, este delictuală 
sau contractuală, prin principiile şi funcţiile sale, 

prin condiţiile care se întemeiază şi finalităţile ei, 
constituie dreptul comun în materie de răspundere 
patrimonială, contribuind la ocrotirea drepturilor 
subiective, intereselor legitime ale tuturor persoa-
nelor fizice şi juridice.

Referințe:
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timologic, cuvântul franchisă este de origi-
ne franceză şi se traduce ca promisiune sau 
privilegiu. Deopotrivă cu termenul franchi-

să în practica internaţională se foloseşte derivatul 
englez franchisingit (franchizare) - termen prin 
care se desemnează operaţiunea juridică (contrac-
tul), ce presupune cedarea cu titlu oneros de către 
o firmă de succes numită francisor (concedent ori 
firma-mamă) a dreptului şi licenţei (de fabricaţie 
sau de comerţ) de a produce şi de a vinde un anu-
mit produs sau serviciu, utilizând sistemul de afa-
ceri şi management al firmei-mamă, în favoarea 
unui întreg lanţ de alte firme (persoane juridice) 
sau comercianţi (persoane fizice) în calitate de 
francizat (concesionar).

 Un autor francez conchide plastic: a franchiza 
înseamnă a transmite altora să reuşească cum noi 
am reuşit, a reitera o reuşită. 

 Conform art.1171 CC, prin contract de fran-
chising, care este unul cu executare succesivă în 
timp, o parte (franchiser) şi cealaltă parte (fran-
chisee), întreprinderi autonome, se obligă reciproc 
să promoveze comercializarea de bunuri şi servicii 
prin efectuarea, de către fiecare din ele, a unor pre-
staţii specifice.

 Cadrul legal
 În prezent se estimează că în Europa funcţi-

onează peste 4,5 mii reţele de franchiză (McDo-
nalds, Coca-Cola, Subway, Pizza Hut etc.) fiecă-
reia revenindu-i în medie câte 37 parteneri, în care 
se realizează peste 150 mlrd. de dolari SUA. To-
tuşi, nivelul de dezvoltare a afacerilor prin fran-
chiză în Europa este mult inferior faţă de SUA, 
unde volumul acestor afaceri este trecut de 600 
mlrd. dolari SUA. 

 În plan instituţional, sistemul de franchising 
este reprezentat şi promovat de către Federaţia Eu-
ropeană de Franchising.

Astfel, baza juridică ce reglementează contrac-

FRANCHISINGUL – UNA DINTRE  CELE  MAI EFICIENTE 
METODE  DE  DEzVOLTARE  A  bUSINESSULUI

eugen SCutelnIC,
student, uSM

natalia MaRKova, 
lector universitar, cond. științific

tul de franchising în Republica Moldova o con-
stituie Codul civil, prin art.1171-1178 şi Legea 
nr.1335-XIII din 01.10.97 cu privire la franchi-
sing. 

Potrivit art.1 din Legea nr. 1335-XIII din 
01.10.97, franchisingul reprezintă un sistem de 
raporturi contractuale între întreprinderi, în care 
partea denumită franchiser acordă părţii denumite 
franchisee dreptul de a produce şi/sau a comerci-
aliza anumite produse, de a presta anumite servi-
cii în numele şi cu marca franchiserului, precum şi 
dreptul de a beneficia de asistenţa tehnică şi orga-
nizatorică a acestuia. 

 Conform conţinutului subiectiv al contractu-
lui de franchising prevăzut de Legea cu privire la 
franchising, se impun următoarele concluzii:

contractul de franchising este comercial;•	
părţile contractante sunt antreprenori inde-•	

pendenţi;
franchiserul dispune de marcă proprie.•	

 Un alt element important al contractului de 
franchising, potrivit art.5 (2) din Legea cu privire 
la franchising, îl reprezintă obiectul franchisingu-
lui. Aşadar, obiectul constituie producerea şi/sau 
comercializarea de produse (mărfuri), prestarea 
de servicii, efectuate de franchisee conform stan-
dardelor şi cerinţelor privind calitatea stabilite de 
franchiser.

Evoluţia instituţiei franchisingului în Repu-
blica Moldova

 Beneficiile pentru operare a sistemului de 
franchising în RM includ: forţa de muncă ieftină 
şi costurile scăzute pentru publicitate. Totodată, 
există şi un nivel scăzut al puterii de cumpărare, 
precum şi calitatea joasă a serviciilor pe piaţă, de-
oarece o bună parte a bunurilor şi serviciilor oferi-
te de întreprinderile ce reprezintă companii străine 
şi destinate clienţilor cu venituri medii şi mari, vo-
lumul de vânzări al acestora depind în mare parte 
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de situaţia economică din ţară şi creşterea puterii 
de cumpărare a populaţiei. Principalele domenii 
de activitate economică cu un potenţial înalt de 
aplicare a sistemului de franchising în Moldova 
sunt: alimentaţia publică, serviciile auto, servici-
ile medicale, sfera construcţiilor, serviciile sociale 
şi unele ramuri din sfera producţiei. Avem încă un 
număr redus de frachisee, printre care „Mango”, 
„La Boucherie”, „McDonalds”, „Fornetti” etc.

 Reieşind din necesităţile actuale şi oportuni-
tăţile identificate, se propun următoarele direcţii 
de sprijinire a dezvoltării franchisingului în RM: 
stimularea cererii de franchiză pe piaţă, consolida-
rea şi crearea cadrului legal şi instituţional specific 
franchisingului şi nu în ultimul rând dezvoltarea 
spaţiului informational al franchisingului.

 Avantajele franchisingului:
un pacet de acte bine elaborate (instrucțiuni, – 

cerințe, materie primă, produse finite, utilaj, sis-
tem de distribuție, sisteme de activitate);

viabilitatea și competitivitatea afacerii ga-– 
rantate de imaginea firmei de bază;

instruirea în domeniul managementului efi-– 
cient.

Principalul dezavantaj constă în costurile fran-
chizei. Pe lângă taxa de acordare a franchizei și 
redevențele anuale, care diminuează profitul bene-
ficiarului, acesta trebuie să mențină permanent un 
anumit standard de calitate.

 Cunoscutul investitor, om de afaceri şi autor 
american, Robert Kiyosaki, în una din seria căr-
ţilor ,,Tată bogat, tată sărac” relatează: Costurile 
obţinerii drepturilor de franchiză la produse, ser-
vicii sau tehnologii renumite pot să varieze între 
100.000 $ - 1.5 milione $. Acelaşi autor susține: 
Chiar dacă este mai puţin riscant să începeţi pro-
pria afacere de la zero, statistica arată că, în final, 
o treime din toate afacerile bazate pe franchiză 
dau faliment.

Având în vedere tematica acestei conferințe,  
„Perspectivele dezvoltării tânărului jurist”, sub-
liniem faptul că există un șir de materiale atât în 
biblioteci, cât şi pe a internet despre felul cum 
poate să se realizeze tânărul jurist, concomitent cu 
studiile la facultate. Una dintre posibilele variante 
ar fi începerea propriei afaceri, legale, desigur. Re-
comandăm tuturor cartea ,,Cum să devii milionar 
legal în Republica Moldova’’ de Sergiu Certan, în 
care autorul vorbeşte despre tipurile de îmbogăţire 
în RM, printre acestea enumerând şi marketingul 
pe mai multe niveluri, pe care îl consider, personal, 
unul dintre cele mai bune instrumente de a atinge 
independenţa financiară dorită. Detalii despre cum 
puteţi să intraţi gratuit în posesia acestui manual le 
aflaţi pe site-ul: www.sigur-asigur.md

Informaţi-vă şi nu uitaţi: Calitatea vieţii dum-
neavoastră depinde de alegerile pe care le faceţi 
zi de zi, aşa că alegeţi ce este mai bun.

* 
* * *
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ичные неимущественные права в объ-
ективном смысле представляют собой 
комплексный правовой институт, включа-

ющий нормы различных отраслей права: граж-
данского, уголовного, семейного и др. Основу 
правового регулирования этих прав составляют 
нормы конституционного права, которые закреп-
ляют в целом систему личных прав граждан, а 
также устанавливают правовые гарантии их ре-
ального осуществления. Они сформулированы 
в соответствии с принципами и требованиями 
Европейской Kонвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод. Речь идет о таких благах, 
как жизнь и здоровье, достоинство личности, 
свобода, личная и семейная тайна, право на имя, 
неприкосновенность частной жизни и т.д. Эти 
права являются абсолютными субъективными 
правами, они названы в Гк нематериальными 
благами. Данные блага неотделимы от челове-
ческой личности, они не могут передаваться 
другим лицам и прекращаются со смертью че-
ловека. Признаками личных неимущественных 
прав являются: 1) специфика их возникновения 
и прекращения; 2) отсутствие экономического 
содержания; 3) неотчуждаемость и непереда-
ваемость другим лицам1.

 к числу личных неимущественных прав че-
ловека на первое место конституция и Европей-
ская Kонвенция ставят право на жизнь и на пси-
хическую неприкосновенность (ст.24 конститу-
ции; ст.2 Европейской Kонвенции о защите прав 
человека и основных свобод).

 Жизнь рассматривается как активная форма 
существования материи. Право на жизнь – одно 
из основных прав человека. Это абсолютная 
ценность не только для отдельного человека, 
но и для всего цивилизованного общества. Под 
словом «жизнь» понимают период существо-

вания человека от момента его рождения и до 
его смерти. Право на жизнь рассматривается 
как право личности на свободу от любых неза-
конных посягательств на ее жизнь и как право 
личности на свободное распоряжение своей 
жизнью. Содержание этого права заключается в 
том, что никто не может быть умышленно ли-
шен жизни. Право на жизнь как элемент право-
способности возникает у человека с момента 
рождения. Правоспособность присуща челове-
ку и не зависит от его умственных способностей 
и состояния здоровья.

 Хотя право на жизнь рассматривается как 
право на свободное распоряжение своей жиз-
нью, однако согласно п.1 ст.34. Закона об охране 
здоровья просьба больного ускорить его смерть 
медицинскими средствами (эвтаназия) не может 
быть удовлетворена, а медицинская аппаратура, 
поддерживающая жизнь больного в экстремаль-
ных случаях, может быть отключена только при 
констатации смерти мозга4.

 Высшим нематериальным благом человека 
является его здоровье. Охрана здоровья челове-
ка (здравоохранение) – одна из функций государ-
ства. В мировом масштабе охраной здоровья че-
ловечества занимается Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). Согласно �ставу ВОЗ, 
«здоровье – это состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней». По мнению ВОЗ, 
под здоровьем понимается отсутствие выявлен-
ных расстройств и заболеваний, процесс сниже-
ния уровня смертности, заболеваемости и инва-
лидности. В настоящее время можно выделить 
следующие элементы, входящие в содержание 
этого права:

• право на получение квалифицированной 
медицинской помощи;

евроПеЙская  конвенция  о  заЩите  Прав  Человека  
и  ПроБлема  лиЧнЫХ  Прав  в ГраЖданском  
законодателЬстве   ресПУБлики  молдова

 Ирина ПАВЛИшИНА, 
студенка, Славянский университет республики Молдова

 О.В. ОВЧИННИкОВА,
научный руководитель, Славянский университет республики Молдова

л
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• право на своевременную лекарственную 
помощь;

• право на донорство и трансплантацию орга-
нов и тканей5. 

 Здоровье относится к личному неимуще-
ственному благу человека, поэтому закон предо-
ставляет больному право на получение инфор-
мации о состоянии его здоровья, о применяемых 
методах лечения, их потенциальном риске.

 Оказание медицинских услуг, связанных с 
вмешательством в здоровье человека, может 
влечь за собой как позитивные, так и негатив-
ные последствия, какие не свойственны другим 
видам услуг. Так, известность получили услуги 
по проведению пластических операций, про-
изводство абортов, суррогатное материнство, 
которые не всегда дают желаемый для заказчи-
ка услуги результат. Ненадлежащее оказание 
услуги влечет за собой возникновение судебных 
споров, в которых заказчику (пациенту) труд-
но доказать ненадлежащее выполнение заказа, 
учитывая особенности объекта (им является 
здоровье человека), в отношении которого ока-
зывалась услуга.

 В последние годы получило распростране-
ние такое явление, как суррогатное материнство, 
которое тоже имеет отношение к здоровью жен-
щины, но совершенно не урегулировано норма-
ми права как в законодательстве Молдовы, так 
и России и �краины6. Этот вопрос по-разному 
решается в разных странах. 

 Наиболее известный случай, связанный с 
суррогатным материнством, – так называемый 
случай «Бэби М». 4 января 1985 года в одной из 
клиник Лондона родилась девочка у миссис кот-
тон – первой в мире суррогатной матери. В том 
случае в 1986 году суррогатная мать отказалась 
передать рожденного ею ребенка его биологиче-
скому отцу. В 1988 году суд по семейным делам 
штата Нью-Джерси постановил отдать ребенка 
на «усыновление» и предоставить родительские 
права биологическому отцу, однако постановил, 
что суррогатная мать должна иметь право на 
посещение ребенка и участие в его воспитании. 
Эти услуги непременно должны регулировать-
ся законодательством с тщательным изучением 
всех деталей. 

 �слуги, оказываемые на основе заключаемых 
договоров, носят явно гражданско-правовой ха-
рактер. Договор должен детально регулировать 

взаимные права и обязанности как исполнителя, 
так и заказчика, учитывая специфику данного 
договора, связанную с вмешательством в здоро-
вье и внешний облик человека. Такой договор 
должен отличаться от других договоров по ока-
занию услуг (от договора по оказанию бытовых 
услуг). Между тем Гк РМ не упоминает о меди-
цинских услугах как разновидности услуг.

 Важнейшим конституционным правом каж-
дого человека является право на свободу и не-
прикосновенность (ст. 25,27 конституция). Это 
же право закреплено в ст.3 Всеобщей Деклара-
ции прав человека и в ст.5 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод.

 Свобода – это высшая ценность для челове-
ка, относящаяся к его личным нематериальным 
благам. Однако свобода не означает вседозво-
ленность3. Закон устанавливает общие пределы 
осуществления личных прав. Они сформулиро-
ваны в ст.9 Гк, предоставляющей физическому 
лицу осуществлять свои права и исполнять обя-
занности добросовестно, в соответствии с зако-
ном, основами правопорядка и нравственности, 
а если лицо прибегает к самозащите своих прав, 
то его действия не должны выходить за пределы 
действий, необходимых для устранения опасно-
сти, угрожающей его свободе (ст.13)7. 

 Свобода не может существовать без огра-
ничений, так как каждый должен считаться с 
правами другого человека: «Моя свобода закан-
чивается там, где начинается свобода другого 
человека».

 Право на личную неприкосновенность в 
объективном смысле – это совокупность норм, 
предусматривающих недопустимость всякого 
посягательства на личность со стороны кого- 
либо, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом.

 Личная (физическая, телесная) неприкосно-
венность выступает в качестве объекта самосто-
ятельной правовой охраны, хотя ее нарушение 
может быть и не сопряженным с причинением 
вреда жизни или здоровью. Так, незаконный 
обыск, незаконное освидетельствование, хотя 
не причиняют какого-либо ущерба здоровью, но 
нарушают личную неприкосновенность.

 Любые незаконные действия государствен-
ных органов, должностных лиц или отдельных 
граждан, нарушающие личную неприкосновен-
ность человека, влекут определенные юриди-
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ческие последствия, в том числе гражданско-
правовые.

 Важным личным правом человека является 
право на неприкосновенность его частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (ст. 28, 29, 30, 31 кон-
ституции). Вопрос о защите указанных прав и 
свобод всегда был в центре внимания юриди-
ческой науки и, в частности, цивилистики.

 Честь, достоинство и деловая репутация 
относятся к числу важнейших духовных, нема-
териальных благ (моральных ценностей), при-
надлежащих каждому человеку.

 Ныне действующий Гк РМ не содержит 
перечня личных неимущественных прав чело-
века, подлежащих защите посредством норм 
гражданского законодательства, кроме защиты 
чести, достоинства и деловой репутации (ст.16 
Гк). Хотя к числу личных прав относятся и 
многие другие, затрагивающие личную непри-
косновенность человека2.

 к числу личных неимущественных прав 
относится право на изображение лица в про-
изведениях изобразительного искусства, кото-
рое должно допускаться только с согласия лич-
ности. Сюда же относится право человека на 
свой внешний облик и голос, которое зачастую 
нарушается другими лицами без ведома и со-
гласия на то обладателя этих личных прав.

 Все эти права не нашли отражения и право-
вого регулирования ни в Гк, ни в других нор-
мативных актах.

 Следует отметить также, что ни Гк, ни дру-
гой нормативный акт РМ не дает нормативного 
определения личных неимущественных прав и 
их признаков, а это большое упущение граж-
данского законодательства, которое нуждается в 
дальнейшем совершенствовании.
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special, cu dreptul de dispoziție a acestora și în 
legătură cu acordarea întreținerii unuia dintre soți 
celuilalt1.

Dispozițiile generale privind proprietatea 
soților sunt cuprinse în Codul civil (art.371-373). 
Codul familiei2. Fiind legea specială, la fel, regle-
mentează raporturile patrimoniale dintre soți, lu-
ând în considerație specificul raporturilor juridice 
familiale.

 Relațiile patrimoniale dintre soți sunt privite 
prin prisma a două categorii de regimuri: regimul 
legal al bunurilor soților și regimul contractual al 
bunurilor soților. Regimul legal acționează în mă-
sura în care nu este modificat de contractul matri-
monial. Regimul contractual, fără a ține cont de 
prevederile regimului legal, prevede încheierea 
unui contract matrimonial.

 Îndatorirea soților de a se întreține reciproc 
material, la fel, a fost plasată în titlul IV, Codul 
familiei ce reglementează obligația de întreținere 
dintre membrii familiei, care, după natura lui, este 
un raport juridic, în primul rând, cu caracter per-
sonal, bazându-se pe căsătorie și rudenie și, în al 
doilea rând, cu caracter patrimonial, deoarece pre-
supune determinarea cuantumului necesar pentru 
întreținerea unui anumit membru al familiei3.

 Prin regim legal al bunurilor soților, trebuie 
înțeleasă ordinea stabilită nemijlocit în lege, cu 
referire la proprietatea soților dobândită în timpul 
căsătoriei și care funcționează în lipsa contractului 
matrimonial3.

 Deci, proprietatea în devălmașie este proprie-
tatea comună a membrilor familiei asupra bunuri-
lor fără cote definite.

 Potrivit acestui regim de proprietate, soții au 
două categorii de bunuri:

1) comune ambilor soți;

CARACTERISTICA  GENERALă  A  RELAțIILOR 
PATRIMONIALE  DINTRE  SOțI

aurelia gRejdIeRu, 
studentă, anul II, uSM

natalia MaRKova, 
lector universitar, cond. științific

elațiile partimoniale sunt relațiile care 
apar între soți în legătură cu bunurile ce le 
aparțin cu drept de proprietate privată, în 

2) proprii fiecăruia dintre ei (proprietate perso-
nală).

Prin urmare, pot deveni bunuri comune ale 
soților toate bunurile ce se află în circuitul juridic 
civil, totodată, cele care aparțin cu titlu de propri-
etate.

Potrivit articolelor 19-20, Codul familiei, exis-
tă trei criterii de determinare a bunurilor comune:

1. Bunurile să fie dobândite de soți împreună 
sau de unul dintre ei în timpul căsătoriei;

2. Să nu facă parte din categoria bunurilor per-
sonale;

3. Regimul legal al bunurilor soților acționează 
în măsura în care nu este modificat de contractul 
matrimonial.

Pentru ca un bun să devină comun, este necesar 
ca dobânditorul să aibă calitatea de soț în momen-
tul dobândirii bunului.

Dreptul soților asupra bunurilor comune sunt 
cele prevăzute în articolul 21 Codul familiei, care 
se completează cu dispoziții din Codul civil: ,,Pro-
prietarul are drept de posesiune, de folosința și de 
dispoziție asupra bunului”. De unde rezultă că 
soții de comun acord posedă, folosesc și dispun 
de bunurile comune. Cu toate acestea, legislația 
prevede expres cazurile când pentru încheierea de 
către soți a unor convenții privind bunurile imo-
bile, proprietatea comună în devălmășie, se cere 
în mod special consimțămîntul celuilalt soț, în caz 
contrar, convenția va putea fi declarată nulă4.

 Conform legislației, bunurile dobândite de 
către soți în timpul căsătoriei aparțin ambilor cu 
drept de proprietate în devălmășie5. Este situația 
când proprietatea aparține concomitent mai multor 
persoane fără ca una dintre ele să fie titularul unei 
cote-parți din bunul comun (bunul care este obiec-
tul acestui drept nu este divizat pe cote-parți).

Se consideră proprietate în devălmășie bunurile 
procurate din contul veniturilor obținute de fieca-
re dintre soți din activitatea de muncă, activitatea 
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de înterprinzător, activitatea intelectuală; pre-
miilor, indemnizațiilor și altor plăți, cu excepția 
celor care au un caracter de compensare (ajutor 
material; despăgubire pentru vătămarea sănătății 
etc); precum și alte mijloace comune, cum ar fi, de 
exemplu, pensiile pentru invaliditate sau limita de 
vârstă primite de unul sau ambii soți din sistemul 
asigurărilor sociale de stat sau din alte fonduri ne-
statale6.

Dreptul de proprietate în devălmășie se extinde 
și asupra soțului care nu a avut un venit propriu, 
fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educația co-
piilor sau din alte motive temeinice.

 Un rol important în determinarea proprietății 
comune în devălmășie îl are data de la care venitu-
rile soților devin proprietate comună devălmașă7. 
La acest capitol în doctrină există mai multe opi-
nii.

 Într-o opinie, se consideră că veniturile soților 
sunt comune din momentul calculării lor.

Într-o alta opinie, se menționează că veniturile 
soților devin comune din momentul când au fost 
aduse în familie.

În a treia opinie, care este împărtășită de mai 
mulți autori, se consideră că veniturile devin pro-
prietate comună în devălmășie a soților din momen-
tul în care ele au fost primite de soțul îndreptățit.

 Temei pentru apariția proprietății comune în 
devălmășie este căsătoria încheiată în forma pre-
văzută de lege, adică, înregistrată la oficiul de sta-
re civilă.

 Încetarea căsătoriei duce la încetarea proprietății 
comune în devălmașie. Căsătoria poate înceta prin 
decesul unuia dintre soți, prin divorț sau prin de-
clararea nulitații acesteia.

O a doua categorie de bunuri a acestui regim 
sunt bunurile personale. Proprietatea personală 
este cea care aparține numai unuia dintre soți și 
care dispune de ea independent de celălalt soț. În 
categoria proprietății personale se includ: bunu-
rile care au aparținut fiecăruia dintre soți până la 
încheierea căsătoriei (bunurile procurate de unul 
dintre soți în timpul căsătoriei pe banii care i-au 
aparținut sau care i-a dobândit din realizarea unui 
bun personal); bunurile primite în dar, obținute 
prin moștenire sau în baza altor convenții gratuite 
de către unul dintre soți în timpul căsătoriei; lucru-
rile de uz personal (îmbrăcămintea, încălțămintea 

și alte obiecte), cu excepția bijuteriilor de preț și a 
altor obiecte de lux.

Conform articolului 23 Codul familiei, bunu-
rile ce aparțin unuia dintre soți pot fi recunoscute 
ca bunuri comune de către instanța judecătoreas-
că. Aceasta poate exista în cazul când în timpul 
căsătoriei din contul mijloacelor soților se de-
monstrează că valoarea bunului personal a crescut 
simțitor (reparare, reconstrucție, reutilare etc.), 
însă Hotarârea Plenului Curții Supreme de Justiție 
cu privire la practica aplicării legislației în cau-
zele de desfacere a căsătoriei se exprimă astfel: 
,,Devine comun numai sporul de valoare calculat 
prin diferența dintre costul bunurilor la intrare în 
căsătorie și costul bunului la momentul partajării 
bunurilor soților”8. Astfel, se aduce o devalorizare 
a articolului 23 Codul familiei.

Regimul contractual se atestă când soții, dorind 
să înlăture prevederile regimului legal, încheie un 
contract matrimonial prin care își aleg regimul apli-
cabil bunurilor dobândite de ei în timpul căsătoriei.

Contractul matrimonial este convenția încheia-
tă benevol între persoane care doresc să se căsăto-
rească sau între soți, în care se determină drepturi-
le și obligațiile patrimoniale ale acestora în timpul 
căsătoriei și în cazul desfacerii acesteia9.

Convenția matrimonială presupune acea 
convenție prin care viitorii soți stabilesc regimul 
matrimonial căruia se supun. Acest contract poa-
te fi încheiat atât înainte de căsătorie, cât și după 
căsătorie.

Contractul matrimonial are următoarele carac-
tere juridice:

1. Contractul matrimonial nu este unul sinalg-
matic, deoarece acesta determină regimul material 
al bunurilor soților și nu se stabilesc drepturile și 
obligațiile parților, obligațiile fiecăreia dintre parți 
nu este corelativă obligației celeilalte parți.

2. Contractul matrimonial este solemn. Se în-
cheie în formă scrisă și se autentifică notarial10.

3. După conținutul stabilit, contractul matrimo-
nial poate fi:

– cu titlul oneros;
– cu titlul gratuit.
4. Este un contract accesoriu, potrivit art.28 

Codul familiei, și prevede: ,,Contractul matrimo-
nial încheiat pâna la înregistrarea căsătoriei intră 
în vigoare la data înregistrării acesteia”.
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5. Nu poate fi un contract cu executare succesi-
vă, deoarece produce efecte în timpul căsătoriei și/
sau în timpul desfacerii acesteia.

6. Este un contract negociat.
7. Este un contract de adeziune, întrucât poate 

fi redactat în întregime sau parțial numai de către 
una dintre parți, cealaltă parte urmând să le accep-
te sau să le refuse.

8. Este un contract ce poate fi afectat de 
modalitățile: schimbări, termen, condiție, sarcină.

 Condițiile de valabilitate a contractului matri-
monial sunt:

– liberul consimțământ al parților;
forma contractului (solemnă, autentifica-– 

tă).
 Modificarea și rezilierea contractului matrimo-

nial poate fi efectuată prin trei modalități:
– în orice moment în baza acordului dintre 

părți;
– pe cale judecătorească;

în baza clauzelor stipulate în contract.– 
Spre deosebire de legislația noastră, legislația 

română, proiectul noului Cod civil, prevede la 
instituția Căsătoriei, includerea unui nou capitol 
,,Logodna”11. Se prevede că în cazul ruperii logod-
nei sunt supuse restituirii darurile pe care logod-

nicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe 
durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepția 
darurilor obișnuite11.
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Contractul de leasing 
Noțiunea și natura juridică

Potrivit art. 3 al Legii cu privire la leasing1, con-
tractul de leasing este definit ca fiind un contract 
în a cărui bază o parte (locator) se obligă la cere-
rea unei alte părţi (locatar) să-i asigure posesiunea 
şi folosinţa temporară a unui bun, achiziţionat sau 
produs de locator, contra unei plăţi periodice (rată 
de leasing), iar la expirarea contractului să respecte 
dreptul de opţiune a locatarului de a cumpăra bu-
nul, a prelungi contractul de leasing ori a face să 
înceteze raporturile contractuale.

Conform alin.(1), art. 923 Cod civil al RM2, prin 
contractul de leasing, o parte (locator) se obligă, la 
cererea unei alte părţi (locatar), să asigure posesi-
unea şi folosinţa temporară a unui bun, cumpărat 
sau produs de locator, contra unei plăţi periodice 
(rate de leasing).

Construcţia juridico-civilă a contractului de 
leasing, stipulată în acest articol, este diferită de 
cea inserată în Legea cu privire la leasing. Din 
acest motiv, un interes deosebit prezintă concuren-
ţa acestor acte normative în calificarea corectă a 
acestui contract.

Analiza normelor Codului civil şi a legislaţiei 
în vigoare în domeniul leasingului permite să scoa-
tem în relief trăsăturile specifice (particularităţile) 
ale contractului, care-i imprimă caracterul de sine 
stătător, a) în calitate de parte obligată în contract. 
Alături de creditorul-financiar şi locatar, există şi 
vânzătorul bunului, care nu este parte propriu-zisă 
a contractului. Însă în înţelesul articolului analizat, 
acest fapt nu reprezintă o trăsătură calificativă a 
contractului, deoarece însăşi prin noţiunea contrac-
tului se admite stabilirea raportului contractual cu 
participarea a doi subiecţi. Creditorul financiar nu 
se află în raport contractual cu vânzătorul bunului, 
dar este învestit prin lege cu un şir de drepturi şi 
obligaţii faţă de el (art. 926, 927,929 Cod civil); 
b) creditorul-financiar se obligă să dobândească 
bunul mobil specificat în proprietate, această obli-

CONTRACTUL  DE  LEASING – ASPECTE  
PARTICULARE

aliona CHIȘCa, 
studentă, anul Iv, uSM

dorin CIMIl, 
dr., conf. univ., cond. științific

gaţie derivând din conţinutul raportului de leasing. 
Producerea de către locator a bunului pentru a fi 
transmis locatarului în baza unui contract de lea-
sing reprezintă o obligaţie improprie lui; c) un rol 
activ în obligaţia contractuală de leasing îi aparţi-
ne locatarului. Anume el determină vânzătorul sau 
bunul care urmează a fi procurat de locator. Re-
spectiv, locatorul este absolvit de orice răspundere 
pentru alegerea vânzătorului sau bunului. Excepţie 
de la acastă regulă poate face cazul, când prin con-
tract o astfel de obligaţiune se incubă locatorului.

Astfel, prin această construcţie juridică este 
consemnată valenţa naturii juridice a contractului 
de leasing, care în esenţă reprezintă prestarea unui 
serviciu financiar, prin intermediul mecanismului 
de locaţiune.

În literatura de specialitate nu există o unanimi-
tate de păreri în ceea ce priveşte caracterul bilateral 
sau multilateral al contractului de leasing, mai cu 
seamă din punct de vedere al formării acordului de 
voinţă. Astfel, unii autori consideră că contractul 
de leasing este tripartit, motivând că la el, alături 
de locator şi locatar, participă şi vânzătorul3. Po-
trivit unei alte opinii, contractul de leasing este 
bilateral obligaţional sau tripartit4, însă leasingu-
lui clasic îi sunt caracteristice raporturile juridice 
tripartite, în sensul că operaţiunea de leasing, din 
punct de vedere al conţinutului subiectiv, presupu-
ne participarea a trei subiecţi. Primul participant 
la operaţiunea de leasing este proprietarul bunului 
(creditorul finanţator), care se obligă să-l dea în po-
sesie şi folosinţă locatarului în modul prevăzut de 
contractul de leasing. Al doilea participant la ope-
raţiunea de leasing este locatarul care se obligă să 
plătească redevenţa pentru bunul primit în folosin-
ţă şi posesiune. Al treilea participant – furnizorul – 
este vânzătorul bunului, care se stabileşte, de regu-
la, de către locatar. Cu toate acestea, contractul de 
leasing este un act juridic bilateral, care se încheie 
între locator şi locatar5.

În realiatate, operaţiunea de leasing, având ca-
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racter complex, presupune realizarea a două con-
tracte interdependente: contractul de locaţiune şi 
contractul de vânzare – cumpărare. Interdependen-
ţa acestora generează, de altfel, şi răspunderea vân-
zătorului faţă de locatar. În acest sens, după cum 
se remarcă în literatura de specialitate, între aceste 
contracte există o conexitate, deoarece locatorul nu 
va procura bunul decât dacă va avea certitudinea 
că-l va da în leasing locatarului, şi invers, contrac-
tul de leasing va fi încheiat numai după finalizarea 
tratativelor de procurare a bunului dintre vânzător 
şi locator6.

Mai mult ca atât, natura complexă a contractu-
lui de leasing îi atribuie acestuia şi trăsăturile unor 
contracte cum sunt împrumutul şi garanţia7.

În concluzie, leasingul este - prin natura sa juri-
dică şi prin trăsăturile enunţate - un contract com-
plex, reprezentând o îmbinare a mai multor tehnici 
juridice într-un cadru unitar.

Contractul de leasing imobiliar și aplica-1. 
rea lui în practică

În Republica Moldova, leasingul imobiliar nu 
are o bază legislativă determinată, însă contractul 
de leasing imobiliar este guvernat și interpretat 
în conformitate cu legislaţia Republicii Moldo-
va. Obiectul contractului de leasing imobiliar este 
alcătuit din bunurile imobile (casele de locuit şi 
apartamentele, construcțiile și terenurile). De re-
gulă, durata contractului de leasing imobiliar este 
cuprinsă între trei și cinci ani, termenul fiind dedus 
din prețul bunului imobil care formează obiectul 
acelui contract și ratele de leasing care urmează a 
fi achitate de către locatar. 

Leasingul imobiliar se derulează în general în 
valută, dar se pot face contracte și în lei, la o dobân-
dă indexabilă în funcție de evoluția pieței financia-
re. Dobânda pentru contractele în valută, la aceeași 
firmă, este 15%. Principalul avantaj al unui con-
tract în valută este punerea la adăpost a creditorului 
și, deopotrivă, a utilizatorului, de inflație. Avansul 
solicitat se situează în jurul valorii de 30%, care 
poate ajunge chiar până la 50%, iar tranșele lunare 
sunt, de obicei, egale, rata și dobânda variind in-
vers proporțional. Avantajul constantei ratelor este 
posibilitatea planificării bugetului.

Prevederile contractului de leasing imobiliar, în 
ceea ce privește garanțiile în vederea bunei exe-
cutări, va avea următorul conținut: transmiterea 
bunului imobil va avea loc în baza actului de pre-

dare-primire semnat între Vânzator, LOCATOR şi 
LOCATAR; cheltuielile legate de predarea-primi-
rea bunului imobil vor fi suportate de LOCATAR; 
din momentul semnării actului de predare-primire 
a bunului imobil, LOCATARULUI i se va trans-
mite dreptul de posesie şi folosinţă temporară 
asupra bunului imobil; LOCATORUL va cesiona 
LOCATARULUI dreptul irevocabil de a soluționa 
în perioada de leasing orice probleme ce ţin de 
posesia şi folosirea bunului imobil; astfel, LOCA-
TARUL va acționa ca un mandatar de plin drept 
al LOCATORULUI, având calitatea de a formula 
cereri și acțiuni în fața tuturor organelor abilitate 
a le soluționa, cu obligația expresă de a-l înștiința 
în scris pe LOCATOR; în situația în care LOCA-
TARUL, după semnarea Contractui, va întârzia din 
culpă sau va refuza primirea bunului imobil, aces-
ta va fi obligat să compenseze orice pagubă adusă 
LOCATORULUI; părțile vor conveni ca, în cazul 
în care întârzierea din culpă va fi mai mare de 15 
zile calendaristice, LOCATORUL va putea rezilia, 
în mod unilateral și fără vreun protest din partea 
LOCATARULUI, Contractul, iar toate sumele 
achitate de LOCATAR (avans, comisioane, alte 
taxe și onorarii etc.) vor fi reținute de LOCATOR 
fără vreun protest din partea LOCATARULUI, cu 
titlul de daune interese. 

De regulă, scopul încheierii contractului de lea-
sing imobiliar constă în faptul ca dreptul de pro-
prietate asupra bunului imobil să fie transmis LO-
CATARULUI din momentul executării în totalitate 
a obligaţiilor sale contractuale, inclusiv achitarea 
tuturor plăţilor conform Contractului, care va avea 
loc în baza actului de predare-primire în proprie-
tate.

În mod practic, literatura de specialitate română 
arată că leasingul imobiliar poate avea următoarele 
forme:

1) încheierea unui contract de leasing având ca 
obiect o construcţie existentă, în care finanţatorul 
plăteşte vânzătorului (furnizorului) valoarea con-
strucţiei, urmând a încheia cu utilizatorul un con-
tract de leasing, construcţia poate fi edificată pe 
terenul proprietatea locato rului/finanţatorului sau 
proprietatea unui terţ;

2) încheierea unui contract de leasing, având 
ca obiect edificarea unei construcţii în care finan-
ţatorul încheie un contract de antrepriză cu con-
structorul (furnizorul), urmând a încheia contract 
de leasing cu utilizatorul, în temeiul căruia îşi va 
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recupera sumele de bani plătite constructorului. În 
această situaţie, părţile pot conveni ca perioada de 
rambursare a ratelor de leasing să înceapă a curge 
de la recepţionarea construcţiei. În cazul în care 
construcţia se edifică pe proprietatea utilizatorului, 
locatorul/finanţatorul dobândeşte un drept de pro-
prietate asupra construcţiei şi un drept de folosinţă 
asupra terenului;

3) încheierea unui contract de leasing care are 
ca obiect un teren, situaţie în care finanţatorul 
achită vânzătorului (furnizorului) preţul terenu-
lui, urmând ca, în temeiul unui contract de leasing 
încheiat cu utilizatorul, să îşi recupereze valoarea 
terenului8.

La moment, în practica judiciară a Republicii 
Moldova nu sunt întâlnite litigii apărute în urma 
derulării contractelor de leasing imobiliar, deoare-
ce însăși instituția leasingului imobiliar se află la 
început de cale, și astfel de contracte încheiate sunt 
puține la număr.

În concluzie, menționăm că și contractul de lea-
sing imobiliar se află la o etapă incipientă de dez-
voltare din punct de vedere practic, însă fiind un 
contract cu un viitor progresiv, este absolut necesar 
ca legiuitorul să reglementeze expres prevederile 
cu privire la încheierea unui asemenea contract, 
atribuțiile și raporturile care izvorăsc din cadrul re-
alizării contractului de leasing imobiliar.

2. Împrumuturi imobiliare
Unele companii de leasing practică împru-

muturi imobiliare, acestea nefiind contracte de 
leasing imobiliar, având la bază contractul de îm-
prumut, care sunt încheiate pe un termen de până 
la 10 ani. Obiectul împrumuturilor imobiliare îl 
formează o sumă de bani, aceasta fiind folosită în 
scopul de a procura un bun imobil sau de a efectua 
o reparație capitală a unui bun imobil. Bunul, care 
urmează a fi procurat sau reparat de către persoana 
care a solicitat acordarea de împrumut imobiliar va 
fi pus în gaj companiei de leasing, drept garanţie 
pentru respectarea prevederilor din contractul de 
împrumut imobiliar. La etapa actuală, legislația 
Republicii Moldova nu prevede, dar nici nu inter-
zice practicarea unor asemenea împrumuturi de 

către companiile de leasing. Însă, pe viitor, optăm 
pentru ca legiuitorul să facă o precizare și o delimi-
tare în ceea ce privește atribuțiile companiilor de 
leasing și întinderea lor. 

3. Schema byback
În cadrul operaţiunii de leasing, în practică în-

tâlnim schema byback, având la bază contractul de 
vânzare-cumpărare, aceasta fiind distinctă de însuși 
contractul de leasing, însă care contribuie ulterior 
la încheierea unui astfel de contract, de cele mai 
deseori obiect al contractului fiind utilajul, echipa-
mentele. Locatorul (compania le leasing) cumpă-
ră de la vânzător utilaj, iar vânzătorul garantează 
că acest utilaj îl va lua în leasing o persoană X de 
la locator. În cazul în care X nu va lua în leasing 
utilajul procurat de compania de leasing de la vân-
zătorul care a garantat, atunci locatorul (compania 
le leasing) va restitui vânzătorului utilajul, acesta 
din urmă fiind obligat să-l primească și să restituie 
suma de bani primită de la compania de leasing, aici 
realizându-se schema byback, care se întâlninește 
rar în practică.
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D
suntem diferiţi şi drumurile noastre vor fi 

unice, fiecare şi-l va trasa în funcţie de calităţile, 
aptitudinile şi interesele sale şi, în final, vom ajun-
ge să exercităm profesii cât se poate de diferite.

 În timpul studiilor la facultate, încercăm să ne 
dăm seama în ce sferă a domeniului juridic am pu-
tea profesa, pentru ce arie am avea profilul potrivit 
sau în ce măsură am putea răspunde cerinţelor ce-
lor care ne recrutează. Aparent, nimic complicat... 
pentru a putea răspunde acestor nedumeriri, petre-
cem patru ani în aulele facultăţii.

Dacă ar fi să reprezentăm drumul în Drept, 
atunci acesta ar parcurge următoarele etape:

Alegerea specialităţii;1. 
Acumularea cunoştinţelor teoretice;2. 
Efectuarea practicii de instruire;3. 
Îmbrăţişarea domeniului dorit.4. 

Astfel, prima etapă reprezintă fundamentul pe 
care vom zidi viitorul. Omul întotdeauna este pus 
în faţa luării unor decizii, din momentul necesităţii 
alegerii instituţiei de învăţământ, până la alegerea 
specialităţii, a postului de muncă. Problema ale-
gerii specialităţii este acută, din considerentele că 
situaţia dată apare la o vârstă fragedă, în care sub-
conştientul încă nu realizează importanţa acestui 
eveniment şi consecinţele lui. În cercul alegerilor, 
ce se tot ţin lanţ, capul şirului este condus de ale-
gerea specialităţii, care denotă începerea unei vieţi 
mature. Alegerea corectă a profesiei reprezintă un 
prim pas, dar şi îţi poate asigura o carieră de suc-
ces. Pentru a alege corect drumul pe care vrei să 
mergi în carieră, trebuie să faci ce-ţi place şi să te 
interesezi în amănunte despre ceea ce te aşteaptă 
în viitor1. 

Nu întotdeauna alegerea unei profesii este re-
zultatul a ceea ce doreşti să devii în viitor sau a 
ceea ce ţi-ar plăcea să faci. Şi mai ales când este 
vorba despre Facultatea de Drept. De multe ori op-
ţiunea tinerilor este influenţată de imaginea profe-

ÎN  CARIERă  CU  DREPTUL

 aliona laŞCu, 
masterandă, universitatea de Stat „alecu Russo” din Bălţi

 ion dănoI, 
lector univ., drd., cond. științific

eşi toţi pornim cu dreptul, nu pot spune că 
vom păşi alături unul de altul. Aşa cum noi 

siei, prestigiul, statutul social sau pentru că părin-
ţii activează în domeniu. Chiar dacă la absolvirea 
liceului mulţi dintre noi ne îndreptăm către această 
facultate din motive extrem de diferite decât cele 
pe care ajungem să le avem atunci când o termi-
năm, ştim că această facultate, în complexitatea ei, 
oferă direcţii, ghidează, ne deschide ochii, ne ajută 
să dezvoltăm o gândire critică, juridică, raţională, 
independentă, lăsându-ne pe noi să decidem ce pu-
tem şi ce vrem să facem cu uneltele pe care ni le 
pune la dispoziţie2.

O dată făcută alegerea, mergem mai departe cu 
acumularea cunoştinţelor în domeniu. Aici sunt 
mai mulţi factori subiectivi care influenţează mo-
tivaţia studentului. Unul dintre ei este şi calitatea 
predării. Sunt cursuri pe care le frecventăm cu en-
tuziasm şi desigur cursuri care nu prea ne sunt pe 
plac. De asemenea, depinde mult şi de cerinţele 
înaintate faţă de studenţi, cu cât mai mult se cere, 
cu atât mai mult încercăm să facem. 

Desigur, şi atitudinea studentului contează. Im-
plicarea cât mai activă a studentului în viaţa facul-
tăţii va aduce, indiscutabil, rezultate remarcabile. 
Astfel, numeroasele activităţi extracurriculare 
(conferinţe, procese simulate, cercuri studenţeşti, 
şcoli de vară, olimpiade, Clinica Juridică, săptă-
mânile studenţeşti) au o influenţă foarte mare în 
acumularea nu numai a cunoştinţelor teoretice, 
dar şi a unor deprinderi practice. Pentru încuraja-
rea participării la astfel de evenimente, studenţii 
trebuie stimulaţi: acordarea diplomelor de merit 
sau de excelenţă, a burselor de performanţă, redu-
cerea unor taxe, publicarea rezultatelor activită-
ţii, selectarea pentru burse în străinătate, plasarea 
rezultatelor deosebite pe site-ul universităţii, pre-
zentarea performanţelor unor posibili angajatori3. 
Oportunitatea cunoaşterii altor medii juridice şi 
culturale prin stagiul de practică efectuat într-o 
altă ţară reprezintă un mod excelent de dezvoltare 
personală şi profesională prin care tânărului jurist 
i se oferă posibilitatea unei perspective largi asu-
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pra dreptului şi asupra societăţii în general4.
Însă cunoştinţele teoretice, fără un suport prac-

tic, nu sunt îndeajuns. Dacă până aici am mers cu 
toţii alături, de aici fiecare îşi alege drumul său în 
drept. Aşa ajungem să mergem la practica de spe-
cialitate. Şi aici un rol important îi revine conducă-
torului practicii. Este necesar a-i oferi studentului 
posibilitatea de a se iniţia în domeniu. După cum 
se întâmplă deseori, unii studenţi ajung la absol-
vire fără ca să ştie în ce domeniu ar putea activa. 
Din aceste considerente, este oportun a se imple-
menta un sistem prin care studenţilor li s-ar oferi 
posibilitatea să meargă la practică în mai multe lo-
curi, pentru a-şi putea contura concepţiile despre 
viitoarea profesie şi pentru a înţelege din interior 
activitatea în domeniul jurisprudenţei.

Odată cu absolvirea facultăţii ai în faţă uşile 
deschise. Important este că absolvind Facultatea 
de Drept, nu eşti limitat la un anumit domeniu, 
dată fiind paleta largă de opţiuni pe care speciali-
zarea respectivă o presupune, începând cu funcţii-
le publice în care poţi accede şi până la companiile 
private în care ai putea activa, cu specificarea că 
fiecare dintre acestea presupune modalităţi dis-

tincte de recrutare. Cunoştinţele, competenţele şi 
abilităţile dobândite, ca urmare a parcurgerii pro-
gramului de studii la Facultatea de Drept sunt su-
ficiente pentru a permite absolvenţilor să evolueze 
pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să 
continue cursurile de masterat în domeniul ştiinţe-
lor juridice, respectiv studiile postuniversitare de 
doctorat.

Algoritmuri perfecte nu există. În orice caz în 
drept. Fiecare dintre noi este o variabilă şi fiecare 
îşi valorifică oportunităţile pe care şi le alege. Mult 
succes tuturor!

Referințe:

1. http://www.eva.ro/cariera/profesii/reteta-alegerii-
corecte-a-carierei-articol-30277.html

2. http://curieruljudiciar.ro/2011/04/12/de-ce-alegem-
dreptul/

3. http://www.usab-tm.ro
4. http://elsa.ro/despre-elsa/student-trainee-exchan-

ge-programme

* 
* * *
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reptul de proprietate este unul esenţial cu 
valoare şi încărcătură deosebită atât în plan 
juridic, cât şi social. În acest sens, găsești 

recunoaştere şi apărare juridică în cele mai im-
portante acte normative precum CEDO1, DUDO2, 
Constituţia RM3. La modul practic însă, legislaţia 
civilă a RM, apără dreptul de proprietate prin in-
termediul Codului civil4 – acţiunea în revendicare 
şi acţiunea negatorie. În prezenta lucrare se va în-
cerca o succintă abordare a modului de aplicare 
şi utilizare a acţiunii în revendicare, aceasta fiind 
una dintre cele mai importante şi mai utilizate me-
tode de apărare a dreptului de proprietate.

Din conţinutul art.374 CC şi 375 CC rezultă o 
serie de condiţii necesare a fi îndeplinite pentru a 
se putea înainta o acţiune în revendicare, şi anu-
me: art. 374 alin.(1) CC stipulează că proprietarul 
are dreptul să-şi revendice bunurile aflate în pose-
siunea nelegitimă a altuia. De aici se desprind trei 
condiţii: 

1. Persoana care înaintează acţiunea în revendi-
care trebuie să fie proprietarul bunului a cărui re-
vendicare se solicită, o altă persoană nefiind admisă 
spre înaintarea unei asemenea acţiuni. 2. Bunurile 
trebuie să se afle în posesiunea persoanei de la care 
se cere revendicarea, adică acţiunea nu poate fi în-
dreptată spre o persoană care a posedat în trecut, 
dar nu mai posedă în prezent, sau către o persoană 
care va poseda acest bun în viitor. 3. Posesiunea tre-
buie să fie nelegitimă. La fel, mai există o condiţie 
care, deşi nu este expres prevăzută, reiese din sen-
sul acestei acţiuni: odată ce acţiunea în revendicare 
este una prin care se doreşte recuperarea posesiu-
nii, reiese implicit necesitatea faptului ca bunul să 
existe în natură, ori nu poate fi redobândită pose-
siunea asupra unui bun care nu mai există. Când 
toate aceste  condiţii sunt întrunite, proprietarul este 
îndreptăţit să înainteze acţiunea în revendicare. 

Dacă însă posesiunea este de bună-credin-
ţă, art.374 urmează a fi  aplicat în coroborare cu 
art.375 CC unde se abordează modalitatea de 

CONSIDERAŢII  ASUPRA  ACŢIUNII  ÎN  REVENDICARE

veaceslav BotnaRI, 
student, anul III, uSM

Gheorghe Mîţu, 
dr., cond. științific

revendicare a bunurilor de la posesorul de bună-
credinţă în dependenţă de modul obţinerii în po-
sesiune: cu titlu gratuit sau oneros. Prima situa-
ţie, când bunul a fost obţinut cu titlu gratuit, este 
prevăzută în alin.(2) art.375 CC care stipulează că 
bunurile ce au fost dobândite cu titlu gratuit de la 
o persoana care nu avea dreptul să le înstrăineze, 
pot fi revendicate de către proprietar în orice caz. 
Această posibilitate i-a fost oferită proprietarului 
din considerentul că posesorului nu-i este cauza-
tă o diminuare a patrimoniului prin revendicarea 
bunului, iar patrimoniul acestuia după revendicare 
nu suferă modificări în raport cu situaţia  înain-
tea dobândirii bunului. În cea de-a doua situaţie – 
când bunul a fost dobândit cu titlu oneros, dreptul 
proprietarului la acţiunea în revendicare este aspru 
restrâns în cazurile menţionate în alin.(1) art.375, 
care prevede: dacă un bun a fost dobândit cu titlu 
oneros de la o persoană care nu a avut dreptul să-l 
înstrăineze, proprietarul poate sa-l revendice de la 
dobânditorul de bună-credinţă numai în cazul în 
care bunul a fost pierdut de proprietar ori de per-
soana căreia bunul a fost transmis de proprietar în 
posesiune sau dacă i-a fost furat unuia ori altuia, 
sau a ieşit în alt mod din posesiunea acestora, fără 
voia lor. Pierderea este acel eveniment prin care 
posesiunea asuprea bunului este pierdută fără voia 
posesorului şi fără careva acţiuni din partea unor 
terţi. Noţiunea de furt trebuie interpretată în sens 
larg şi a înţelege prin aceasta inclusiv jaful, tâlhă-
ria, delapidarea, pungăşia etc. 

În doctrina juridică5, 6 este deseori citat ca 
exemplu cazul când proprietarul transmite un bun 
în posesiunea unei alte persoane printr-un act ju-
ridic netranslativ de proprietate, iar noul posesor 
prin dol înstrăinează acest bun unei terţe persoa-
ne care este de bună-credinţă. Iar soluţia constă în 
faptul  că proprietarul nu poate solicita revendica-
rea bunului de la dobânditorul de bună-credinţă, 
întrucât bunul a ieşit din posesiunea acestuia cu 
voia lui. Deci, art.375 alin.(1) CC nu este aplica-

D
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bil. Avem, totuşi, rezerve faţă de o asemenea abor-
dare. Art.304 alin.(2) CC prevede că atunci când 
persoana posedă un bun în calitate de uzufructuar, 
creditor gajist, arendaş, chiriaş, depozitar sau în 
temeiul unui alt raport juridic similar în care este 
în drept sau obligată faţă de o altă persoană să po-
sede temporar un anumit bun, atunci ultimul, de 
asemenea, este posesor (posesor mijlocit). Adică, 
proprietarul care transmite un bun în posesiunea 
unei alte persoane printr-un act juridic netranslativ 
de proprietate rămâne a fi în continuare posesor 
(mijlocit) al bunului, iar pierderea posesiunii de 
către proprietar se va considera abia la înstrăinarea 
prin dol a bunului de către posesorul nemijlocit al 
bunului. Astfel, asistăm la situaţia în care proprie-
tarul pierde posesiunea bunului fără voia sa şi alin.
(1) art.375 devine perfect aplicabil. O asemenea 
interpretare a fost oferită şi de CSJ privind dosa-
rul nr.2ra-1592/06 prin decizia din 23.08.20067. 
Considerăm că, deşi neechitabil în raport cu terţul 
dobânditor de bună-credinţă, aceasta este soluţia 
care reiese din prevederile Codului civil. Codul 
civil al României8 prevede că dreptul de propri-
etate dobândit cu bună-credinţă în condiţiile legii 
este pe deplin recunoscut. Astfel se exclude orica-

re atentate asupra stabilităţii raporturilor civile şi 
asupra dreptului dobânditorului de bună-credinţă. 

În opinia noastră, şi RM are necesitatea apărării 
mai insistente a dobânditorului de bună-credinţă, 
iar pentru recuperarea prejudiciului cauzat urmea-
ză a se adresa persoanei care a înstrăinat dolosiv 
bunul.

Referințe:
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Constituţia RM din 23 iulie 1994.3. 
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Baieş Sergiu, Băieşu Aurel, Cebotari Valentina, 5. 

Creţu Ion, Volcinschi Victor. Drept civil. Drepturi rea-
le. Teoria generală a obligaţiilor. Cartier juridic, 2005.
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