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La 26.07.2018 a fost adoptată o nouă redacție a 
alin. (1) art. 190 Cod penal „Escrocheria, adi-

că dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin 
inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoa-
ne prin prezentarea ca adevărată a unei fapte min-
cinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, 
în privinţa naturii, calităţilor substanţiale ale obiec-
tului, părţilor (în cazul în care identitatea acestora 
este motivul determinant al încheierii actului juridic) 
actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea 
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv 
sau viclean care a produs daune considerabile,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 
850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremune-
rată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, 
sau cu închisoare de până la 3 ani, iar agravanta de 
la alin.(2) lit. c): cu cauzarea de daune în proporții 
considerabile a fost exclusă [2].

Din conținutul prevederilor legale sus-indi-
cate, reiese că legislatorul a concretizat fapta și 
consecințele prejudiciabile prin care se comite 
infracțiunea de escrocherie: dobândirea ilicită a bu-
nurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei 
sau a mai multor persoane care a cauzat daune con-
siderabile.

Mai mult, legislatorul a adoptat un concept mai 
concret al metodelor prin care se comite dobândirea 
ilicită a bunurilor altei persoane, în cazul escroche-
riei:

a) Prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor 
persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte 
mincinoase;

b) Prin inducerea în eroare a unei sau a mai mul-
tor persoane prin prezentarea ca mincinoasă a unei 
fapte adevărate:

ambele modalități fiind îndreptate: în privinţa 
naturii, calităţilor substanţiale ale obiectului, părţi-
lor (în cazul în care identitatea acestora este motivul 
determinant al încheierii actului juridic) actului ju-
ridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia 
este determinată de comportamentul dolosiv sau vi-
clean care a produs daune considerabile, or, metode-
le de comitere a escrocheriei, incriminate în redacția 
veche a alin.(1) art. 190 Cod penal: înșelăciunea sau 
abuzul de încredere erau prea generale.

În așa fel, considerăm că prin modificările legisla-
tive ale art.190 Cod penal, citate supra, legislatorul 
n-a dezincriminat escrocheria, n-a schimbat concep-
tul escrocheriei sau conținutul ei, ci, ținând cont de re-
comandările CEDO și ale altor documente naționale, 
regionale și internaționale, cât și de Hotărârile Curții 
Constituționale a R. Moldova privitor la previzibilita-
tea normei penale, a înlocuit sintagmele prea genera-
le, cum erau înșelăciunea sau abuzul de încredere, cu 
fapte prejudiciabile, metode și mijloace de comitere a 
escrocheriei mai concrete, mai clare.

Lecturând legislațiile penale ale altor state cu pri-
vire la incriminarea faptelor de escrocherie, consta-
tăm că legislația penală a României (atât cea veche, 
cât și cea nouă), incrimina și incriminează escroche-
ria anume cu o redacție asemănătoare noii redacții 
a alin.(1) art.190 Cod penal, ba mai mult, riscăm să 
presupunem că autorii acestei redacții s-au inspirat 
anume din legislația penală a României!

CZU: 343.721

ESCROCHERIA îN NOuA REDACțIE A art. 190 alin.(1) 
COD PENAL

Xenofon UlIANOVSCHI 
Curtea de Apel Chișinău

Infracţiunea de escrocherie în forma prevăzută de art. 190 alin.(1) Cod penal săvârşită cu prilejul încheierii sau execu-
tării unui contract (act juridic), este tratată în literatura de specialitate, pe bună dreptate, ca o modalitate specială de comi-
tere a acestei infracţiuni. Totuşi, modalităţile de comitere a infracţiunii cu ocazia încheierii contractului şi cele utilizate pe 
parcursul executării contractului sunt cu totul deosebite, cea din urmă îndepărtându-se de textul incriminator şi devenind 
oarecum atipică [1].

Cuvinte-cheie: escrocherie; Cod penal; executarea unui contract; modalitate specială; infracţiune; text incriminator.

ARNAquE DANS LE NOuvEL éDITORIAL DE l'art.190 alin.(1) Du CODE PéNAL
La tromperie prévue par l’article 190 alin.(1) du Code pénal, commise a l’occasion de l’exprimation de l’accord ou 

de l’exécution d’un contrat, est traitée par la littérature de specialité comme une modalité spéciale de comission de cette 
infraction. Mais les modalitées de comission de l’infraction à l’occasion de l’exprimation de l’accord et celles utilisées 
pendant l’exécution du contrat sont tout à fait différentes, les deuxièmes s’eloignant du texte légal, et devenant d’une cer-
taine manière atipique.

Mots-clefs: tromperie; Code pénal; l’exécution d’un contrat; modalité spéciale; infraction; texte legal.
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Astfel, art.215 Cod penal al României (vechi) [3] 
incrimina escrocheria (înșelăciunea) în art.215 Cod 
penal:

Inducerea în eroare a unei persoane, prin pre-
zentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau 
ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a 
obţine pentru sine sau pentru altul un folos material 
injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau 
calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă 
mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infrac-
ţiune, se aplică regulile privind concursul de infrac-
ţiuni.

Inducerea sau menţinerea în eroare a unei per-
soane cu prilejul încheierii sau executării unui con-
tract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, 
cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul 
în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile 
acolo arătate...

Noul Cod penal al României incriminează escro-
cheria în art.244:

 (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin pre-
zentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau 
ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a 
obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimo-
nial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedep-
seşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume 
sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace fraudu-
loase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o 
infracţiune, se aplică regulile privind concursul de 
infracţiuni...

După cum se observă din conținutul art.190 alin.
(1) Cod penal și din articolele respective ale Codu-
lui penal Român (cel vechi și cel nou), faptele de 
escrocherie (înșelăciune) sunt aceleași: Inducerea în 
eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevăra-
tă a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei 
fapte adevărate.

Astfel, din conținutul dispoziției alin.(1) art.190 
Cod penal, constatăm două modalități de inducere 
în eroare…:

1. inducerea în eroare…în privinţa naturii, cali-
tăţilor substanţiale ale obiectului, părţilor actului 
juridic nul sau anulabil;

2. inducerea în eroare…în cazul în care încheie-
rea acestuia (actului juridic n.a.)este determinată de 
comportamentul dolosiv sau viclean care a produs 
daune considerabile.

Astfel, constatăm că ambele modalități ale sale, 
escrocheria prevăzută de alin.(1) art.190 Cod penal 

se comite în cadrul încheierii sau executării unui act 
juridic (nul sau anulabil, ori dacă încheierea aces-
tuia este determinată de comportamentul dolosiv 
sau viclean).

Spre deosebire de art.190 alin.(1) Cod penal, Co-
dul penal Român din 1968 incrimina înșelăciunea în 
convenții, însă nu în componența infracțiunii de bază, 
adică în alin.(1) art.215, ci o recunoștea ca o formă 
agravantă, prevăzută de alin.(3) al aceluiași articol. 
Noul Cod penal Român, în art.244, înșelăciunea, 
nu prevede expres, ca agravantă, înșelăciunea în 
convenții, însă, conform doctrinei și practicii judi-
ciare române, asemenea modalitate de înșelăciune se 
califică conform prevederilor art.244 Cod penal.

Tot în acest sens s-a expus Colegiul penal al Curții 
de Apel Cluj [4], menționând următoarele:

„Potrivit art. 244 alin.(1) Cod penal infracțiunea 
de înșelăciune constă în inducerea în eroare a unei 
persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte 
mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, 
în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un 
folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă.

Obiectul juridic principal al acesteia constă în 
relațiile sociale cu caracter patrimonial, relații care 
trebuie să se bazeze pe încredere și bună-credință. La 
infracțiunea de înșelăciune încrederea este obținută 
prin amăgire.

Elementul material al laturii obiective se realizea-
ză printr-o acțiune de inducere în eroare, săvârșită 
prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoa-
se sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate. Prin ori-
care dintre cele două modalități, inculpatul îi creează 
părții vătămate o falsă reprezentare a realității, indi-
ferent de mijloacele folosite în acest sens.

Prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoa-
se presupune a face să se creadă, a trece drept rea-
lă, existentă, o faptă sau împrejurare care nu există 
și a fost inventată. Această prezentare frauduloa-
să, denaturată sau alterată a realității, trebuie să fie 
aptă de a capta buna-credință, încrederea victimei 
și să o inducă în eroare, să o amăgească sau să o 
mențină în eroarea produsă anterior. Pentru a realiza 
infracțiunea, inculpatul folosește anumite mijloace 
de înșelare (orale sau scrise) extrem de ingenioase 
și variate, acestea depinzând de fantezia acestuia în 
imaginarea diferitelor modalități de înșelare a unor 
persoane – vulnerabilitatea acestora din urmă, fiind 
în raport direct proporțional cu naivitatea lor.

În speța de față, inculpatul a fost trimis în jude-
cată corect pentru infracțiunea de înșelăciune, deoa-
rece la 27 ianuarie 2015, cu ocazia încheierii unui 
contract de vânzare-cumpărare a 320 de ovine de 
la partea vătămată, a efectuat activități amăgitoare 
pentru inducerea în eroare a victimei prezentându-i 
ca adevărată împrejurarea că va efectua plata pentru 
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un număr de 197 de ovine, plătind un avans modic 
și lăsând o garanție cu o valoare mult redusă față de 
prețul total al ovinelor obținând astfel pentru sine un 
folos injust.

În practica judiciară și literatura de specialitate 
„s-a decis că săvârșește infracțiunea de înșelăciune 
acela care plăsmuiește acte sub semnătură privată, 
sau la cabinetele unor notari pe care apoi le folosește 
pentru inducerea în eroare a unor persoane, în vede-
rea determinării acestora să încheie convenții păgu-
bitoare pentru ele”.

Urmarea imediată la infracțiunea de înșelăciune 
constă în producerea unei pagube materiale persoa-
nei înșelate. Elementul subiectiv în cazul acestei 
infracțiuni constă în intenție directă, inculpatul își 
dă seama că desfășoară o activitate de inducere în 
eroare și că prin aceasta produce o pagubă, urmare a 
cărei împlinire o urmărește în vederea realizării unui 
folos material injust (intenție calificată prin scop). 
Nu interesează, pentru realizarea infracțiunii, mobi-
lul de care este animat inculpatul. În speță, apăra-
rea inculpatului că nu a folosit manopere dolosive la 
înșelarea victimei va fi înlăturată, deoarece nu este 
reală, înșelăciunea producându-se în momentul în 
care i-a prezentat o situație mincinoasă părții vătă-
mate în sensul că va plăti pentru un număr de 197 
de ovine, dar avansul a fost modic și garanția, sub 
prețul real al ovinelor, ceea ce i-a creat inculpatului 
un folos material injust, astfel că atât latura obiec-
tivă cât și cea subiectivă a faptei pentru care este 
judecat, este întrunită.

Consumarea infracțiunii are loc în momentul în 
care s-a produs urmarea imediată, respectiv pagu-
ba efectivă, în patrimoniul celui înșelat (persoană 
publică sau privată). Infracțiunea de înșelăciune se 
consumă la data producerii pagubei și nu la cea a 
inducerii în eroare a părții vătămate. Acțiunea de 
amăgire poate îmbrăca uneori forma unei activități 
infracționale continuate, cazuri în care infracțiunea 
de înșelăciune se epuizează în momentul efectuării 
ultimului act al activității infracționale.

În literatura de specialitate s-a arătat că deosebi-
rea dintre mijloacele de inducere în eroare din alin.
(1) art. 244 și mijloacele frauduloase din forma agra-
vată este mai mult cantitativă sau de intensitate, că 
un mijloc trebuie considerat fraudulos atunci când 
este de natură să asigure mai ușor reușita acțiunii 
inculpatului, când are aparența unui mijloc veridic, 
atunci când, în mod obișnuit, inspiră încredere și în-
lătură orice bănuială.

Înșelăciunea în convenții, cum este și cea de 
față constă în inducerea sau menținerea în eroare 
a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării 
unui contract, săvârșită în așa fel încât, fără aceas-
tă eroare, cel înșelat nu ar fi încheiat sau executat 
contractul în condițiile stipulate. Elementul materi-

al poate fi realizat atât printr-o acțiune de inducere 
în eroare cât și prin aceea de menținere în eroare, 
fapta de inducere sau menținere în eroare trebuie să 
se realizeze cu prilejul încheierii sau executării unui 
contract. Prin expresia „cu prilejul încheierii unui 
contract” se înțelege intervalul de timp care se scur-
ge de la începerea tratativelor și până la stabilirea 
acordului de voință, iar prin expresia „ cu prilejul 
executării unui contract” rezidă intervalul de timp în 
care obligațiile contractuale se găsesc în faza de adu-
cere la îndeplinire până la definitiva executare.

Potrivit practicii constante a instanței supreme, 
rezultă că neexecutarea obligațiilor ce derivă din-
tr-un contract încheiat nu constituie infracțiunea de 
înșelăciune, dacă nu s-a stabilit că s-au folosit ma-
nopere dolosive față de creditorul obligației cu oca-
zia încheierii contractului. În acest sens, art. 1 din 
Protocolul nr. 4 adițional la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, recunoscând anumite drepturi și 
libertăți, altele decât cele deja înscrise în Convenție 
și în primul Protocol adițional la Convenție, prevede 
că „nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pen-
tru singurul motiv că nu este în măsură să execute o 
obligație contractuală”.

Eroarea provocată ori menținută trebuie să aibă 
rol determinant în încheierea, executarea ori rezilie-
rea contractului, condiție care este îndeplinită, dacă 
fără această eroare cel înșelat nu ar fi încheiat, exe-
cutat ori reziliat, contractul în condițiile stipulate.

Coroborând atât probele scrise cât și probele testi-
moniale, rezultă înafara oricărui dubiu că nu se poate 
dispune achitarea inculpatului în baza art. 16 lit. c) 
fapta de înșelăciune fiind dovedită fără echivoc, prin 
aceea că, la 27 ianuarie 2015, cu ocazia încheierii 
unui contract de vânzare-cumpărare a 320 de ovine 
de la partea vătămată, a efectuat activități amăgitoare 
pentru inducerea în eroare a victimei prezentându-i 
ca adevărată împrejurarea că va efectua plata pentru 
un număr de 197 de ovine, plătind un avans modic 
și lăsând o garanție cu o valoare mult redusă față de 
prețul total al ovinelor obținând astfel pentru sine un 
folos injust, în sumă de 54.700 lei.

Tot în așa mod s-a expus și Judecătoria Târgu 
Mureș [5], care a statuat…Deliberând asupra cauzei 
penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul emis la data de 2o.9.2oo7 în 
dosarul nr. 5278/P/2oo6 al Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Târgu Mureș s-a dispus punerea în mișcare a 
acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului 
CT, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune în 
convenții în formă continuată, prevăzută și pedepsită 
de art. 215 alin.(1) și alin.(3) C.p., cu aplicarea art. 
41 alin.(2) C.p.

În esență, s-a reținut prin rechizitoriu că fiecare 
dintre părțile civile SDL, FE și BV au convenit cu 
inculpatul CT să cumpere de la acesta suprafețe 
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de teren amplasate în Târgu Mureș, achitându-i în 
avans întreg prețul cerut, fără ca ulterior inculpatul 
să-și îndeplinească obligațiile ce-i reveneau potrivit 
convențiilor și fără să restituie acestora sumele de 
bani, deși s-a angajat în acest sens.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța 
reține următoarele:

Potrivit art. 215 alin.(1) C.p. (Cod penal Român 
vechi, – n.a.) constituie infracțiunea de înșelăciune 
inducerea în eroare a unei persoane, prin prezen-
tarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca 
mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a 
obține pentru sine sau pentru altul un folos material 
injust și dacă s-a pricinuit o pagubă; iar potrivit alin.
(3) al aceluiași articol, constituie infracțiunea de 
înșelăciune în convenții inducerea sau menținerea 
în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau 
executării unui contract, săvârșită în așa fel încât, 
fără această eroare, cel înșelat nu ar fi încheiat sau 
executat contractul în condițiile stipulate.

Prin urmare, elementul material al laturii obiective 
al acestei infracțiuni poate fi realizat atât printr-o 
acțiune de inducere în eroare, cât și printr-o acțiune 
de menținere în eroare a victimei. Inducerea în eroare 
are sensul de eroare provocată.

Acțiunea de inducere sau de menținere în eroare 
trebuie să se realizeze prezentarea ca adevărată a 
unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte 
adevărate. Prin oricare dintre cele două modalități de 
săvârșire a infracțiunii, făptuitorul creează victimei o 
falsă reprezentare a realității, indiferent de mijloacele 
folosite în acest sens.

Aptitudinea unui mijloc de a induce în eroare de-
pinde și de persoana victimei, de gradul de instrucție 
și de educație, mediul din care provine etc.

Fapta de inducere sau menținere în eroare trebuie 
să se realizeze cu prilejul încheierii sau executării 
unui contract. Prin expresia cu prilejul încheierii unui 
contract se înțelege intervalul de timp care se scurge 
de la începerea negocierilor și până la stabilirea acor-
dului de voință, iar prin expresia cu prilejul executării 
unui contract se înțelege intervalul de timp în care 
obligațiile contractuale se găsesc în faza de aducere 
la îndeplinire, până la definitiva executare.

În discuțiile cu mai mulți profesori penaliști, pri-
vitor la escrocheria comisă cu prilejul încheierii sau 
executării unui contract, unii dintre ei și-au expus 
opinia precum că pentru a fi în prezența infracțiunii 
de escrocherie comisă în cadrul unui act juridic nul 
sau anulabil, este necesar ca acest act juridic să fie 
declarat nul de către instanța civilă și doar după 
aceea poate fi pornită acțiunea penală pentru escro-
cherie (înșelăciune în convenții, – n.a.).

Nu susținem acest punct de vedere, considerân-
du-l eronat, or, în ultimii ani, numărul plângerilor 
penale prin care este reclamată săvârşirea unor in-

fracţiuni de înşelăciune a crescut constant, cu pre-
cădere în ceea ce priveşte faptele comise cu prilejul 
încheierii sau executării unui contract. Situaţia este 
generată de o idee încolţită în mentalul colectiv, ace-
ea că aproape orice neexecutare a obligaţiilor con-
tractuale reprezintă o înşelăciune în sine. 

Teoretic, pentru un profesionist în domeniul 
dreptului penal, distincţiile dintre faptele care atrag 
răspunderea penală şi cele care atrag răspunderea 
civilă contractuală sunt cât se poate de clare. Însă, 
în lumina dispoziţiilor noii redacții a alin.(1) art.190 
Cod penal, precum şi a situaţiilor particulare întâl-
nite în practică, și în special, expuse verbal de unii 
doctrinari, este util de prezentat viziunea actuală cu 
privire la înşelăciunea în convenţii.

Această viziune este clară și cu certitudine confir-
mată prin exemplele de practică judiciară sus-indica-
tă, cât și de unele păreri din doctrina penală:

Astfel, privitor la inducerea în eroare, s-a 
menționat [6] că înşelăciunea reglementată în cu-
prinsul art. 244 Noul Cod penal (Român, – n.a.), 
conține două variante de comitere a faptei. Prima, 
cea simplă, constă în inducerea în eroare a unei per-
soane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte min-
cinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în 
scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un 
folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pa-
gubă, fiind pedepsită cu închisoarea de la şase luni 
la trei ani. A doua variantă, cea agravată, incrimi-
nează folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori 
alte mijloace frauduloase în vederea săvârşirii faptei, 
limitele pedepsei cu închisoarea fiind de la unu la 
cinci ani.

În cuprinsul Codului penal din 1969, înşelăciu-
nea în convenţii avea o reglementare distinctă. Mai 
exact, prin art. 215 alin. (3) era incriminată induce-
rea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu pri-
lejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită 
în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar 
fi încheiat sau executat contractul în condiţiile sti-
pulate. Această incriminare specială nu a mai fost 
preluată în actuala reglementare, fapt ce nu coinci-
de cu o dezincriminare a înşelăciunii în convenţii, 
fiind incidente şi în această ipoteză dispoziţiile cu 
arie generală din cuprinsul art. 244 din Noul Cod pe-
nal. E de notat, totodată, faptul că a dispărut condi-
ţia privind caracterul determinant al erorii în care a 
fost indusă persoana vătămată, în lipsa căreia nu ar 
fi încheiat sau executat contractul. Acest aspect este 
pe alocuri redundant şi, oricum, aproape imposibil 
de probat în practică, având o componentă majoră de 
ordin subiectiv.

O condiţie unanim acceptată pentru reţinerea 
infracţiunii de înşelăciune în convenţii o reprezin-
tă acţiunea făptuitorului de amăgire a unei persoa-
ne, astfel încât aceasta să dobândească o reprezen-
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tare denaturată, falsă, asupra unei anumite situaţii, 
cu prilejul încheierii sau executării unui contract. 
În lipsa utilizării unor metode dolosive din partea 
făptuitorului, apte a induce sau a menţine în eroare 
persoana vătămată la încheierea şi executarea con-
tractului, simplul refuz al îndeplinirii angajamente-
lor contractuale asumate nu atrage incidenţa legii 
penale. 

Tot în așa sens s-a expus și Curtea Constituțională 
a României [7] privitor la soluţionarea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.215 alin.(2) 
şi (3) Cod penal, excepţie ridicată de Aurel Vasile 
Popa, Valeriu Fasole şi Cezar Vladimir Rogoz în Do-
sarul nr. 3.058/P/2003 al Judecătoriei Galaţi. 

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, 
autorii acesteia susţin că prin dispoziţiile legale cri-
ticate sunt încălcate prevederile constituţionale ale 
art.11 şi 20, prin raportare la art.1 din Protocolul 
adiţional nr.4 la Convenţia pentru apărarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi 
ale art.45 referitoare la libertatea economică şi ale 
art.135 alin.(2) lit. a) din Constituţie referitoare la 
asigurarea de către statul român a libertăţii comer-
ţului. În susţinerea excepţiei se arată că dispoziţiile 
art.215 alin.(2) şi (3) din Codul penal nesocotesc 
libertatea comerţului şi, în acelaşi timp, statuează 
o sancţiune penală în condiţiile în care eroarea con-
tractuală sau neîndeplinirea unei obligaţii contrac-
tuale nu poate fi sancţionată decât prin aplicarea 
unei sancţiuni civile. Într-o asemenea situaţie, apli-
carea unor sancţiuni penale contravine şi dispoziţii-
lor art. 1 din Protocolul adiţional nr.4 la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, prin aplicarea unor sancţiuni penale 
privative de libertate în materia obligaţiilor con-
tractuale. Judecătoria Galaţi opinează că excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art.215 alin.(3) şi 
(4) din Codul penal este neîntemeiată. 

În conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.(1) din 
Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost co-
municată preşedinţilor celor două Camere ale Parla-
mentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pen-
tru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei 
de neconstituţionalitate ridicate. 

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţio-
nalitate este neîntemeiată, deoarece textul legal cri-
ticat incriminează infracţiunea de înşelăciune, care 
nu trebuie confundată cu neexecutarea unei obliga-
ţii contractuale. Aşa cum rezultă chiar din cuprinsul 
art.215 alin.(3) Cod penal, pentru existenţa laturii 
obiective fapta trebuie să fi fost săvârşită în aşa fel 
încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat 
contractul în condiţiile stipulate. Stabilirea existenţei 
tuturor elementelor constitutive ale infracţiunii este 
însă atributul exclusiv al instanţei de judecată. 

Dispoziţiile constituţionale ale art.135 referitoare 

la economie trebuie interpretate în legătură cu art. 45 
consacrat libertăţii economice, în sensul că ideea ga-
rantării accesului neîngrădit la libera iniţiativă este 
privită prin prisma sarcinilor prevăzute la art.135 
alin.(2) şi, pe cale de consecinţă, nu se poate reţine 
încălcarea de către textul legal criticat a acestor pre-
vederi fundamentale. 

Avocatul Poporului consideră că excepţia de 
neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât nu 
poate fi confundată infracţiunea de înşelăciune cu 
neexecutarea unei obligaţii contractuale. Astfel, în-
şelăciunea, în oricare dintre variantele sale, este o 
infracţiune contra patrimoniului, constând în înşe-
larea încrederii participanţilor la raporturile juridice 
patrimoniale. 

Curtea a reținut următoarele: 
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl con-

stituie dispoziţiile art. 215 alin.(3) Cod penal, cu 
următorul conţinut: „Inducerea sau menţinerea în 
eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau exe-
cutării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără 
această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau exe-
cutat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionea-
ză cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, 
după distincţiile acolo arătate”. Autorii excepţiei de 
neconstituţionalitate susţin că prin dispoziţiile lega-
le criticate sunt încălcate prevederile constituţionale 
ale art. 11 şi 20, prin raportare la art. 1 din Protocolul 
adiţional nr. 4 la Convenţia pentru apărarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi 
ale art. 45 referitoare la libertatea economică şi ale 
art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie privind asigu-
rarea de către statul român a libertăţii comerţului. 

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, 
Curtea reţine următoarele: Înşelăciunea, în oricare 
din variantele sale, este o infracţiune contra patrimo-
niului, constând în înşelarea încrederii participanţilor 
la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut into-
lerabil în cadrul acestora. În toate sistemele de drept 
înşelăciunea ori escrocheria este o faptă incriminată 
şi sever sancţionată. Scopul acestei reglementări este 
acela de a-i proteja pe cei ce îşi exercită cu bună-cre-
dinţă drepturile şi libertăţile economice, comerciale, 
inclusiv pe cele contractuale. Nu poate fi confunda-
tă infracţiunea de înşelăciune cu neexecutarea unei 
obligaţii contractuale…

Dispoziţiile art. 215 alin.(3) Cod penal cuprind 
expresia „în aşa fel încât, fără această eroare, cel în-
şelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în con-
diţiile stipulate” care reprezintă o cerinţă esenţială 
a laturii obiective a infracţiunii de înşelăciune, în 
această variantă. 

Fapta nu constituie infracţiune, dacă această con-
diţie nu este îndeplinită, iar acest aspect îl stabileşte 
numai instanţa de judecată prin hotărârea pe care o 
pronunţă în cauză!!! 
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Drept urmare, prin încriminarea ca infracţiune de 
înşelăciune…a faptei de inducere sau menţinere în 
eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau exe-
cutării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără 
această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau exe-
cutat contractul în condiţiile stipulate, textul de lege 
criticat nu încalcă prevederile art.11 şi 20 din Legea 
fundamentală, referitoare la „dreptul internaţional şi 
dreptul intern”, respectiv, la „tratatele internaţionale 
privind drepturile omului”. 

Cu privire la încălcarea dispoziţiilor constituţio-
nale ale art.45 referitoare la libertatea economică şi 
ale art.135 alin. (2) lit. a) referitoare la asigurarea 
de către statul român a libertăţii comerţului, este de 
observat că, astfel cum rezultă din chiar conţinutul 
textului criticat, elementul material al infracţiunii de 
înşelăciune are drept premisă o acţiune şi, respectiv, 
o omisiune, care induce cocontractantul într-o eroa-
re determinantă la încheierea ori executarea actului. 
Dacă eroarea nu ar fi existat, contractul nu s-ar fi în-
cheiat sau executat în condiţiile respective. 

Prin urmare, nu poate fi confundată infracţiunea 
de înşelăciune cu neexecutarea unei obligaţii con-
tractuale!!! 

De aceea, invocarea dispoziţiilor constituţiona-
le menţionate, precum şi a celor ale art. 1 din Pro-
tocolul adiţional nr.4 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
privitoare la interzicerea privării de libertate pentru 
datorii, este nepertinentă. 

De altfel, asupra constituţionalităţii dispoziţiilor 
art.215 alin.(3) Cod penal, sub aspectul aceloraşi cri-
tici de neconstituţionalitate ca şi în prezenta cauză, 
Curtea Constituţională s-a mai pronunţat, prin Deci-
zia nr.215 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.478 din 7 iunie 2005, 
în sensul respingerii acesteia. Cele statuate prin de-
cizia menţionată îşi menţin valabilitatea, întrucât în 
prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, care să 
justifice schimbarea jurisprudenţei Curţii. 

Faţă de cele arătate…, CURTEA CONSTITUŢI-
ONALĂ, în numele legii, decide: Respinge excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin.
(2) şi (3) Cod penal, excepţie ridicată de Aurel Vasile 
Popa, Valeriu Fasole şi Cezar.

Astfel, considerăm că este cert și în afara ori-
căror dubii, că constatarea ambelor modalități ale 
escrocheriei prevăzute de alin.(1) art.190 Cod pe-
nal, care se comit în cadrul încheierii sau executării 
unui act juridic (nul sau anulabil, ori dacă înche-
ierea acestuia este determinată de comportamentul 
dolosiv sau viclean), se face de către instanţa de ju-
decată prin sentința sau decizia pe care o pronunţă în 
cauza penală respectivă cu privire la infracțiunea de 
escrocherie, prevăzută de art. 190 Cod penal, și nu 
de către instanța civilă !!! 

Concluziile sus-indicate se confirmă și prin alte 
opinii doctrinare și din practica judiciară, privitor la 
latura obiectivă a infracțiunii de escrocherie prin in-
ducerea în eroare:

Astfel, s-a expus opinia precum că latura obiecti-
vă, elementul material este reprezentat în oricare din 
variantele acestei infracțiuni, de o acțiune frauduloa-
să de amăgire ori inducere în eroare a victimei, prin 
prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, 
sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate. Prezen-
tarea frauduloasă, denaturată sau alterată a realității 
trebuie să fie aptă de a inspira încrederea victimei 
si de a o induce în eroare, de a o amăgi sau de a o 
menține în eroarea produsă anterior [8].

Acțiunea de inducere în eroare ori menținerea în 
eroare se poate realiza prin orice mijloace (chiar sim-
plele reticente – abținerea de a da o explicație – pot 
fi un mijloc de amăgire în raport cu anumite condiții 
concrete). Nu are relevanță dacă subiectul pasiv s-a 
lăsat mai ușor ori mai greu indus în eroare [9].

În practica judiciară s-a reținut că săvârșește 
infracțiunea de înșelăciune acela care, prin afirmații 
mincinoase, induce în eroare pe magazinerul C.F.R., 
reușind astfel să-și însușească bunurile lăsate de 
altă persoană la magazia de bagaje [10], ori cel ce a 
obținut o sumă de bani, afirmând în mod mincinos, 
față de persoana vătămată, că vine din partea frate-
lui acesteia, care îi solicită un împrumut sau care, 
promițând unei fetițe că îi va da jucării în schimbul 
cerceilor din ureche, obține astfel bunurile respecti-
ve [11].

De asemenea, comite infracțiunea de înșelăciune 
medicul care, pentru a vinde un medicament cu un 
preț superior celui real, îi atribuie calități curative pe 
care nu le are [12].

În practica judiciară deseori s-a pus problema 
încadrării juridice a înșelăciunii prin „smen”, prin 
smen înțelegându-se sustragerea banilor primiți drept 
plată și înlocuirea acestora cu hârtii fără valoare în 
timpul sau după efectuarea operațiunii de schimb 
ilegal de valută, profitând de neatenția păgubașului 
potențial. Încadrarea juridică corectă în acest caz 
este în art. 215 alin. (2) și alin. (3), având în vedere 
că inducerea în eroare are loc cu prilejul încheierii 
unui contract (schimbul de valută) și că la săvârșirea 
infracțiunii se folosește un pachet de hârtii tăiate în 
formele unei bancnote, peste care de o parte și de 
alta sunt puse bancnote adevărate, considerat mijloc 
fraudulos [13].

De asemenea, mai trebuie precizat că pentru a 
se putea retine înșelăciune cu prilejul încheierii sau 
executării unui contract sunt necesare următoarele 
condiții: a) să aibă loc încheierea sau executarea unui 
contract; b) cu prilejul încheierii sau executării con-
tractului, subiectul activ să inducă sau să mențină în 
eroare victima; c) acțiunea de amăgire să determine 
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pe cei induși sau menținuți în eroare să încheie sau 
să execute contractul în condițiile stipulate, adică în 
condițiile care altfel nu ar fi fost acceptate și care au 
creat o situație păgubitoare pentru subiectul pasiv; d) 
acțiunea să fie săvârșită cu intenție [14].

Totuşi, modalităţile de comitere a infracţiunii cu 
ocazia încheierii contractului şi cele utilizate pe par-
cursul executării contractului sunt cu totul deosebite, 
cea din urmă îndepărtându-se de textul incriminator 
şi devenind oarecum atipică. 

Astfel, cu ocazia încheierii contractului, una din-
tre cele două părţi va putea utiliza manopere de in-
ducere în eroare a unei persoane prin prezentarea ca 
adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă 
a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru 
sine sau pentru altul a unui folos material. 

Pe parcursul executării contractului, odată realizată 
inducerea în eroare cu ocazia încheierii, persoana men-
ţionată poate fi menţinută în eroare respectivă până în 
momentul în care îşi va da seama că a fost înşelată. 

Se pune problema cum se va realiza inducerea 
sau menţinerea în eroare a persoanei pe timpul exer-
citării contractului, când cadrul contractual a fost 
stabilit fără inducerea în eroare în momentul iniţial 
al încheierii contractului.

În general, după exprimarea consimţământului, 
părţile trec la executarea obligaţiilor asumate şi con-
tactul direct dintre acestea ia sfârşit, nemaiexistând 
posibilitatea fizică de a se acţiona în sensul unei in-
duceri în eroare prin prezentarea ca adevărată a unei 
fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte ade-
vărate, aşa cum prevede legea. 

Totuşi, şi pe parcursul executării contractului 
poate exista o inducere în eroare a celeilalte părţi şi/
sau menţinerea în eroare a acesteia prin executarea 
obligaţiilor asumate în aşa fel încât, dacă cel în eroa-
re ar fi cunoscut nu ar fi încheiat sau executat con-
tractul în condiţiile stipulate. 

De menţionat că eroarea care se induce pe par-
cursul executării obligaţiilor asumate prin contract 
nu poate să constea în neexecutarea acestor obligaţii, 
ci în executarea lor, în aşa fel încât să se schimbe cu 
totul condiţiile stabilite cu ocazia încheierii contrac-
tului iar noile împrejurări devin inacceptabile pentru 
cel înşelat, dar dacă le-ar fi cunoscut nu ar fi consim-
ţit la încheierea contractului sau la executarea lui.

Frauda specifică dreptului penal este determinată 
de orice viclenie, manoperă frauduloasă sau de in-
ducere în eroare comisă cu intenţie directă sau in-
directă, fără de care subiectul pasiv nu ar fi acceptat 
încheierea sau derularea convenţiei [15]. 

Prin mijloc fraudulos trebuie înțeles acel mijloc 
care este veridic si în mod obișnuit inspira încrede-
re, înlătură orice bănuiala, dar care în realitate este 
mincinos. În categoria unor astfel de mijloace intră 

neîndoielnic folosirea de nume sau calități minci-
noase pe care și le dă făptuitorul, precum și folosirea 
de înscrisuri care pot fi ori nu false, sau crearea unor 
împrejurări ce au făcut mai ușoară acțiunea de indu-
cere sau menținere în eroare a victimei.

În cazul în care mijlocul folosit în comiterea 
infracțiunii constituie prin el însuși infracțiune se vor 
aplica regulile de la concursul de infracțiuni. Astfel, în 
ipoteza comiterii înșelăciunii prin fals sau uz de fals, 
acestea nu se absorb în conținutul înșelăciunii, ci vor 
constitui o pluralitate de infracțiuni (concurs real). 

Acțiunea de inducere în eroare poate fi realizată 
în genere prin orice mijloace, de la simpla afirmație 
mincinoasă sau reticentă până la mijloace caracteri-
zate de lege ca fiind frauduloase, caz în care, avem 
o formă agravată a infracțiunii (art.215, alin.(2) C.p. 
(Român, – n.a.)). Indiferent de mijloacele folosite, 
făptuitorul trebuie să creeze victimei o falsă repre-
zentare a realității, aceasta ajungând să creadă că 
fapta mincinoasă este adevărată sau că fapta adevă-
rată este mincinoasă. Aptitudinea unui mijloc de a 
induce în eroare depinde nu numai de împrejurările 
concrete în care este folosit, ci și de persoana victi-
mei, de gradul ei de cultură, de starea psihică în care 
se găsea în momentul săvârșirii faptei etc. Pentru 
existența infracțiunii nu interesează dacă, datorită 
acestor împrejurări de ordin subiectiv, victima s-a 
lăsat sau nu ușor indusă în eroare. Legea urmărește 
îndeosebi să apere persoanele mai credule, mai puțin 
prudente, deoarece tocmai asemenea persoane sunt 
expuse să devină victime ale infracțiunii. De pildă, 
s-a reținut că fiind infracțiunea de înșelăciune, fap-
ta inculpatei, cunoscută că practica de mai mulți ani 
vrăjitorie, care profitând de naivitatea și starea psi-
hică în care se găsea victima, însărcinată fără a fi 
căsătorită, a convins-o pe aceasta să-i aducă obiecte 
casnice și alimente, pentru ca, prin vrăjitorie si des-
cântece ce le va face asupra lor, să determine întoar-
cerea acasă a tatălui copilului [16].

De asemenea, fapta unui medic care, afirmând în 
mod mincinos că un medicament are anumite însușiri 
de natură a vindeca maladia unui pacient, vinde 
acest medicament cu un preț superior celui real si 
dobândește astfel un folos material injust, constituie 
infracțiunea de înșelăciune simplă [17].

S-a mai susținut că în cazul variantei specia-
le prevăzute de art.215 alin.(3) C.pen. (CP Român 
vechi, – n.a.) numită ;i înșelăciunea ,,în convenții” 
constituie înșelăciune și inducerea și menținerea în 
eroare a unei persoane, parte în contract (încheiat 
sau executat), de către cealaltă parte, astfel încât, fără 
acea eroare, cel înșelat n-ar fi încheiat sau executat 
contractul. Prin expresia ,,cu prilejul încheierii” se 
înțelege intervalul care s-ar scurge de la începerea 
tratativelor și până la stabilirea acordului de voință, 
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iar prin expresia ,,cu prilejul executării” se înțelege 
tot intervalul in care obligațiile contractuale se gă-
sesc în faza de aducere la îndeplinire până la defini-
tiva executare [18].

Comite înșelăciune în convenții acela care, cu 
prilejul plății prețului unor bunuri cumpărate de la 
un cetățean străin, remite acestuia un pachet în care 
în locul unei pârți din suma datorată, introduce sim-
ple foi de hârtie [19].

O altă problemă ridicată de modificările operate 
de legislator prin aceeași Lege, a prevederilor art. 190 
Cod penal este următoarea: prin abrogarea agravan-
tei prevăzută la lit. c) alin.(2) art.190 Cod penal: cu 
cauzarea de daune în proporții considerabile și incri-
minarea în alin.(1) art.190 Cod penal a escrocheriei 
doar în cazurile în care s-au produs daune considera-
bile s-a creat un vid legislativ: nu este incriminată es-
crocheria cu cauzarea de daune esențiale! Pornind de 
la prevederile art.18 Cod contravențional și art.126 
Cod penal, cât și din doctrina și practica judiciară 
deja statuată, distingem cinci categorii de proporții 
ale daunelor materiale: 1) mici; 2) esențiale; 3) con-
siderabile; 4) mari și 5) deosebit de mari. 

Astfel, conform art.18 Cod contravențional, se 
consideră de mici proporţii valoarea bunurilor sus-
trase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, 
transportate, păstrate, comercializate, trecute peste 
frontiera vamală sau valoarea pagubei pricinuite care, 
în momentul săvârșirii contravenţiei, nu depăşeşte 
20% din cuantumul salariului mediu lunar pe econo-
mie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs 
la data săvârșirii faptei.

Conform art. 126 Cod penal:
(1) Se consideră proporţii mari valoarea bunurilor 

sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, uti-
lizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute 
peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de 
o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 
20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, 
stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare în mo-
mentul săvârşirii faptei.

(11) Se consideră proporţii deosebit de mari valoa-
rea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, 
distruse, utilizate, transportate, păstrate, comerciali-
zate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei 
pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, 
care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe econo-
mie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în 
vigoare în momentul săvârşirii faptei.

(2) Caracterul considerabil sau esenţial al da-
unei cauzate se stabileşte luându-se în considerare 
valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru 
victimă, starea materială şi venitul acesteia, existenţa 
persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influ-
enţează esenţial asupra stării materiale a victimei, iar 

în cazul prejudicierii drepturilor şi intereselor ocrotite 
de lege – gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului.

Până la moderarea modificărilor sus-enunțate, 
infracțiunile de furt (art. 186 Cod penal), jaf (art. 187 
Cod penal), tâlhărie (art. 188 Cod penal), escrocherie 
(art. 190 Cod penal), delapidare (art. 191 Cod penal), 
în funcție de proporțiile bunurilor sustrase, dobândite, 
primite, aveau câte patru modalități:

Infracțiunea tip, – cauzarea de daune esențiale;
Calificative agravante: 
cu cauzarea de daune considerabile; 
cu cauzarea de daune în proporții mari;
cu cauzarea de daune în proporții deosebit de 

mari.
Odată cu modificările operate la alin.(1) și (2) 

art.190 Cod penal în variantele sus-indicate, apare 
întrebarea: este dezincriminată oare escrocheria 
săvârșită în proporții esențiale? Dacă da, atunci 
cum vor fi calificate faptele de escrocherie în cazul 
în care dauna materială cauzată este mai mare de-
cât proporțiile mici, însă mai mică decât proporțiile 
considerabile?

În ce ne privește, considerăm că prin aceste 
modificări, legiuitorul a dezincriminat cazurile de 
escrocherie, comise în proporții esențiale.

În situația dată, considerăm că în cauzele penale 
aflate în procedura instanțelor de judecată cu privire 
la învinuirea făptuitorului în comiterea infracțiunii 
prevăzute de art.190 Cod penal (în redacția veche, de 
până la modificările acestea), considerăm că soluția 
instanțelor de judecată trebuie să fie următoarea:

I. În baza art.332 alin.(2) CPP, încetează procesul 
penal pe art.190 alin.(1) Cod penal (în redacția Legii 
nr. 985-XV din 18.04.2002) pe motivul că fapta per-
soanei constituie contravenție. 

II. Soluționează cauza conform prevederilor Co-
dului contravențional:

a) În cazul în care n-a expirat termenul de prescripție 
de tragere la răspunderea contravențională, prevăzut 
de art.30 Cod contravențional, recunoaște vinovat și 
trage la răspundere contravențională și sancționează 
persoana pentru comiterea infracțiunii prevăzute de 
art.105 Cod contravențional (Sustragerea în proporții 
mici din avutul proprietarului), cu respectarea 
cerințelor respective din Partea generală și, respectiv, 
din Partea specială a acestui cod;

b) În cazul în care a expirat termenul de prescripție 
de tragere la răspunderea contravențională, prevăzut 
de art.30 Cod contravențional, încetează procesul 
contravențional în privința persoanei pe art.105 
Cod contravențional (Sustragerea în proporții mici 
din avutul proprietarului), pe motivul intervenirii 
termenului de prescripție de tragere la răspunderea 
contravențională.
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De remarcat faptul că literatura de specialitate 
redă răspunderea constituţională a parlamen-

tarilor, Şefului de stat, Prim-ministrului, Guvernului 
şi membrilor Guvernului.

În literatura de specialitate din ultimii ani a fost 
abordată în mod special răspunderea constituţiona-
lă a deputaţilor, Şefului de stat, Prim-ministrului şi 
celorlalți membri ai Guvernului. Această răspundere 
intervine în cazul în care oficialităţile nominalizate 

au încălcat legislaţia în vigoare ce ţine de exerciţiul 
funcţiei în baza mandatului atribuit legal.

Însă literatura de specialitate la capitolul „Răs-
punderea constituţională pentru încălcarea legislaţiei 
electorale” abordează problema diferit, chiar diame-
tral opus.

Aşa, într-o opinie, un grup de doctrinari în lucră-
rile lor nu abordează problema: T.Cârnaţ, G.Vrabie, 
Cristian Ionescu, I.Deleanu.

CZU: 342.4

PROCES ELECTORAL FRAuDAT – CONSECINŢE juRIDICE
Alexandru ARSENI

Universitatea de Stat din Moldova

Răspunderea constituţională este o formă a răspunderii juridice având ca obiect activitatea organelor etatice în persoa-
na oficialilor (deputaţi, Şef de stat). Persoanele oficiale nominalizate acced în funcţie în baza procesului electoral, unicul 
mecanism juridico-statal având la bază exprimarea voinţei autentice a alegătorilor. Anume această stare firească şi demo-
cratică impune a crea condiţiile legale şi legitime pentru procesul electoral, inclusiv totalizarea alegerilor.

Însă crearea acestor condiţii nu garantează asigurarea autenticităţii voinţei poporului ca bază unică a puterii de stat. Se 
impune finalitatea procesului, fără care toate intenţiile pot fi ineficiente. Adică este necesar de determinat şi sancţiunile 
respective, în caz de încălcare a legislaţiei electorale. Aceste sancţiuni, în funcţie de etapa la care au fost depistate, trebuie 
aplicate faţă de subiectul care le-a săvârşit.

O situaţie aparte cu un tratament special este falsificarea rezultatelor votării. Această faptă ilicită perturbează şi de-
naturează autenticitatea voinţei poporului în procesul de delegare a suveranităţii naţionale prin reprezentarea organelor 
eligibile – deputaţi, Şef de stat. Anume din aceste considerente, se impune sancţiunea – invalidarea alegerilor ca formă de 
răspundere constituţională pentru încălcarea legislaţiei electorale. Invalidarea atrage după sine declararea scrutinului nul 
cu organizarea de noi alegeri în baza prevederilor Codului electoral.

Cuvinte-cheie: validare; invalidare; voinţă; autenticitate; putere de stat; delegare; reprezentativitate; sancţiune; răs-
pundere constituţională; suveranitate.

THE ELECTORAL PROCESS FRAuD – LEGAL CONSEquENCES
The Constitutional responsibility is a form of legal liability that has as its object the activity of the constitutional bo-

dies in the person of the officials (deputies, heads of state). The official nominees accede to position on the basis of the 
electoral process the only juridical-state mechanism based on the expression of the voters' genuine will. It is this natural 
and democratic condition that imposes to create the legal and legitimate conditions for the electoral process, including the 
aggregation of elections.

But the creation of these conditions does not guarantee the authenticity of the will of the people as the unique basis of 
state power. The finality of the process is imposed, without which all intentions may be ineffective. It is also necessary to 
determine the respective penalties in case of violation of the electoral legislation. These penalties, depending on the stage 
at which they were detected, must be applied to the subject that committed them.

A special situation with special treatment is the falsification of voting results. This illicit deed disturbs and distorts the 
authenticity of the will of the people in the process of delegating national sovereignty by representativeness to the eligible 
bodies Deputies, Head of State. It is for these reasons that the penalty is imposed - the invalidation of elections as a form 
of constitutional responsibility for violation of the electoral legislation. Invalidation entails the declaration of the null vote 
with the organizing of new elections on the basis of the provisions of the Electoral Code.

keywords: validation; invalidation; will; authenticity; state power, delegation; representativeness; penalty; constitutional responsibil-
ity; sovereignty.

Moto:
Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile 

constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile 
şi libertăţile altora. (Art.55 din Constituţia Republicii Moldova)
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Alt grup de autori I.Muraru, E.S. Tănăsescu ex-
pun doar posibilitatea anulării alegerilor parlamen-
tare sau prezidenţiale [1], dar nu invocă răspunderea 
constituţională.

Al treilea grup de doctrinari abordează subiectul 
doar prin prisma „contenciosului electoral” ca o „ga-
ranţie a organizării şi desfăşurării alegerilor [2]. Tot-
odată, V.Popa formulează două forme de răspundere 
pentru acţiuni ilicite în organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor: „contravenţională şi penală” [3].

O poziţie aparte în dinamică o ocupă I.Guceac 
care în manualul Curs elementar de drept constitu-
ţional nu reflectă nici sub un aspect problema răs-
punderii constituţionale pentru încălcarea legislaţiei 
electorale. Apoi în monografia Dreptul electoral au-
torul în mod direct utilizează sintagma „răspunderea 
pentru încălcarea legislaţiei electorale” cu identifi-
carea a trei forme: „1) răspunderea constituţională;        
2) răspunderea convenţională; 3) răspunderea pena-
lă” [4].

Pe când răspunderea constituţională pentru încăl-
carea legislaţiei electorale, afară de studiul consti-
tuţionalistului I.Guceac, care şi utilizează sintagma 
„răspunderea constituţională pentru încălcarea legis-
laţiei electorale”, este expusă în mod general, inclu-
siv la compartimentul Sancţiuni, cu excepţia răspun-
derii penale şi contravenţionale.

Considerăm oportun de a cerceta răspunderea 
constituţională pentru încălcarea legislaţiei electora-
le în toată amploarea ei, deoarece procesul electoral 
este unicul mecanism juridico-statal de delegare a 
exerciţiului suveranităţii naţionale prin reprezenta-
rea organelor eligibile: deputaţi şi Şef de stat.

Delegarea se realizează prin expunerea voinţei 
poporului suveran, voinţă expusă în mod liber fără 
nicio imixtiune din exterior sau falsificarea rezulta-
telor votării. 

Să ne referim la alegerile prezidenţiale din           
noiembrie 2016 din Republica Moldova. În procesul 
validării mandatului de Preşedinte, Curtea Constitu-
ţională a depistat un şir de încălcări ale „principiului 
onestităţii alegerilor” [5] adoptând cu această ocazie 
şase adrese către Parlamentul Republicii Moldova 
[6].

Această constatare a demonstrat că în procesul 
campaniei electorale organele abilitate cu funcţii în 
procesul electoral nu şi-au onorat obligaţiile, dar nu 
au fost sancţionate în niciun fel, iar adresele Curţii 
Constituţionale au rămas fără replici.

Scopul cercetării în cauză constă în a analiza ca-
zurile de încălcare a legislaţiei electorale care nemij-
locit atenuează şi periclitează expunerea autentică a 
voinţei poporului în procesul delegării exerciţiului 
suveranităţii naţionale prin reprezentare organelor 
eligibile (Parlament, Şef de stat). Şi în legătură cu 
aceasta legitimitatea aplicării, în caz de încălcare a 

acestei proceduri, a sancţiunii sub formă de invali-
darea rezultatelor scrutinului ca formă de răspundere 
constituţională cu toate consecinţele legale.

Ce ţine de răspunderea sub forma penală sau 
contravenţională constituie un subiect aparte, asu-
pra căruia nu ne vom opri. Doar atât, cu referinţă la 
răspunderea penală, când în mod direct este atacată 
autenticitatea voinţei alegătorilor.

Obiective: Întru materializarea scopului determi-
nat, am trasat următoarele obiective:

Identificarea cazurilor de încălcare a legisla-a) 
ţiei electorale şi impactului lor asupra autenticităţii 
voinţei poporului în procesul delegării exerciţiului 
suveranităţii naţionale prin reprezentare.

Determinarea formei de răspundere constituţi-b) 
onală (sancţiunii) pentru încălcarea legislaţiei elec-
torale.

Stabilirea acţiunilor legale, necesare de urmat c) 
după aplicarea sancţiunii.

Preliminarii
În linii generale, răspunderea reprezintă un „com-

plex de drepturi şi obligaţii conexe care, în confor-
mitate cu legea – se nasc ca urmare a săvârşirii unei 
fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a 
constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor ju-
ridice” [7].

Dezvoltând această definiţie cu aplicarea concretă 
la răspunderea constituţională, apoi ea reprezintă „o 
formă a răspunderii juridice care survine pentru în-
călcarea normelor constituţionale sau a altor izvoare 
de drept constituţional sub forma unor consecinţe 
nefavorabile prevăzute de însăşi Constituţia sau de 
legile constituţionale” [8].

Răspunderea, în viziunea doctrinarului I.Guceac, 
este „o noţiune legată în mod esenţial de cea a înda-
toririi legale” [9]. La această concluzie autorul ajun-
ge pornind de la ideile juristului austriac H.Kelsen 
potrivit căruia „un individ este obligat să se compor-
te într-un anumit fel dacă comportamentul contrar 
constituie condiţia unui act coercitiv (ca sancţiune)” 
[10].

Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electo-
rale este considerată de către I.Guceac „instrument 
de drept public care asigură interesul poporului în 
calitatea acestuia de deţinător inclusiv al suveranită-
ţii naţionale în procesul de realizare de către cetăţeni 
a drepturilor electorale şi a dreptului de participare 
la referendum” (p.197).

Este o concepţie ştiinţifică argumentată pe care 
o împărtăşim şi noi. Anume această stare firească a 
fenomenului impune aplicarea sancţiunilor faţă de 
violatori, sancţiuni administrative, contravenţionale, 
penale şi, în final, invalidarea alegerilor în organul 
respectiv, în calitate de sancţiune a răspunderii con-
stituţionale.

Legitimitatea puterii de stat rezidă în autenticita-
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tea voinţei poporului ca unic titular al suveranităţii 
naţionale. Această voinţă trebuie să fie exprimată în 
mod liber, fără niciun amestec din afară, indiferent 
de la ce subiect ar interveni.

Atunci când o asemenea imixtiune este depistată, 
trebuie să intervină răspunderea constituţională sub 
formă de invalidarea rezultatelor scrutinului cu nu-
mirea de noi alegeri în condiţiile Codului electoral. 
Considerăm, în acelaşi timp, că subiecţii vinovaţi de 
încălcarea legislaţiei electorale trebuie să răspundă 
contravenţional ori penal, în funcţie de componen-
ţa ilegalităţii stabilită fie în Codul RM cu privire la 
contravenţii, fie în Codul penal.

Atrage după sine aceste forme de răspunderea 
alegerilor. Punând la bază criteriul ramural al norme-
lor care fundamentează răspunderea, autorul distinge 
trei forme de răspundere pentru încălcarea legislaţiei 
electorale, şi anume:

răspunderea constituţională (conform dreptu-1) 
lui electoral);

răspunderea contravenţională;2) 
răspunderea penală [11].3) 

Autorul, I.Guceac, dă o clasificare a răspunderii 
pentru încălcarea legislaţiei electorale pornind de la 
subiecţii încălcării, condiţiile răspunderii şi conţinu-
tul normativ al sancţiunii.

După subiecţi
I. Aşa răspunderea constituţională (conform drep-

tului electoral) după subiecţi poate fi: 
„a) răspunderea juridică a organelor electorale; 
b) răspunderea juridică a candidaţilor, asociaţiilor 

electorale şi a altor subiecți de drept electoral” [12].
II. Răspunderea contravenţională
„a) răspunderea contravenţională a persoanelor 

fizice;
b) răspunderea contravenţională a persoanelor ju-

ridice;
c) răspunderea contravenţională a subiecţilor spe-

ciali de drept contravenţional (funcţionari publici, 
membri ai organelor electorale, preşedinţi ai organe-
lor electorale” [13].

Punând la bază criteriul pericolului social al fap-
tei ilicite, considerăm oportun următoarea ordine 
a răspunderii juridice pentru încălcarea legislaţiei 
electorale:

răspunderea constituţională;a) 
răspunderea contravenţională.b) 

În această ordinea clasificării, vom şi expune 
esenţa diferitelor forme de răspundere juridică.

A. Răspunderea constituţională
Răspunderea constituţională cu implicarea orga-

nelor electorale.
Conform art.26, 28, 31, Codul electoral [14] organe-

le electorale (Birourile electorale ale secţiilor de votare; 
Consiliile electorale de circumscripţie; Comisia Elec-
torală Centrală) răspund de întreg procesul electoral. 

Iată de ce blocarea activităţilor lor periclitează întreg 
procesul electoral şi, în acelaşi timp, blocarea exercită-
rii dreptului electoral al alegătorului.

Răspunderea constituţională a organelor a. 
electorale

În conformitate cu art.20 Cod electoral, răspun-
derea membrilor Comisiei Electorale Centrale este 
sub formă de revocare din funcţie. Cauzele inter-
venţiei revocării înaintate de către organele care au 
desemnat persoanele respective, precum şi de către 
membrii Comisiei Electorale Centrale, sunt:

fac parte din partide şi din alte organizaţii so-a) 
cial-politice care au desemnat candidaţi la funcţiile 
publice eligibile;

participă la activităţi politice;b) 
fac declaraţii în favoarea sau defavoarea con-c) 

curenţilor electorali;
contribuie la activităţile pe care le desfăşoară d) 

concurenţii electorali, cu excepţia exercitării atribu-
ţiilor prevăzute de Codul electoral;

comit fapte incompatibile cu calitatea pe care e) 
o au.

În acest context, vom remarca faptul că acţiunile 
prevăzute la subpunctele (a) şi (c) ţin nemijlocit de 
statutul membrului CEC şi nu au tangenţă cu proce-
sul electoral.

Apoi acţiunile stabilite în subpunctele b; c; d – ţin 
nemijlocit de procesul electoral, fapt ce impune nu în-
săşi „revocarea”, dar şi o sancţiune contravenţională. 
Paralel concurentul electoral în favoarea căruia s-au 
întreprins aceste acţiuni trebuie avertizat sub riscul de 
a fi eliminat din cursa electorală, deoarece există o le-
gătură cauzală între concurentul electoral şi acţiunile 
membrului Comisiei Electorale Centrale.

Astfel se va asigura autenticitatea voinţei popo-
rului, iar sancţiunile se vor încadra plenar în răspun-
derea constituţională pentru încălcarea legislaţiei 
electorale. Totodată, va spori şi răspunderea concu-
renţilor electorali la funcţiile respective: Şef de stat; 
Parlament.

Răspunderea constituţională a candidaţilor, b. 
asociaţiilor electorale şi a altor subiecţi de drept 
electoral

Răspunderea electorală a acestor subiecți este 
insuficient de bine determinată de Codul electoral 
(art.80).

Alegerile deputaţilor în Parlament
Comisia Electorală Centrală în termen de 48 (1) 

de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor prezin-
tă Curţii Constituţionale pachetul de acte, precum şi 
listele deputaţilor aleşi şi candidaţii supleanţi.

Primind actele respective Curtea Constituţi-(2) 
onală în termen de 10 zile le supune examinării pri-
vind legalitatea alegerilor. Ca rezultat Curtea Con-
stituţională adoptă un aviz prin care a) confirmă sau       
b) infirmă rezultatele alegerilor.
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Alegerile se încadrează în principiul legitimităţii 
atât timp cât exprimă voinţa autentică a poporului – 
corpului electoral.

Confirmarea rezultatelor alegerilora) 
În cazul avizului pozitiv, Curtea Constituţională va-

lidează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele 
candidaţilor supleanţi. La rândul său, Comisia Electo-
rală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.

Infirmarea rezultatelor alegerilorb) 
Dacă Curtea Constituţională, în urma examinării 

materialelor prezentate de către Comisia Electorală 
Centrală, stabileşte că în procesul alegerilor şi/sau 
la numărarea voturilor au fost comise încălcări ale 
Codului electoral, care au influenţat rezultatele vo-
tării şi atribuirea mandatelor, alegerile sunt declarate 
nule.

Suntem în prezenţa asigurării legitimităţii expri-
mării voinţei poporului.

Sancţiunea – invalidarea alegerilor şi declararea 
lor nule.

Cine suportă sancţiunea?
Evident că nu alegătorii, corpul electoral. Atunci: 

organele electorale; ministerele, concurenţii electo-
rali, alţi subiecţi.

Ce sancţiuni se vor aplica? Invalidarea alegerilor 
şi aplicarea sancţiunii penale sau, după caz, contra-
venţionale subiecţilor de drept ce au comis fapta ili-
cită de încălcare a legislaţiei electorale.

Stabilirea alegerilor Preşedintelui Republicii 
Moldova

Art.111 Codul electoral
În termen de 10 zile de la primirea actelor de la 

Comisia Electorală Centrală, Curtea Constituţională 
adoptă un aviz prin care ori a) confirmă ori b) infirmă 
legalitatea alegerilor.

Confirmarea legalităţii alegerilora) 
Art.112 Curtea Constituţională confirmă rezul-

tatele alegerilor şi validează alegerea Preşedintelui, 
adoptând o hotărâre în acest sens şi care se publică 
imediat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Infirmarea alegerilor Preşedinteluib) 
Art.115. Dacă Curtea Constituţională, în procesul 

examinării actelor, stabileşte că, în procesul alegeri-
lor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise în-
călcări ale Codului electoral care au influenţat rezul-
tatele alegerilor, alegerile sunt declarate nule, prin 
hotărârea respectivă.

Referendumul republican privind demiterea Pre-
şedintelui

Art.167. Comisia Electorală Centrală emite Cur-
ţii Constituţionale spre examinare actele referendu-
mului. Curtea în termen de 10 zile va emite o hotă-
râre prin care a) confirmă sau b) infirmă rezultatele 
referendumului republican.

Art.168. Hotărârea adoptată prin referendum 
republican se publică într-o ediţie specială a Moni-

torului Oficial al Republicii Moldova, care intră în 
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Art.172. Referendumul republican nul.
Curtea Constituţională declară nul referendumul 

republican dacă în timpul votării sau numărării vo-
turilor au fost comise încălcări grave ale prevederi-
lor Codului electoral, care au influenţat rezultatele 
referendumului în întregime. Dar „încălcări grave” 
conţinutul lor nu a stipulat.

Următoarele sunt faptele ilicite comise la încăl-
carea legislaţiei electorale sancţionate după Codul 
penal.

Răspunderea penală pentru încălcarea legisla-
ţiei electorale

Art.181 CP „Împiedicarea exercitării libere a 
dreptului electoral sau împiedicarea activităţii orga-
nelor electorale”.

Două categorii de subiecți: a) alegătorul şi b) or-
ganele electorale.

Alegătorul şi numai el dă legitimitate procesu-
lui şi rezultatelor votării în calitate de suveran. Din 
aceste considerente, împiedicarea exercitării dreptu-
lui electoral afectează voinţa autentică a obligaţiu-
nilor.

Răspunderea penală reglementată de Codul penal 
ţine de acţiuni ca: a) coruperea alegătorilor (art.1811); 
b) finanţarea ilegală a partidelor politice, sau a com-
paniilor electorale, încălcarea modului de gestionare 
a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau 
ale fondurilor electorale.

Articolul cuprinde trei domenii, şi anume: a) fi-
nanţarea ilegală a partidelor – subiectul este extern, 
dar beneficiarul este partidul politic; b) ambele do-
menii ţin nemijlocit de activitatea partidelor politice; 
c) Falsificarea rezultatelor votării (art.182).

Suntem în prezenţa a două categorii de subiecți:
persoana fizică care încalcă procedura de vot şi a) 

deci poartă răspundere personal, fără a afecta situaţia 
concurentului electoral.

Organele electorale care falsifică rezultatele b) 
votării. În cazul dat, răspunderea penală o poartă or-
ganul electoral, cu impact asupra concurentului elec-
toral. Aceasta deoarece ipotetic şi concurentul elec-
toral a contribuit prin reprezentantul său să falsifice 
rezultatele votării.

Răspunderea convenţională – formă de răspun-
dere juridică pentru încălcarea legislaţiei electorale 
în următoarea ordine: a) răspunderea constituţiona-
lă; b) răspunderea penală; c) răspunderea contraven-
ţională.

Literatura de specialitate dă diferite definiţii no-
ţiunii de răspundere contravenţională. Scopul nostru 
nu constă în analiza acestor definiţii, ci doar în mod 
generic a utiliza una din definiţii.

Aşa, într-o viziune, pe care o împărtăşeşte şi doc-
trinarul I.Guceac, răspunderea contravenţională este 
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concepută ca „formă a răspunderii juridice ce constă 
în sancţionarea persoanelor (fizice sau juridice) vi-
novate de încălcările dispoziţiilor legale care prevăd 
şi sancţiuni contravenţionale” [15].

O altă definiţie a contravenţiei o întâlnim în sfe-
ra reglementărilor normative. Aşa art.79 din Codul 
Republicii Moldova cu privire la contravenţiile ad-
ministrative (CCA) stipulează că se consideră con-
travenţie administrativă „fapta (acţiunea sau inacţiu-
nea) ilicită ce atentează la personalitate, la drepturile 
şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice 
la proprietate, la orânduirea de stat şi la ordinea juri-
dică, precum şi alte fapte ilicite pentru care legislaţia 
prevede răspunderea administrativă” [16].

Ce ţine de contravenţiile administrative în dome-
niul procesului electoral, art.71 din Cod stabileşte 
următoarele fapte ilicite:

nefurnizarea de către persoanele cu funcţii de a) 
răspundere a datelor şi materialelor solicitate de or-
ganele electorale, precum şi neîndeplinirea hotărâri-
lor acestora;

distrugerea, deteriorarea prin orice mod a liste-b) 
lor electorale sau a afişelor electorale;

organizarea de către persoanele cu funcţii de c) 
răspundere a adunărilor electorale cu vânzarea şi 
consumarea băuturilor alcoolice şi neluarea unor mă-
suri pentru buna desfăşurare a adunării respective;

înscrierea cu bună-ştiinţă în listele electorale a d) 
persoanelor care nu au drept de vot în conformitate 
cu Codul electoral, a unor persoane fizice sau înscri-
erea intenţionată a unei persoane în mai multe liste, 
precum şi refuzul nejustificat de a primi şi soluţiona 
contestaţiile cu privire la operaţiunile electorale;

acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscri-e) 
să în mai multe liste de candidaţi;

neaducerea la cunoştinţă publică de către mem-f) 
brii organelor electorale a propunerilor de desemna-
re a candidaţilor;

folosirea fondurilor primite din străinătate sau g) 
nedeclararea publică;

împiedicarea accesului în localul de votare sau h) 
împiedicarea exercitării dreptului de vot în cazul 
persoanelor învestite cu acest drept;

refuzul de a îndeplini dispoziţiile preşedintelui i) 
biroului electoral al secţiei de votare privind asigu-
rarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din 
preajma lui;

neînmânarea nejustificată a buletinului de vot j) 
alegătorului înscris în lista electorală sau înmânarea 
unei singure persoane a mai multor buletine decât 
este prevăzut de lege;

părăsirea nemotivată a localului de votare îna-k) 
inte de totalizarea rezultatelor alegerilor şi semnarea 
procesului-verbal de către membrii biroului electo-
ral al secţiei de votare;

continuarea agitaţiei electorale în ziua votării l) 
şi în cea precedentă ei;

scoaterea din localul secţiei de votare a bu-m) 
letinului de vot înmânat pentru votare;

falsificarea semnăturilor în listele de subscrip-n) 
ţie.

În cadrul acestor fapte ilicite doar lit. c), d) şi h) 
atentează la principiul autenticităţii voinţei poporului.

Dar aceste fapte ilicite se depistează în cadrul 
desfăşurării procesului electoral, şi sunt vizibile şi 
urmează ca organele abilitate să sancţioneze subiec-
ţii implicaţi.

Faptele ilicite: Codul electoral art.69 (1):
încălcarea legislaţiei electorale;a) 
împiedicarea exercitării libere a drepturilor b) 

electorale ale cetăţenilor;
împiedicarea activităţii organelor electorale;c) 
Sancţiune complementară – lipsirea alocaţi-B. 

ilor de la bugetul de stat
Tipurile de sancţiuni: a) avertisment şi b) anula-

rea înregistrării.
Sancţiunile pentru încălcarea legislaţiei elec-a) 

torale în formă de avertisment se aplică prin hotă-
rârea Comisiei Electorale Centrale în cazul oricărei 
alegeri, iar în cazul alegerilor locale prin hotărârea 
consiliilor electorale de circumscripţie.

Avertismentul repetat este urmat de sancţiunea 
implementară. Aşa conform alin.(3a) în cazul apli-
cării repetate a avertismentului în cursul unei peri-
oade electorale pentru încălcări privind finanţarea 
campaniei electorale, CEC aplică partidelor politice 
înregistrate în calitate de concurenţi electorali sanc-
ţiunea sub formă de lipsire de alocaţii de la bugetul 
de stat pentru o perioadă de la 6 luni până la un an.

b) Anularea înregistrării. Această formă de sanc-
ţiune se aplică la solicitarea a. Comisiei Electorale 
Centrale în toate cazurile, iar în cazul alegerilor loca-
le şi la solicitarea b. Consiliului electoral de circum-
scripţie. În ambele ipostaze, anularea înregistrării în 
calitate de concurent electoral se face prin hotărâre 
judecătorească definitivă.

Pentru adoptarea hotărârii respective, instanţa de 
judecată trebuie să constate una din următoarele cir-
cumstanţe:

folosirea de către concurentul electoral a fon-a) 
durilor financiare şi materiale nedeclarate sau depă-
şirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fon-
dul electoral. Aceste circumstanţe au suport juridic 
de sine stătător;

utilizarea de către concurentul electoral a mij-b) 
loacelor financiare străine;

nesuspendarea din funcţie de către candidatul c) 
care are această obligaţie. Procedura este următoa-
rea: a. se anulează înregistrarea candidatului inde-
pendent; b. din lista concurentului electoral (partid, 
bloc electoral) se exclude candidatul respectiv; 
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implicarea sub orice fd) ormă în acţiuni de agi-
taţie electorală a persoanelor care nu sunt cetăţeni 
ai Republicii Moldova (acţiune interzisă prin art.47 
alin.(22) din Codul electoral).

În cazurile menţionate, CEC sau Consiliul electo-
ral de circumscripţie adresează o cerere de anulare a 
înregistrării concurentului electoral, adoptând o ho-
tărâre în acest sens Curţii de Apel Chişinău, în cazul 
alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, sau instanţei 
de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul 
electoral respectiv.

Pentru adoptarea hotărârii de excludere a concu-
rentului electoral, instanţa are la dispoziţie până la 
5 zile, dar nu trebuie să depăşească ziua anterioară 
alegerilor.

Evident că stabilirea fraudelor de încălcare a le-
gislaţiei electorale se face prin intermediul contenci-
osului electoral. În viziunea doctrinarului Gh.Iancu, 
acesta reprezintă „o instituţie juridică de drept con-
stituţional care cuprinde norme juridice ce regle-
mentează procedura formulării şi soluţionării tutu-
ror cererilor prin care se invocă încălcările regulilor 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
parlamentare şi prezidenţiale” [17].

Aceeaşi opinie o împărtăşeşte şi doctrinarul 
V.Popa [18], care, la rândul său, nu împărtăşeşte     
ideea „clasificării contenciosului electoral în conten-
cios electoral constituţional şi administrativ” [19].

Concluzii
Procesul electoral este unicul mecanism juridico-

statal şi democratic de delegare a exerciţiului suve-
ranităţii naţionale prin reprezentare organelor eligi-
bile (Parlament, Şef de stat). Această delegare are la 
bază exprimarea voinţei poporului ca bază a puterii 
de stat.

Numai autenticitatea voinţei poporului exprimată 
prin alegeri libere a organelor eligibile asigură legi-
timitatea activităţilor şi a actelor adoptate.

Pentru asigurarea legitimităţii puterii de stat, 
această voinţă trebuie să se bazeze pe autenticitate, 
adică liber exprimată fără vreun amestec din exte-
rior, în baza votului universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat.

În asemenea circumstanţe, ne aflăm în prezenţa 
principiului autenticităţii exprimării voinţei poporu-
lui, ceea ce presupune crearea condiţiilor pentru a 
exclude manipularea, coruperea alegătorilor sau fal-
sificarea rezultatelor votării.

Această realitate ne permite să tragem următoa-
rele concluzii:

În funcţie de etapa la care au fost depistate 1. 
încălcări ale legislaţiei electorale, organele abilita-
te trebuie să aplice sancţiuni asupra făptaşilor. Dacă 
încălcările au fost depistate în procesul electoral, 
contenciosul electoral, cu echipa lui, urmează a fi 

exclus din cursa electorală. Iar dacă încălcările şi 
falsificările au fost depistate după alegeri, alegerile 
trebuie invalidate. Doar aşa se va asigura principiul 
autenticităţii voinţei poporului în calitate de bază a 
puterii de stat.

Identificăm că mecanismul juridico-statal de 2. 
exercitare a suveranităţii prin reprezentare este re-
glementat direct în Constituţie: art.2 alin.(1); art.38 
alin.(1) concomitent cu dreptul fundamental exclu-
siv politic. Apoi se impune obiectiv şi reglementa-
rea constituţională a răspunderii pentru încălcarea 
normelor dreptului electoral. Aşa se argumentează 
răspunderea constituţională.

Neaplicarea sancţiunii sub formă de invalida-3. 
re a alegerilor, ca răspundere constituţională, pentru 
încălcările legislaţiei electorale afectează autentici-
tatea voinţei poporului ca bază a puterii de stat şi, 
respectiv, atrage după sine legitimitatea organelor 
etatice şi a actelor lor.

Invalidarea alegerilor nu scuteşte făptaşul ac-4. 
ţiunilor (inacţiunilor) ilicite de răspunderea penală 
sau constituţională, în funcţie de încadrarea faptei în 
circumstanţa respectivă.

O atare abordare poartă şi un caracter de sporire 
a responsabilităţii atât a alegătorului, cât şi a concu-
renţilor electorali.

Propuneri
Asigurarea unui proces electoral onest şi autentic 

este condiţia edificării unui stat de drept şi democra-
tic bazat pe principiile unanim recunoscute, inclusiv 
al legitimităţii şi autenticităţii exprimării voinţei po-
porului în calitate de bază a puterii de stat.

Asigurarea implementării în practică a acestor 
principii presupune crearea mecanismului statal, in-
clusiv la nivel de reglementări normative. În acest 
context, venim cu proiect de lege ferenda privind 
asigurarea principiului autenticităţii voinţei poporu-
lui.

Constituţia în art.135 alin.(1) lit. d) şi e) prevede 
doar „confirmarea” rezultatelor scrutinului, dar nu şi 
invalidarea stipulată doar în Codul electoral. Con-
siderăm oportun din punct de vedere constituţional 
de a completa pct. d) şi e) după cuvântul „confirmă” 
cu „infirmă”, „sau după caz infirmă” şi mai departe 
după text.

Aşa presupunem art. ___ în Codul electoral cu 
următorul titlu „Răspunderea constituţională pentru 
încălcarea legislaţiei electorale” cu următorul con-
ţinut: 

„(1) În cazul depistării încălcării legislaţiei elec-
torale în procesul electoral, Comisia Electorală ex-
clude concurentul electoral implicat din cursa elec-
torală.

(2) În cazul depistării încălcărilor electorale după 
încheierea procesului electoral sau depistarea falsifi-
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cării rezultatelor votării, Comisia Electorală Centra-
lă sau Curtea Constituţională invalidează rezultatele 
scrutinului.

(3) În caz de invalidare se organizează noi ale-
geri, conform prevederilor Codului electoral, orga-
nul rezultatele căruia au fost invalidate”.
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Legislația procesual-penală a Republicii Mol-
dova prevede două forme de activitate a per-

soanelor competente în procesul penal: consultativă, 
care se realizează prin participarea acestora la efec-
tuarea activităților de procedură cu titlul procesual 
de specialist, și de examinare științifică a unor fapte 
sau împrejurări de fapt, efectuată la cerința organe-
lor de urmărire penală sau a instanței de judecată, de 
către persoanele competente încadrate în proces prin 
ordonanța de dispunere a expertizei judiciare [1]. 

Constatarea tehnico-științifică și medico-lega-
lă. Antrenarea tot mai frecventă a unor specialiști în 
investigații judiciare a fost impusă atât de nevoia lăr-
girii posibilităților de perfecționare a activității de în-
făptuire a justiției, cât și de progresul rapid al științei 
și tehnicii, cu impact direct asupra aflării adevărului.

Categoria specialităților la care se apelează pentru 
lămurirea unor probleme cu semnificație juridică în-
tr-o cauză penală este foarte largă. Cu toate acestea, 
o bună parte din expertizele sau constatările tehnico-
științifice în procesele penale aparțin domeniului cri-
minalisticii și medicinii legale [2].

Constatarea tehnico-științifică este definită în lite-
ratura de specialitate ca o activitate de interpretare și 
valorificare științifică imediată a urmelor, mijloacelor 

de probă și a împrejurărilor de fapt, desfășurată la cere-
rea organelor de urmărire penală, în scopul identificării 
făptuitorului și a obiectelor folosite pentru săvârșirea 
infracțiunii [3]. Sub aspectul conținutului, această 
activitate operativă este mai restrânsă decât experti-
za și se dispune numai în caz de urgență. Constatarea 
tehnico-științifică este mijlocul prin care se folosesc 
în faza de urmărire a procesului penal, cunoștințele 
unui specialist sau tehnician pentru lămurirea urgentă 
a unor fapte sau împrejurări care necesită cunoștințe 
de specialitate. Ea are caracter facultativ [4].

Constatarea medico-legală este mijlocul prin care 
se lămuresc, în faza de urmărire penală a procesului 
penal, în cazuri urgente, unele chestiuni care implică 
cunoștințe medicale. La fel ca și constatarea tehnico-
științifică, constatarea medico-legală trebuie efectu-
ată într-un moment apropiat de momentul săvârșirii 
infracțiunii. Așa se explică de ce se dispune numai în 
faza de urmărire penală. Constatarea medico-legală 
se efectuează, spre deosebire de constatarea tehnico-
științifică, numai de organul medico-legal căruia îi re-
vine această atribuție, potrivit normelor de organizare 
a instituțiilor și serviciilor medico-legale [5]. Consta-
tarea este un procedeu probatoriu irepetabil. Dacă sunt 
contestate concluziile raportului de constatare sau se 
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apreciază că este necesară opinia unui expert, organul 
judiciar dispune efectuarea unei expertize.

Fiind un act procedural ce reclamă urgență, con-
statarea se efectuează după o procedură mai simplă 
față de expertiză. Astfel, organul de urmărire pena-
lă care dispune efectuarea constatării stabilește, prin 
ordonanță, obiectul constatării, întrebările la care tre-
buie să răspundă specialistul și termenul în care ur-
mează a fi efectuată lucrarea. În spiritul legii, lămurirea 
urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei trebuie 
să se facă într-un moment apropiat de cel al săvârșirii 
infracțiunii, deoarece numai așa constatarea poate 
surprinde aspecte cu relevanță deosebită în rezolvarea 
cauzei penale [6]. Astfel, se apelează la specialiști, în 
vederea efectuării unei constatări tehnico-științifice, 
când nevoia constatării de specialitate se conjugă cu 
imperativul clarificării urgente a unor fapte, împreju-
rări ale cauzei sau cu pericolul dispariției mijloacelor 
de probă ori de schimbare a unor situații de fapt care 
formează obiectul interpretării. În asemenea cazuri, 
constatarea tehnico-științifică este preferată experti-
zei, deoarece este mai operativă și mai eficace [7].

Din practica de urmărire penală au rezultat două 
domenii ale activității specialiștilor care efectuează 
constatările tehnico-științifice:

1) un prim domeniu cuprinde participarea ca au-
xiliari la efectuarea unor activități de urmărire pe-
nală, cum sunt: ridicarea de obiecte și înscrisuri, cer-
cetarea la fața locului, percheziții etc. specialiștii sau 
tehnicienii acordă asistență de specialitate calificată 
în sensul descoperirii, relevării, conservării, fixării și 
ridicării urmelor și mijloacelor materiale de probă, în 
vederea examinării. Astfel, în temeiul cunoștințelor 
de specialitate, pe care le dețin, atrag atenția orga-
nelor de urmărire penală asupra împrejurărilor utile 
elucidării cauzei; descoperă, fixează și ridică urmele 
și mijloacele materiale de probă și realizează diverse 
activități tehnice în situațiile în care sunt necesare 
cunoștințe și calificări speciale; exprimă opinia cu 
privire la originea și mecanismul formării urmelor la 
fața locului [8].

2) al doilea domeniu al activității specialistului îl 
constituie aplicarea cunoștințelor speciale la investi-
garea științifică sau tehnică a urmelor și mijloacelor 
materiale de probă, adeseori în condiții de laborator, 
constatările urmând a fi expuse în raportul de consta-
tare tehnico-științifică.

Prin folosirea acestor procedee probatorii, sunt 
puse în slujba aflării adevărului mijloacele și meto-
dele pe care științele tehnice și științele naturii le ofe-
ră pentru descifrarea urmelor activității delictuoase 
asupra obiectelor înconjurătoare. Cu cât aceste date 
ale științei, ca și metodele proprii ale tehnicii crimi-
nalistice, sunt mai bine folosite, cu atât ele sunt mai 
eficace și contribuie mai deplin la realizarea scopului 
procesului penal [9].

În opinia autorilor E. Stancu și T. Manea, con-
statările sunt clasificate în constatări medico-legale 
și constatări tehnico-științifice. Constatarea tehnico-
științifică se efectuează asupra materialelor și datelor 
puse la dispoziție sau indicate de organul de urmărire 
penală, în timp ce constatarea medico-legală se efec-
tuează asupra persoanelor sau cadavrelor.

Constatările tehnico-științifice pot fi: dactiloscopi-
ce, traseologice, balistice, a actelor, grafice (grafosco-
pice), fotografico-judiciare, fonobalistice, biocrimi-
nalistice, chimice, tehnice, merceologice, zootehnice 
și veterinare, agrotehnice și agroalimentare etc. [10].

Constatarea medico-legală poate fi: a) constatare 
medico-legală propriu-zisă, având ca scop stabilirea 
cauzelor morții, mecanismul de producere a leziuni-
lor pe corpul victimei sau făptuitorului, consecințele 
activității infracționale asupra integrității corporale 
sau sănătății persoanei vătămate; b) constatarea medi-
co-legală psihiatrică, având ca scop determinarea tul-
burărilor psihice ale învinuitului sau inculpatului de 
natură a-i diminua sau înlătura discernământul pentru 
fapta comisă.

Constatarea medico-legală poate fi efectuată și cu 
scopul de a descoperi pe corpul învinuitului, a părții 
vătămate existența urmelor unor infracțiuni. Dacă 
constatarea medico-legală a fost efectuată în cadrul 
altei acțiuni procesuale, cum ar fi examinarea cada-
vrului, exhumarea, examinarea corporală, aceasta se 
include în procesul verbal al acțiunii procesuale re-
spective [11].

Expertiza judiciară. De frecvente ori, organele 
judiciare sunt puse în fața unor probleme pe care nu 
le pot rezolva singure, pentru aceasta fiind necesare 
cunoștințele unor specialiști din domeniile științei, 
tehnicii, artei etc. Nici organului de urmărire pena-
lă și nici judecătorilor nu li se poate cere să posede 
cunoștințe de specialitate în toate domeniile științei și 
ale tehnicii, pentru a lămuri personal chestiunile care 
solicită asemenea cunoștințe. De altfel, se apreciază că 
este preferabil ca lămurirea unor asemenea chestiuni 
să fie făcută de o persoană care nu are calitatea judici-
ară oficială, deoarece concluziile acestor persoane pot 
fi probe în proces, în timp ce cunoștințele personale 
ale polițistului, ale procurorului sau ale judecătorului 
pot fi doar argumentate în susținerea unei soluții, și nu 
probe judiciare [12].

În acest sens, legea le permite pentru descoperi-
rea adevărului, în unele situații chiar le obligă, să re-
curgă la concursul specialiștilor. Astfel că, ori de câte 
ori pentru lămurirea unor împrejurări necesare eluci-
dării cauzei, organele judiciare au nevoie de părerea 
unor persoane care au cunoștințe de specialitate, vor 
numi unul sau mai mulți experți, stabilind în același 
timp problemele nelămurite asupra cărora aceștia 
trebuie să se pronunțe. Aceste activități, desfășurate 
de specialiști, sunt denumite în actele normative prin 
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noțiunea (termenul) de expertize. Datorită faptului 
că se desfășoară în cadrul unui proces, ele sunt re-
glementate de legiuitor sub denumirea de expertize 
judiciare [13].

Recurgerea la expert este în prezent un proce-
deu curent și aceasta, din diverse rațiuni. Mai întâi, 
complexitatea crescândă a cauzelor penale, în spe-
cial în sectoarele economice și financiare, obligă 
jurisdicțiile penale să apeleze, mai frecvent decât al-
tădată, la experți. Frecvența recurgerii la experți ține 
de evoluția justiției penale însăși. Intervenția cvasisis-
tematică a experților este incotestabil legată de pro-
gresele științifice și tehnice [14]. Descoperirile recen-
te, realizate în disciplinele cele mai variate, au extins 
domeniul de aplicare al expertizei și au crescut, prin 
ricoșeu, numărul de cauze penale în care acest proce-
deu se dovedește util.

Conform prevederilor art. 2 din Legea RM cu 
privire la expertiza judiciară și statutul expertului 
judiciar nr. 68 din 14.04.2016, „Expertiza judiciară 
reprezintă activitate de cercetare ştiinţifico-practică, 
efectuată în cadrul procesului civil, penal sau contra-
venţional (proces judiciar) în scopul aflării adevărului 
prin efectuarea unor cercetări metodice cu aplicarea 
de cunoştinţe speciale şi procedee tehnico-ştiinţifice 
pentru formularea unor concluzii argumentate cu pri-
vire la anumite fapte, circumstanţe, obiecte materiale, 
fenomene şi procese, corpul şi psihicul uman, ce pot 
servi drept probe într-un proces judiciar” [15].

În literatura de specialitate, expertiza judicia-
ră este definită ca o activitate de cercetare științifică 
desfășurată la cererea organelor judiciare, de persoane 
având cunoștințe de specialitate, iar expertul judiciar 
– ca persoană ce posedă cunoștințe de specialitate în-
tr-un domeniu al artei, științei sau tehnicii, desemna-
tă de organul judiciar, conform legii, pentru a lămuri 
anumite stări sau împrejurări de fapt necesare aflării 
adevărului. Expertiza mai este definită și ca o activi-
tate de cercetare științifică a urmelor și mijloacelor 
materiale de probă, în scopul identificării persoanelor, 
obiectelor, substanțelor sau fenomenelor, al determi-
nării anumitor însușiri sau schimbării intervenite în 
conținutul, forma și aspectul lor.

Expertiza este un mijloc de probă înrudit cu con-
statarea tehnico-științifică și constatarea medico-lega-
lă, dar procesual deosebit de acestea. Expertiza – cu 
raportul aferent – face o notă aparte între mijloacele 
de probă din procesul penal, dată de însușirea de a 
conține câte ceva din specificul activității judecăto-
rului, a martorului și chiar a organului de urmărire 
penală, fără a se putea spune că asemănarea ar pu-
tea merge mai departe de o simplă constatare, la nivel 
pur teoretic, a anumitor coincidențe. Poziția indepen-
dentă a expertului provine, desigur, prin caracterul 
specializat al activității sale, din metodele de care se 
folosește și, în general, din scopul pe care este chemat 

să-l servească în procesul penal, acela de a aduce o 
contribuție de înalt nivel științific, care nu este acce-
sibilă celorlalți subiecți procesuali, la lămurirea unor 
aspecte ale cauzei [16].

Importanța expertizei constă în valorificarea 
cunoștințelor și metodelor științifice pentru aflarea 
adevărului cu privire la existența infracțiunii, identi-
ficarea persoanei care a săvârșit-o și la alte împreju-
rări ce se impun a fi elucidate pentru justa elucidare 
a cauzei. Elementele de probă îndoielnice sau simple 
indicii pot, prin efectuarea expertizei, să fie reținute 
ca probe temeinice ori înlăturate ca fiind fără valoare 
[17].

Înscrierea expertizelor în Codul de procedură pe-
nală demonstrează în mod evident importanța ce li se 
acordă prin admiterea utilizării acestora în cadrul pro-
batoriului judiciar. Întrucât expertizele folosesc date 
științifice pentru dovedirea împrejurărilor de fapt și 
care sunt efectuate de specialiști cu pregătire superi-
oară, mai ales cu o competență deosebită, ele constitu-
ie o garanție importantă a obiectivității probatoriului. 
Mai mult decât atât, ele exercită o influență favorabilă 
asupra activității organelor judiciare prin contribuția 
pe care o aduc la rezolvarea rapidă și obiectivă a ca-
uzelor.

Deși expertizele se aseamănă cu constatările 
tehnico-științifice și medico-legale prin faptul că 
ambele sunt mijloace de probă, sunt efectuate de 
specialiști, obiectul lor fiind fixat de organul judiciar, 
iar concluziile sunt cuprinse într-un raport, totuși între 
ele există deosebiri.

Diferite surse bibliografice atribuie, la cele mai 
esențiale deosebiri și asemănări existente între exper-
tiză și constatarea tehnico-științifică, următoarele:

1) ambele procedee probatorii constituie, sub ra-
portul obiectului, o activitate de interpretare și cer-
cetare științifică a urmelor și mijloacelor materiale de 
probă, în scopul identificării persoanelor și obiectelor 
de interes pentru cauză, a descoperirii valorii proba-
torii pe care o au mijloacele materiale de probă. Sub 
aspectul rațiunii care justifică activitatea de cerceta-
re, în cazul dispunerii expertizei este suficient să se 
constate necesitatea lămuririi unor fapte și împrejurări 
ale cauzei de către un specialist; în cazul dispunerii 
unei constatări tehnico-științifice, pe lângă această 
condiție, este necesar să se constate și imperativul 
urgenței, decurgând din pericolul de dispariție a unor 
mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de 
fapt, respectiv din necesitatea lămuririi urgente a unor 
fapte sau împrejurări ale cauzei. Nevoia unei grabnice 
și juste orientări a investigațiilor, în vederea identi-
ficării neîntârziate a făptuitorului, permite organului 
de urmărire penală, în temeiul caracterului dinamic 
și operativ al urmăririi, să recurgă la specialiști care 
efectuează o cercetare urgentă a împrejurărilor de fapt 
care necesită cunoștințe de specialitate;
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2) în ambele cazuri, cercetarea este efectuată de 
persoane cu pregătire de specialitate în anumite do-
menii ale științei și tehnicii. De regulă, expertizele 
sunt realizate de persoane cu pregătire, având calitatea 
de expert. Cu titlu de excepție, în lipsa experților într-
un anumit domeniu, organul judiciar poate desemna 
pentru efectuarea expertizei specialiști cu autoritate 
științifică în materie (profesori universitari, cercetă-
tori etc.).

În situația dispunerii constatării tehnico-științifice, 
organul de urmărire penală însărcinează cu efectuarea 
examinării, de regulă, specialiști care funcționează în 
cadrul sau pe lângă instituția sa, numai prin excepție, 
desemnează specialiști care funcționează în cadrul al-
tor organe;

3) sub aspectul momentului și procedurii dispune-
rii, ambele procedee probatorii pot fi utilizate de or-
ganele judiciare atât în faza de urmărire penală, cât și 
în faza de judecată.

Constatarea tehnico-științifică fiind destinată să 
răspundă nevoilor operative ale organului judiciar 
poate fi dispusă chiar și în faza actelor premergătoare, 
în timp ce expertiza poate fi dispusă numai după înce-
perea urmăririi penale, în condițiile existenței cadru-
lui procesual penal.

Din punctul de vedere al procedurii dispunerii, con-
statarea tehnico-științifică nu presupune cunoașterea 
și citarea părților, însă efectuarea expertizei impune 
chemarea părților, aducerea la cunoștință a obiectului 
acesteia, a întrebărilor formulate pentru expert [18].

În viziunea autorilor R. Constantin, P. Drăghici și 
M. Ioniță, asemănările între expertize și constatările 
tehnico-științifice se rezumă la următoarele: a) atât ex-
pertizele cât și constatările tehnico-științifice își aduc 
o contribuție însemnată la realizarea scopului proce-
sului penal: aflarea adevărului și tragerea la răspun-
dere penală a făptuitorului; b) atât expertizele cât și 
constatările tehnico-științifice sunt mijloace de probă; 
c) atât expertizele cât și constatările tehnico-științifice 
au obiectul fixat de organul judiciar; d) atât la experti-
ze cât și la constatările tehnico-științifice, operațiile și 
concluziile se consemnează într-un raport.

La deosebirile dintre expertize și constatările 
tehnico-științifice, acești autori atribuie următoarele:

a) în timp ce expertizele constituie mijloc de pro-
bă, atât în procesul penal, cât și civil, putând fi dispuse 
de organul de urmărire penală, cât și de instanța de ju-
decată, constatările tehnico-științifice și medico-lega-
le sunt mijloace de probă specifice procesului penal, 
fiind determinate de caracterul de urgență al consta-
tării, deci nu pot fi dispuse decât în faza de urmărire 
penală;

b) în timp ce constatările au ca obiect cercetarea 
mai puțin aprofundată a unor situații de fapt prin in-
termediul cărora se dovedesc anumite împrejurări, 
conținutul acestora fiind redus la o constatare, în cazul 

expertizelor, obiectul acestora este mai mult amplu, 
investigarea fiind mai amănunțită sub aspectul proble-
mei de specialitate supusă soluționării, putând chiar fi 
interpretate și constatările anterioare efectuate;

c) expertizele sunt efectuate de către experți – per-
soane care au cunoștințe de specialitate într-un do-
meniu al științei, tehnicii, artei și care este abilitată 
oficial în calitate de expert de a lămuri chestiuni care 
în procesul judiciar necesită asemenea cunoștințe. Ei 
activează în cadrul laboratoarelor criminalistice sau a 
instituțiilor medico-legale sau ca persoană particulară 
atestată. Constatările tehnico-științifice, la rândul lor, 
se efectuează de specialiști, care sunt persoane ce po-
sedă cunoștințe și experiențe dintr-un anumit dome-
niu, dar care, spre deosebire de experți, funcționează, 
de regulă, pe lângă sau în cadrul instituției de care 
aparține organul de urmărire penală, sau în cadrul 
unor instituții de specialitate [19].

Aceleași deosebiri și asemănări dintre expertizele 
judiciare și constatările tehnico-științifice și medico-
legale sunt trecute în revistă și de către I. Neagu și     
M. Damaschin.

Autorul A. Sava evidențiază următoarele deosebiri 
între constatările tehnico-științifice, medico-legale și 
expertizele judiciare: spre deosebire de constatări, 
expertiza are o reglementare mai complexă; de ase-
menea, la efectuarea expertizei, părțile pot să-și de-
semneze personal câte un expert, pe lângă cel numit 
de către organul judiciar, astfel că expertiza devine 
contradictorie, – ceea ce nu este în cazul constatărilor 
tehnico-științifice sau medico-legale.

Concluzii. Constatarea tehnico-științifică și con-
statarea medico-legală, deși se enumeră printre mij-
loacele de probă, ele nu sunt propriu-zis categorii de 
mijloace de probă. Aceste constatări sunt procedee 
probatorii, adică moduri de a apera asupra anumitor 
mijloace de probă a căror folosire nu ar fi posibilă fără 
cunoașterea exactă a valorii lor probatorii. Cu ajutorul 
acestora, se stabilește concludența urmelor conținute 
sau purtate de obiecte ori aflate pe corpul victimei 
sau al învinuitului, precum și forța probantă a obiec-
telor (instrumente, substanțe, materiale etc.) care au 
fost folosite sau destinate să servească la săvârșirea 
infracțiunii, ori a obiectelor care sunt produse ale 
infracțiunii. Întocmai, ca și la mijloacele de probă, 
probele puse în lumină prin procedeele expuse supra 
sunt entități extraprocesuale, însă aceste procedee do-
bândesc, ca și probele respective, caracter de categorii 
juridico-penale.

Recurgerea la expert este în prezent un proce-
deu curent și aceasta, din diverse rațiuni. Mai întâi, 
complexitatea crescândă a cauzelor penale, în spe-
cial în sectoarele economice și finanfciare, obligă 
jurisdicțiile penale să apeleze, mai frecvent decât al-
tădată, la experți. Frecvența recurgerii la experți ține 
de evoluția justiției penale însăși. Intervenția cvasi-
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sistematică a experților este incotestabil legată de 
progresele științifice și tehnice. Descoperirile recen-
te, realizate în disciplinele cele mai variate, au extins 
domeniul de aplicare al expertizei și au crescut, prin 
ricoșeu, numărul de cauze penale în care acest proce-
deu se dovedește util.
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Всемирная ассоциация медицинско-
го права (World Association for Medical              

law – WAMl) отметила свой юбилей – 50-летнюю 
годовщину основания. Эта авторитетная между-
народная организация была создана в 1967 году 
группой известных специалистов в области юри-
спруденции и судебной медицины с целью при-
стального изучения междисциплинарных вопрос 
в сфере медицины и права.

Ещё в начале 60-х годов прошлого века про-
фессор юридического факультета Гентского уни-
верситета (Бельгия) Роберт Диркенс (Robert 
Dierkens) сосредоточил свои исследования на 
мультикультурных вопросах, связанных с медици-
ной и правом. Его целью было построение профес-
сиональной ассоциации медицинских и юридиче-
ских специалистов для создания новой дисципли-
ны медицинского права. Профессора р. Диркенса 
поддержали видные бельгийские учёные – судеб-
ные медики и патологи. Следует подчеркнуть, что 
медицинское право и судебная медицина – тесно 
взаимосвязанные научные дисциплины. Судебно-
медицинские эксперты сыграли ключевую роль в 
развитии медицинского права во всём мире. Осно-
ватель Ассоциации профессор р. Диркенс испол-
нил функции Генерального секретаря WAML в 
течении 35 лет и заслужил особое признание Ас-
социации – был учреждён Dierkens медальон (на-

званный в его честь) и торжественно вручён ему 
на маастрихтском Конгрессе в 2002 году. А в ходе 
заседания Правления в Сиднее в 2004 году он по-
лучил звание Почётного Генерального секретаря и 
основателя WAML.

Основные цели и задачи Ассоциации: стиму-
лировать изучение и обсуждение проблем, связан-
ных с медицинским правом, чтобы их можно было 
решать способами, полезными для человечества, 
в интересах общества и развития прав человека; 
способствовать изучению последствий новых раз-
работок в области медицины; для решения любых 
вопросов, которые связаны с вопросами меди-
цинского права и биоэтики; для осуществления 
политического руководства и информационно–
пропагандисткой деятельности для специалистов 
по медицинскому праву, а также поощрения меж-
дисциплинарных научных исследований в сфере 
медицинского права, биоэтики и смежных науч-
ных областях. Главой Ассоциации является прези-
дент. Первым президентом с 1967 по 1982 год был 
бельгийский профессор Эг Спаног (Eg Spanoghe), 
вторым – с 1982 по 1991 год – шведский судья 
Карл Хединг (Carl Hadding).

Итак, учредительный конгресс был проведён в 
1967 году в г. Генте (Бельгия). Этот первый Все-
мирный конгресс начался с впечатляющей цере-
монии открытия, на которой присутствовали не-
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сколько сотен восторженных делегатов и участни-
ков со всего мира. Научная программа включала 
актуальные темы медицинского права, этики и 
судебной медицины. Этот формат первого Все-
мирного конгресса стал традицией WAML Все-
мирного конгресса. Второй мировой конгресс был 
проведён в Вашингтоне, округ Колумбия (США) 
в 1970 году. Затем форумы проходили в маниле 
(Филиппины), Праге (Чехия), неоднократно в Ген-
те (Бельгия). Начиная с 1994 года конгрессы стали 
проводится регулярно раз в два года (а затем еже-
годно) в Израиле (1994), Южной Африке (1996), 
Венгрии (1998), Финляндии (2000), Нидерландах 
(2002), Австралии (2004), Южной Корее (2005), 
Франции (2006), Китае (2008), Хорватии (2010), 
Бразилии (2012), Индонезии (2014), Португалии 
(2015), Соединённых Штатах Америки (2016) и 
Азербайджане (2017).

Для российской медико-юридической обще-
ственности особое значение приобрёл XIII кон-
гресс, который проходил в Хельсинки в августе 
2000 года. Здесь впервые в истории представитель 
российской Федерации профессор Юрий серге-
ев (yury Sergeev) на Генеральной Ассамблее был 
избран членом Совета директоров (Правления) 
WAML. российский учённый в этот руководящий 
орган Всемирной Ассоциации в 2004, 2008 и 2012 
годах, а в 2016 году в Лос-Анджелесе (США) был 
удостоен международного «Сертификата Призна-
тельности» и избран Почётным членом Правле-
ния.

WAML тесно сотрудничает с ВОЗ, ЮНЕСКО, 
международным Уголовным Судом и многими 
национальными профессиональными ассоциация-
ми.

Всемирная ассоциация выпускает официаль-
ный международный ежеквартальный журнал 
«Medicine and Law». В нём уже опубликовано 
около 2200 статей авторов из более чем 100 стран 
мира. Основателем журнала и его бессменным 
главным редактором (1980-2010 гг.) был знамени-
тый израильский судья, профессор амнон карми 
(Amnon Carmi). На протяжении почти двадцати 
лет (1991-2010 гг.) он являлся президентом WAML 
и внёс неоценимый личный вклад в становлении и 
развитии молодой науки во многих странах, в том 
числе и на постсоветском пространстве. В россии 
с благодарностью помнят его активное участие и 
доклад на историческом I Всероссийском съезде 
(Национальном конгрессе) по медицинскому пра-
ву в москве в мае 2003 года. Сегодня профессор 
А. Карми является Почётным президентом WAML 
и руководит направлением кафедр биоэтики по 
линии ЮНЕСКО.

Принятие Декларации ЮНЕСКО о биоэтики и 
правах человека, а также 15 биоэтических прин-

ципов, согласованных 191 государством-членом 
ЮНЕСКО, обеспечивают глобальную платфор-
му для укрепления образования в области меди-
цинского права и биоэтики в пределах каждого 
государства-участника. Основная целевая группа 
в образовании включает в себя студентов меди-
цинских и юридических факультетов, а также всех 
практикующих медицинских работников.

Всемирная ассоциация медицинского права 
также активно участвует в образовательной дея-
тельности, один раз в два месяца для членов Ас-
социации выпускается специальный бюллетень, 
имеется регулярная программа радио (WAML 
Radio) и много другое.

С 2010 года штаб-квартира WAML находится в 
Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Возглавля-
ет её один из основателей и нынешний президент 
WAML (с 2010 года по н/вр.) профессор томас 
ногучи (Tomas Noguchi). Эта легендарная лич-
ность в Америки, «коронер звёзд», один из самых 
известных судебных патологов мира. Будучи глав-
ным судебно-медицинским экспертом Калифор-
нии и Голливуда в течении десятилетий, он прово-
дил исследования многих громких случаев смерти 
таких знаковых фигур, как сенатор роберт Кенне-
ди, киноактёров мэрилин монро, Джона Белуши, 
Натали Вуд и других. Его заслуги отмечены пра-
вительственными наградами США и императора 
Японии.

Официальная церемония празднования 50-ле-
тия WAML состоялась в первый день открытия 
XXIII Всемирного конгресса по медицинско-
му праву, который с большим успехом проходил 
11-13 июля 2017 года в г. Баку в отеле «Marriott 
Absheron». На пленарном заседании с ярким при-
ветственными сообщениями выступил профессор 
Томас Нагучи (США), Генеральный секретарь 
WAML, профессор Кеннет Бергер (Канада), ру-
ководитель научной программы конгресса, про-
фессор Вугар мамедов (Азербайджан), министр 
здравоохранения Азербайджана, профессор Октай 
Ширалиев и профессор Юрий Сергеев (россий-
ская Федерация).

Основная тема Конгресса – «медицинское пра-
во, биоэтика и мультикультурализм». В основную 
тему включены четыре подтемы:

Образование в области медицинского права 1. 
и биоэтики.

Биоэтика, религия и мультикультурализм.2. 
Окружающая среда и медицинское право.3. 
Перспективы развития медицинского право 4. 

в судебной медицине XXI века.
Ведущие мировые специалисты в области ме-

дицинского права, биоэтики, судебной медици-
ны и судебных экспертиз собрались в Баку для 
обмена опытом и знаниями, чтобы начать новую 
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полувековую историю Всемирной ассоциации ме-
дицинского права. Академики и профессора веду-
щих мировых университетов, включая большую 
делегацию Первого московского государственно-
го медицинского университета им. И.м. Сеченого 
(Сеченовского университета), сделали свыше 130 
устных и около 100 стендовых докладов в течении 
трёх дней научных сессий. Всего в работе Фору-
ма участвовало более 400 делегатов из 51 страны 
мира. Самой представительной делегацией были 
учённые и специалисты российской Федерации – 
48 человек. многочисленные делегации прибыли 
из КНр (32), США (23), Турции (22), Израиль (14), 
Бельгия (11) и других государств.

В научную программу Конгресса были включе-
ны 275 тезисов докладов, которые опубликованы в 
международном журнале «Medicine and Law».

Сегодня Всемирная ассоциация медицинского 
права, членами которой являются представители 
более чем 60 стран, полна творческой энергии и 
строит свои планы на будущее. Очередные Кон-
грессы намечено провести в Тель-Авиве, Израиль 
(2018), Токио, Япония (2019), Торонто, Канада 
(2020) и Стамбуле, Турция (2021).

об авторе
Ю.Д. Сергеев выдающийся российский учё-

ный, в 2000 году основал Национальную ассо-
циацию медицинского права (НАмП). И тоже в 
2000 г. впервые был избран в Совет директоров 
Всемирной Ассоциации медицинского права. До 
этого, в 1995 г. он возглавил Кафедру медицинско-
го права в московской медицинской академии им. 
И.м. Сеченова, которой руководит и до настояще-
го времени. Это первая не только в россии, но и в 
Восточной Европе самостоятельная студенческая 
кафедра медицинского права.

За прошедший период происходило ста-
новление кафедры в основном из учеников                                                                                                             
Ю.Д. Сергеева, не имеющей по своему 
профессорско-преподавательскому составу ана-
логов в мировом образовательном пространстве. 
Практически все ведущие сотрудники кафедры 
(около 20 ставок профессорско-преподавательского 
состава) имеют высшее юридическое и медицин-
ское образование.

Коллективом кафедры создана уникальная 
«электронная библиотека» федерального уровня 
для высшего медицинского образования по учеб-
ной дисциплине «Правоведение. медицинское 
право».

В 2001 г. под непосредственным научным ку-
раторством Ю.Д. Сергеева первая уникальная 
студенческая группа из 70 врачей завершила обу-
чение по специальности «юриспруденция в сфере 
здравоохранения» в Кисловодском институте эко-

номики и права. Все слушатели заслужено полу-
чили государственные дипломы юристов. На се-
годняшний день подготовлено уже более тысячи 
врачей-юристов.

В 2003 г. вышел в свет тиражом 1000 экз. фе-
деральный научно-практический журнал «меди-
цинское право», который сразу привлёк внимание 
медицинской и юридической общественности.

Только за последние 10 лет профессором         
Ю.Д. Сергеевым издано 17 монографий, учебни-
ков, руководств, учебных пособий.

В 2003 г. состоялся I Всемирный съезд (На-
циональный конгресс) по медицинскому праву в г. 
москва с участием 300 делегатов.

С большим успехом в ноябре 2013 г. прошёл 
юбилейный V Всероссийский съезд, на котором 
первостепенное значение было уделено сверхак-
туальной проблеме – фундаментальному станов-
лению в российской Федерации правовой медици-
ны, действенной её поддержки с юридических и 
этических позиций.

Именно правовой медицине – медицине, кото-
рая безоговорочно соответствует действующим 
законам, принятым стандартам оказания медицин-
ской помощи, юридическим и деонтологическим 
требованиям и принадлежит будущее.

Знаковым, важнейшим событием в развитии 
медицинского права российской Федерации стало 
открытие в 2004 г. российской Академии меди-
цинских наук (рАмН) по отделению профилакти-
ческой медицины новой специальности – «меди-
цинское право».

Опыт зарождения и развития медицинского 
права россии имеет неоценимое значение для раз-
вития этой отрасли права в республики молдо-
ва, которое в настоящее время даёт лишь первые 
ростки, находится в стадии становления.
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Introducere. Punitur quia peccatum est et ut ne 
peccetur – aceasta este expresia latină care defi-

neşte esenţa teoriilor mixte asupra fundamentului pe-
depsei, care semnifică că, prin pedeapsă, se urmăreşte 
atât ispăşirea răului comis de infractor, cât şi îndrep-
tarea acestuia [1].

Potrivit unui studiu din domeniul criminologi-
ei publicat în Germania, s-a arătat că un accent mai 
sporit în deciziile judecătoreşti asupra mijloacelor de 
reabilitare, în privinţa infractorului de până la vârsta 
de 21 de ani, duce la mai puţine viitoare infracţiuni 
şi mai puţine victime ale infracţionalităţii [2]. Aces-
te considerente au condus la aceea ca, în mai multe 
jurisdicţii, să se formuleze condiţii juridice specifice 
pentru acest grup de „adulţi tineri”.

Pentru identitate de raţiuni, Comitetul de Miniştri 
al Consiliului Europei în paragr. 11 al Recomandării 
Rec(2003)20 referitoare la noi modalităţi de tratare 
a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile [3] a 
menţionat că, „reflectând tranziţia mai îndelungată 
spre maturitate, trebuie să fie posibil ca tinerii până la 

vârsta de 21 de ani să fie trataţi într-o manieră com-
parabilă cu cea utilizată în cazul minorilor de vârstă 
mai fragedă, primii fiind supuşi aceloraşi intervenţii, 
atunci când judecătorul este de părerea că ei nu sunt 
suficienţi de maturi pentru a fi atraşi la răspundere 
deplină pentru acţiunile comise, similar adulţilor”.

Scopul studiului rezidă în abordarea teoretico-
practică a chestiunilor ce țin de aplicarea pedepsei 
închisorii persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 
21 de ani şi aspectele ce vizează interpretarea și justi-
ficarea micșorării limitelor de pedeapsă aplicate aces-
tora.

Discuţii şi rezultate obţinute. Urmărind scopul 
umanizării politicii penale a statului, dar şi ghidân-
du-se de Rec(2003)20 a Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei, legislatorul naţional a adoptat 
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte le-
gislative, nr. 163 din 20 iulie 2017 (Monitorul Oficial, 
nr.364-370/616 din 20.10.2017 – în continuare Legea 
163/2017) prin care s-a intervenit în Codul penal cu o 
serie de amendamente, care inter alia stabilesc reguli 

CZU: 343.26(478)

APLICAREA PEDEPSEI îNCHISORII PERSOANELOR Cu 
vÂRSTA CuPRINSĂ îNTRE 18 ŞI 21 DE ANI – NOvAŢIE îN 

CODuL PENAL AL REPuBLICII MOLDOvA
Artur AIRAPEtEAN

Universitatea de Studii Europene din Moldova
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Curtea Supremă de Justiţie

Exercitarea rolului punitiv şi de coerciţie al statului în privinţa infractorilor se materializează în sistemul de pedepse 
reglementate de legea penală, iar eficienţa acestora poate fi apreciată după gradul în care a fost atins scopul pedepsei şi 
în funcţie de impactul exercitat asupra infractorului, în particular, şi a întregii societăţi, în general. Oricare pedeapsă are 
drept obiectiv aplicarea unui tratament sancţionator infractorului pentru prevenirea săvârşirii unor noi infracţiuni, ceea ce 
presupune o individualizare adecvată a reacţiei sociale la faptele prejudiciabile prescrise de legea penală. O reacţie socială 
individualizată este necesară îndeosebi în cazurile minorilor și ale persoanelor asimilate acestora, fapt ce presupune că 
celor care au săvârşit fapte penale trebuie să li se aplice măsuri care să îmbine severitatea sancţiunii penale cu grija pentru 
educarea şi reeducarea lor, pentru completarea lacunelor educaţiei anterioare şi pentru reintegrarea lor în rândul membrilor 
corecţi ai societăţii.

Cuvinte-cheie: sistemul de pedepse; normele de drept penal; practica judiciară.

PuNISHMENT By IMPRISONMENT FOR PERSONS AGED 18 TO 21 – NOvATION IN THE 
CRIMINAL CODE IN REPuBLIC OF MOLDOvA
The exercise of the punitive and coercive role of the state with regard to the offenders materializes in the penalty sys-

tem regulated by the criminal law, and their effectiveness can be assessed according to the extent to which the purpose of 
the punishment has been reached and the impact on the offender, in particular, and of the whole of society in general. Any 
penalty aims to apply a sanctioning treatment to the offender in order to prevent the commission of new offenses, which 
implies an adequate individualization of the social reaction to the prejudicial acts prescribed by the criminal law. An indi-
vidualized social response is particularly necessary in cases of minors and persons assimilated to them, which implies that 
those who have committed criminal offenses must be subject to measures combining the severity of the criminal sanction 
with care for their education and re-education, to fill the gaps in previous education and for their reintegration into the 
right members of society.

keywords: penalty system; rules of penal law; judicial practice.
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personalizate de individualizare a pedepsei pentru 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani, 
diferite faţă de cele deja fixate în Cod pentru minori 
şi pentru adulţi.

Novaţia legislativă expusă supra prevede că, ca-
tegoria intermediară de persoane, adică cei cu vârsta 
cuprinsă între 18 ani şi cei care nu au atins vârsta de 
21de ani, beneficiază de redozarea cu o treime a limi-
tei maxime a pedepsei, în corespundere cu redacţia 
actuală a art. 70 alin. (31) – (4) Cod penal. Plafonarea 
termenului maximal al pedepsei, care poate fi stabilit 
acestei categorii de persoane, obligă instanţele să ope-
reze cu criteriul subsidiar la realizarea individualizării 
pedepsei. 

Totodată, prin Legea 163/2017 au fost introduse 
modificări la art. 76 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (1) 
Cod penal, astfel încât săvârşirea infracţiunii la vârsta 
de 18 ani până la 21 de ani, poate fi considerată de 
instanţă drept circumstanţă ce atenuează răspunderea 
penală a infractorului sau poate fi apreciată ca circum-
stanţă excepţională, care, implicit, poate duce la sta-
bilirea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută 
de lege.

Recent, chestiunea de delimitare a categoriilor de 
persoane, după vârsta pe care o au: (1) minorii – per-
soanele care nu au atins vârsta de 18 ani; (2) persoa-
nele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins 
vârsta de 21 de ani; și (3) adulții – persoanele care 
au atins vârsta de 21 de ani, a fost tangenţial abor-
dată într-o decizie a Curţii Constituţionale [4], unde 
instanţa constituţională a statuat că, prin legea respec-
tivă, legislatorul a stabilit o categorie intermediară de 
persoane, situată între categoria persoanelor minore și 
cea a persoanelor adulte, acordându-le astfel un statut 
special, în contextul umanizării politicii penale.

În opinia noastră, intenţia legiuitorului vizavi de 
stabilirea pedepsei persoanelor pentru diferite catego-
rii de vârstă şi introducerea modificărilor în legisla-
ţia penală pare a fi justificată, având în vedere că, în 
unele legislaţii europene, când se referă la grupa de 
persoane cu vârsta între 18 şi 21 de ani, se susține că 
aceştia nu au maturitatea biologică şi mintală accele-
rată pentru conştientizarea pe deplin a acţiunilor lor şi 
asumarea consecinţelor negative a faptelor săvârșite, 
motiv pentru care pedeapsa aplicabilă acestei catego-
rii de vârstă nu poate depăşi un prag anumit stabilit de 
legiuitor, care urmează a fi net inferior, comparativ cu 
cel stabilit infractorilor din categoria adulţi.

Pe de altă parte, aplicarea unui tratament sancţio-
nator identic cu cel al adultului, pentru categoria de 
persoane cu vârsta între 18 şi 21 de ani, ar întrerupe 
pentru o durată mai mare continuitatea procesului de 
formare, pregătire şi integrare a tânărului adult în so-
cietate, facilitând marginalizarea lui socială postpena-
lă şi sporind dificultăţile inserţiei sale în viaţa activă, 
motiv din care pentru tinerii adulţi cu această vârstă 

s-a preconizat un regim punitiv aparte, care priveşte 
atât durata anumitor pedepse, cât şi modul de execu-
tare a lor.

Includerea în legea penală a pedepselor diferenţi-
ate pe grupe de vârstă dau expresie principiilor fun-
damentale ale politicii penale a Republicii Moldova, 
legiuitorul astfel construind sistemul de pedepse în 
temeiul diferenţierii capacităţii mintale şi dezvoltării 
psihoemoţionale a persoanelor care săvârșesc infracţi-
uni. De asemenea, categorisirea pedepselor, după cri-
teriile de vârstă, urmează să orienteze instanţele jude-
cătoreşti la alegerea unei pedepse nu doar echitabile, 
dar şi umane care, în final, să contribuie la corectarea 
şi resocializarea infractorului tânăr.

Mai mult, ne exprimăm cu fermitate opinia că, prin 
aceste modificări, în legea penală se urmăreşte susţi-
nerea tânărului delicvent întru ispăşirea consecinţelor 
negative ale pedepsei penale, orientate nu spre asupri-
rea şi distrugerea personalităţii infractorului, ci spre 
conştientizarea, educarea, corectarea şi resocializarea 
ulterioară a acestuia.

În practica judiciară la capitolul individualizării 
pedepsei pentru persoanele care au comis infracţiuni 
având vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani, există in-
terpretări neunitare, în partea ce vizează aplicabilita-
tea art. 10 Cod penal pentru persoanele care deja au 
fost condamnate pentru comiterea unor fapte ilicite 
având vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani.

În opinia lui Ronald A. Wolfson [5], aplicarea 
corectă şi echitabilă a pedepsei este unul dintre prin-
cipiile de bază ale justiţiei penale, iar criteriile de 
individualizare aplicate de instanţele de judecată la 
stabilirea pedepsei determină caracterul personal şi 
proporţional al acesteia. Folosirea unor criterii clare şi 
uniforme la stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei 
contribuie semnificativ la realizarea caracterului pre-
dictibil al legii penale şi reprezintă o condiţie sine qua 
non pentru asigurarea unei practici judiciare uniforme 
în domeniul dat.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Supreme 
de Justiţie la capitolul individualizării pedepsei pen-
tru categoria de „adulţi tineri” consultată pe portalul 
instanţei, se constată că au fost adoptate deja mai mul-
te decizii de casare a soluţiilor adoptate de instanţele 
ierarhic inferioare, care au desconsiderat principiile 
generale de individualizare a pedepsei şi nu au aplicat 
redacţia art. 70 Cod penal după modificările interve-
nite în acesta prin Legea 163/2017.

Elocvent în acest sens este exemplul unei speţe 
desprinse din practica judiciară a Colegiului penal al 
Curţii Supreme de Justiţie, publicată pe portalul web 
al instanţei, unde Curtea menţionează că:

„ ... la 20.07.2017 a fost adoptată Legea nr. 163 în 
vigoare din 20.12.2017 prin care la art. 70 Cod penal, 
a fost introdus un nou alineat, alin. (31), potrivit că-
ruia la aplicarea pedepsei persoanelor care au atins 
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vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, 
care au săvârșit infracţiune la vârsta de la 18 până 
la 21 de ani, maximul pedepsei se reduce cu o treime, 
în cazul în care instanţa, ținând cont de personali-
tatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin 
aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge 
scopul pedepsei penale, aceasta poate dispune o pe-
deapsă în limitele prevăzute de legea penală pentru 
infracţiunea săvârșită. Necesitatea aplicării pedepsei 
în limitele generale urmează a fi argumentată de către 
instanţa de judecată. 

Deşi aceste prevederi legale, care prin prisma 
art.10 Cod penal sunt aplicabile inculpaţilor, întru-
cât uşurează pedeapsa şi erau în vigoare în momentul 
examinării cauzei în instanţa de apel, se constată că 
instanţa nu a ţinut cont de acestea şi nu le-a aplicat 
în cazul lui S.V. și R.V., or, după cum rezultă din mate-
rialele cauzei, infracţiunea comisă de către inculpaţi 
datează cu 10.06.2017, data la care S.V. avea împlini-
tă vârsta de 20 de ani, iar R.V. – 18 ani. 

Raportând prevederile menționate la situația de 
fapt, se constată că în speță maximul pedepsei urmea-
ză a fi redus cu o treime, prin urmare Colegiul lărgit 
urmează să intervină în această parte.” [6].

Raţionamentele care fundamentează soluţia de 
mai sus, au ca bază prevederile din dispoziţia art. 10 
alin. (1) Cod penal, potrivit cărora legea penală care 
înlătură caracterul infracţional al faptei, care uşurează 
pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situaţia persoa-
nei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv, adică 
se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele 
respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, 
inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori 
care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

Faţă de cele ce preced, urmează de intervenit cu 
concretizarea că calitatea de extindere a acţiunii legii 
penale asupra persoanelor care au săvârșit fapte in-
fracţionale înainte de intrarea în vigoare a acestei legi 
reprezintă un deziderat ce subzistă politicii penale, 
menit să asigure eficienţa legii şi acoperă nu doar pe-
rioada cât este activă, ci şi intervalul de timp anterior 
intrării sale în vigoare. Legiuitorul stabileşte limitativ 
cazurile în care legea penală nouă retroactivează, şi 
anume, în cazurile în care uşurează pedeapsa sau în 
alt mod ameliorează situaţia persoanei ce a comis in-
fracţiunea. Or, prevederile art. 10 Cod penal se extind 
inclusiv asupra persoanelor care au săvârșit faptele in-
fracţionale până la intrarea în vigoare a legii.

În general, legalitatea pedepsei constituie un as-
pect al principiului legalităţii dreptului penal şi este 
asigurată prin cerinţa din art. 75 alin. (1) Cod penal 
care impune instanţei obligaţia de a stabili pedeapsa 
în limitele fixate în Partea Specială şi în strictă confor-
mitate cu dispoziţiile Părţii generale a Codului penal.

Prin Legea nr. 163/2017 legislatorul nu doar că a 
introdus o categorie intermediară de persoane între 

persoanele adulte și persoanele minore, ci a stabilit 
implicit faptul că, în condițiile stabilirii tratamentului 
sancționator, vârsta persoanelor adulte începe de la 21 
de ani. Categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă între 
18 și 21 de ani funcționează doar în cadrul condițiilor 
stabilirii pedepselor și nicidecum nu poate fi aplicat 
față de alte instituții de drept penal [7].

De asemenea, potrivit pct. 45 din Hotărârea Curții 
Constituționale din 27 mai 2014 [8] Curtea a menţio-
nat că în materie penală, preeminenţa dreptului gene-
rează aplicabilitatea principiului retroactivităţii legii 
penale mai favorabile. Principiul preeminenței drep-
tului reclamă certitudine și condamnă ambiguitatea 
în drept. Prin aceasta, Curtea a enunţat expres că în 
materie penală se aplică legea în vigoare în momen-
tul comiterii faptei, şi nu legea intrată în vigoare după 
consumarea infracţiunii, cu excepţia legii mai favora-
bile, care are efect retroactiv. 

Astfel, în sensul art. 22 din Constituţie în corobo-
rare cu art.10 Cod penal, neretroactivitatea legii pena-
le vizează orice circumstanţă care duce la înrăutăţirea 
situaţiei persoanei, fără a se limita doar la mărimea şi 
categoria pedepsei aplicate.

Din cuprinsul hotărârii Curţii Constituţionale re-
iese că aplicarea legii penale mai favorabile este un 
adevărat principiu, ceea ce înseamnă că, în ipoteza 
unei situaţii tranzitorii, legea penală mai favorabilă se 
aplică în toate cazurile.

Într-adevăr, în deplin acord cu statuările Curţii 
Constituţionale, excepţia retroactivităţii legii penale 
mai favorabile trebuie apreciată ca fiind obligatorie, şi 
nicidecum subsidiară în aplicare, ceea ce înseamnă că 
instanţele judecătoreşti urmează să aplice legea nouă 
mai favorabilă, în toate cazurile, în temeiul art. 15 din 
Constituţie şi art. 10 din Codul penal.

Pe lângă cele consemnate, se mai menţionează că, 
în cauza Scoppola vs Italia (nr. 2), Curtea Europeană 
a reţinut că art.7 §1 din Convenţie nu garantează doar 
principiul neretroactivităţii legilor penale mai severe, 
dar de asemenea şi, implicit, principiul retroactivităţii 
legii penale mai blânde. Acest principiu se transpune 
prin regula după care, dacă legea penală în vigoare în 
momentul comiterii infracţiunii şi legile penale pos-
terioare, adoptate înainte de pronunţarea unei decizii 
definitive sunt diferite, judecătorul trebuie să o aplice 
pe aceea ale cărei dispoziţii sunt mai favorabile acu-
zatului [9].

Altfel spus, instanţele judecătoreşti, la adoptarea 
hotărârilor trebuie să nu subestimeze principiul obli-
gativităţii coroborării dintre criteriile generale şi cele 
speciale de individualizare a pedepsei, având în vede-
re că criteriile generale au caracter obligatoriu la indi-
vidualizarea oricărei pedepse, la alegerea categoriei şi 
termenului acesteia, la stabilirea atât a pedepsei prin-
cipale, cât şi a celei complementare. Aceste criterii nu 
pot fi utilizate separat, ci numai în ansamblu, iar ne-
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glijarea unuia din aceste criterii la aplicarea pedepsei 
înseamnă că pedeapsa aplicată a fost individualizată 
contrar prevederilor legale, temei pentru casarea ho-
tărârii judecătoreşti – art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod de 
procedură penală.

Prin urmare, instanţa supremă a statuat corect în 
speţa amintită supra că:

„În temeiul art. 70 alin.(3/1) Cod penal, dat fi-
ind că făptuitorii în momentul săvârşirii infracţiunii 
aveau vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani, maximu-
mul pedepsei prevăzute în sancţiunea art. 187 alin. 
(2) lit. b), f) Cod penal, se va reduce cu o treime şi va 
constitui 4 ani şi 8 luni închisoare.

Totodată, luând în consideraţie faptul că inculpații 
S.V. și R.V. au acceptat judecata pe baza probelor ad-
ministrate în faza de urmărire penală, în baza art. 
364/1 alin. (8) Cod de procedură penală, aceștia mai 
beneficiază de o reducere cu 1/3 a limitelor prevăzute 
de lege în cazul pedepsei cu închisoare, deci limitele 
pentru individualizare a pedepsei vor fi: limita maxi-
mă de 4 ani şi 8 luni se va reduce cu 1/3 şi va constitui 
3 ani şi 1 lună, în cazul dat limita minimă şi maximă 
va fi de 3 ani şi 1 lună, astfel pedeapsa care urmează 
a fi stabilită inculpaților va fi de 3 ani şi 1 lună, de-
oarece limita maximă este cu mult sub limita minimă 
prevăzută de sancţiunea art. 187 alin. (2) lit. b), f) 
Cod penal.”

în concluzie, având la bază cele expuse, con-
chidem că la aplicarea pedepsei persoanelor care în 
momentul săvârșirii infracțiunii au atins vârsta de 18 
ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, maximumul 
pedepsei se reduce cu o treime, iar în cazul în care in-
stanţa, ținând cont de circumstanţele comiterii infrac-
ţiunii şi personalitatea infractorului, ajunge la conclu-
zia că doar prin aplicarea pedepsei în limitele generale 
se va atinge scopul pedepsei penale, motivele care au 
stat la baza statuării respective urmează obligatoriu 
să fie argumentate în partea descriptivă a sentinței de 
judecător.

Totodată, reținem că la stabilirea pedepsei defini-
tive în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa închi-
sorii nu poate depăşi 25 de ani pentru adulţi, 20 de 
ani pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani, 
dar nu au atins vârsta de 21 de ani, şi 12 ani şi 6 luni 
pentru minori, iar în caz de cumul de sentinţe – de 
30 de ani pentru adulţi, 25 de ani pentru persoanele 
care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta 

de 21 de ani, şi 15 ani pentru minori. În sensul legii, 
vârsta enunțată supra se referă la cea din momentul 
săvârșirii infracțiunii incriminate şi nu urmează a se 
confunda cu cea din momentul judecării cauzei.

Coroborând prevederile art. 10 alin. (1) Cod penal 
cu cele ale art. 101 din aceeaşi lege, instanțele urmează 
să reducă din maximumul pedepsei aplicate inclusiv 
condamnaților, la cererea acestora, dacă după rămâ-
nerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la 
executarea integrală a pedepsei privative de libertate, 
se va constata că persoanele au comis infracțiunile 
pentru care au fost condamnate, având vârsta cuprinsă 
între 18-21 de ani.
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în orice domeniu de activitate sunt întâlnite aşa-
zisele probleme „delicate”, „incomode” sau „je-

nante”. Nu lipsesc ele nici în procedura penală. Una 
dintre acestea ţine de pierderea şi restabilirea ulterioară 
a dosarelor penale, a diferitelor documente şi materiale 
cu valoare judiciară [1]. 

Materialul oricărui proces penal constă din conţi-
nutul documentar, adică din complexul scriptelor care 
constată mersul şi rezultatele desfăşurării activităţii pro-
cesual penale, ca urmare a actelor procesuale interve-
nite şi a actelor procedurale efectuate în cursul acestei 
desfăşurări; acest material poartă global denumirea de 
„dosarul procesului”. Normala desfăşurare a unui pro-
ces penal sau posibilitatea de soluţionare a unor situaţii 
postprocesuale pot fi grav afectate în caz de dispariţie 
a materialului procesual, fie în întregul său (dispariţia 
unui sau unor înscrisuri din conţinutul acestui material). 
Codul de procedură penală, fără să arate explicit care 
înscrisuri pot, în caz de dispariţie, da loc la folosirea 
procedurii de reîntregire a materialului procesual, are 
în vedere toate ipotezele în care înscrisul dispărut este 

„reclamat de un interes justificat”, deci orice document 
procesual cu relevanţă juridică. Dosarul sau înscrisul 
dispărut poate privi o cauză penală aflată în faza de ur-
mărire sau în curs de judecată, la prima instanţă ori la o 
instanţă sesizată cu judecarea unei căi de atac.

Dispariţia unui dosar sau unui înscris poate inter-
veni şi într-o cauză penală definitiv soluţionată care nu 
mai este deci pendinte în faţa unei instanţe (cauză ar-
hivată) [2]. 

În cursul procesului penal sau într-o cauză soluţio-
nată definitiv, organul de urmărire penală sau instanţa 
de judecată pot constata direct sau pot fi sesizate cu dis-
pariţia unor înscrisuri dintr-un dosar penal sau chiar a 
întregului dosar. Dispoziţiile art. 526-530 din CPP RM 
reglementează procedura de urmat în caz de dispariţie a 
documentelor judiciare. Deoarece dispariţia documen-
telor sau a dosarului poate paraliza desfăşurarea proce-
sului în cauza respectivă, legislaţia procesual penală, 
pentru prima dată, reglementează dispoziţii privind re-
medierea acestor situaţii.

Procedura de restabilire a documentelor judiciare 

CZU: 343.1(478)

uNELE PARTICuLARITĂțI ALE RESTABILIRII 
DOCuMENTELOR juDICIARE DISPĂRuTE îN PROCESuL 

PENAL DIN REPuBLICA MOLDOvA
Victor GRIJUC

 Institutul de Cercetări Juridice și Politice AȘM
Petru lEU 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

În cursul procesului penal sau după finalizare, organele judiciare pot constata direct sau pot fi sesizate cu dispariţia 
unor înscrisuri judiciare dintr-un dosar penal sau chiar a întregului dosar. Deoarece dispariţia înscrisurilor sau a dosarului 
poate paraliza desfăşurarea activităţilor procesuale în cauza respectivă, legea procesual penală cuprinde dispoziţii speciale 
privind remedierea acestei situaţii, dispoziţii care derogă de la procedura obişnuită.

Această reglementare specială este impusă de necesitatea existenţei în dosarul cauzei în vederea soluţionării întregului 
material probator, precum şi pentru dovedirea întregii activităţi desfăşurate de organele judiciare. Prin intermediul acestei 
proceduri se realizează, aşadar, reîntregirea conţinutului procesual documentar al dosarului cauzei, necesară normalei 
desfăşurări a procesului penal sau justei rezolvări a unor situaţii privind o cauză penală definitiv judecată.
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PARTICuLARITIES OF RECOvERy OF juDICIAL DOCuMENTS wENT LOST DuRING 
THE CRIMINAL PROCESS IN REPuBLIC OF MOLDOvA
During the criminal trial or after finalization, the judicial bodies may find out directly or may be notified of the disap-

pearance of judicial documents of a criminal case or even of the whole file. As the disappearance of documents or file may 
paralyze the conduct of procedural activities in the case in question, the criminal procedure law contains special provisions 
to remedy this situation, provisions derogating from the ordinary procedure.

This special regulation is imposed by the need of existence in the case file of the whole evidence in order to solve and 
to prove the entire activity of the judicial bodies. Therefore, through this procedure, the reunification of the documentary 
procedural content of the case file is achieved, which is necessary for the normal conduct of the criminal proceedings or 
the fair resolution of some cases concerning a final criminal case.
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dispărute constituie o modalitate a procedurilor speci-
ale prin care sunt, în mod repetat, administrate probele 
referitoare la circumstanţele care urmează a fi dovedite 
în cauză, efectuate acţiuni procesuale, solicitate şi ane-
xate la dosar acte procedurale (inclusiv copii şi mate-
riale originale din procedura iniţială), care, apreciate 
în coroborare, întemeiază adoptarea de noi hotărâri ori 
confirmarea hotărârilor adoptate anterior [3].

Dispoziţiile procesuale vizate îndeplinesc o func-
ţiune şi o finalitate proprie, ambele impuse de însăşi 
împrejurarea care prilejuieşte recurgerea la această pro-
cedură, adică dispariţia unui înscris judiciar sau a unui 
dosar privind un proces penal în curs de desfăşurare sau 
un proces penal definitiv soluţionat. Funcţiunea proce-
durii speciale este reîntregirea conţinutului procesual 
documentar al cauzei penale căreia îi aparţinea dosarul 
sau înscrisul dispărut. Finalitatea proprie constă în asi-
gurarea, după caz, a normalei desfăşurări a procesului 
penal sau a justei rezolvări a unor situaţii privind o ca-
uză penală definitiv judecată şi deci de a contribui în 
ambele ipoteze la înfăptuirea justiţiei penale [4].

Prin termenul „dispariţie” trebuie să se înţeleagă 
atât pierderea înscrisurilor, cât şi distrugerea, degrada-
rea sau sustragerea lor [5].

În acest context, nu putem trece cu vederea faptul că 
articolele şi intervenţiile rare asupra unor aspecte apar-
te privind restabilirea documentelor judiciare dispăru-
te, în calitatea ei de procedură specială, nu numai că nu 
pretind la completa elucidare a problemei, dar nu indi-
că decât vag modul în care această problemă complexă 
trebuie abordată. Nu sunt limpezi nici problemele lega-
te de natura activităţii de restabilire a dosarelor penale 
pierdute, nici statutul subiecţilor participanţi la acest 
proces de restabilire, la fel – particularităţile strângerii 
probelor, luării deciziilor etc.

Procedura specială (în cazul nostru cea de restabilire 
a documentelor judiciare dispărute) apare ca un com-
plex de norme de drept procesual penal, care instituie, 
pentru anumite cauze penale, o desfăşurare a procesu-
lui penal parţial diferită de procedura obişnuită.

Procedura specială, cuprinzând norme speciale faţă 
de normele generale ale procedurii obişnuite, are faţă 
de aceasta poziţia normelor speciale faţă de normele 
generale. Astfel, procedura specială nu se aplică decât 
în cauzele în care există o derogare expresă de la proce-
dura obişnuită; procedura specială se realizează şi prin 
normele procedurii obişnuite pentru toate chestiunile 
pentru care nu se face nicio derogare în reglementa-
rea procedurii speciale; în fine, o normă nouă privind 
procedura specială derogă întotdeauna de la procedura 
obişnuită, în timp ce o normă generală posterioară une-
ia speciale nu abrogă norma specială derogatorie decât 
în cazul în care se prevede în mod expres.

Ca urmare a acestor relaţii între procedura obişnu-
ită şi procedura specială, în reglementarea unei astfel 
de proceduri, legiuitorul trebuie să aibă în vedere ur-

mătoarele îndatoriri: în primul rând, să stabilească cu 
precizie cauzele în care se aplică procedura specială, 
normele derogatorii fiind de strictă interpretare; să pre-
vadă normele derogatorii de la procedura obişnuită, 
astfel încât să dea formă unei proceduri speciale, şi nu 
numai unor elemente de derogare; în fine, să precizeze 
că acolo unde nu se derogă se aplică normele procedu-
rii obişnuite [6].

Procedura folosită în caz de dispariţie a înscrisurilor 
judiciare nu este o procedură specială propriu-zisă, ci 
o procedură specială asimilată, prin intermediul ei re-
zolvându-se alte probleme decât cele privind tragerea 
la răspundere penală, şi, în consecinţă, în această pro-
cedură nu sunt rezolvate probleme care privesc fondul 
cauzei.

Prin reglementarea acestei proceduri, legea pune la 
dispoziţia organelor judiciare o cale rapidă şi operativă 
de a remedia situaţia procesuală provocată de dispariţia 
înscrisurilor sau dosarelor şi a înlătura consecinţele ce 
ar putea decurge din această situaţie.

Recurgerea la această procedură specială are loc nu-
mai în acele cazuri în care dosarul sau înscrisul dispărut 
nu poate fi refăcut în cursul desfăşurării procesului pe-
nal potrivit procedurii obişnuite.

Astfel, neglijenţa în păstrarea dosarelor penale, ero-
rile în repartizarea corespondenţei la dosarele la care se 
referă, sustragerea şi distrugerea unora dintre înscrisu-
rile judiciare esenţiale ale unei cauze penale sau chiar a 
unui dosar întreg pot atrage, în caz de interes justificat, 
necesitatea înlocuirii sau reconstituirii acestor înscrisuri. 
Când dispariţia se referă la un dosar în curs de urmări-
re şi de judecată în momentul constatării dispariţiei, se 
procedează potrivit procedurii obişnuite de a se depune 
la dosar înscrisurile oficiale aflate asupra părţilor şi la 
organele judiciare sau copii legalizate de pe acestea. 
Aceeaşi procedură obişnuită se foloseşte şi atunci când 
a dispărut un întreg dosar, care, fiind pe rolul organului 
de urmărire penală sau al instanţei de judecată, trebuie 
refăcut în vederea rezolvării lui. Când înlocuirea sau 
reconstituirea nu este posibilă prin procedura obişnuită, 
se foloseşte procedura specială. Această procedură se 
foloseşte şi în cazul înscrisurilor sau dosarelor definitiv 
soluţionate; de exemplu, în caz de reabilitare, când se 
cere depunerea unei copii de pe hotărârea definitivă de 
condamnare, în caz de introducere a unei revizuiri în 
favoarea celui condamnat, pentru obţinerea unui înscris 
depus în original într-un dosar penal sau a unei copii 
legalizate de pe acesta [7].

Dispariţia dosarului sau a documentelor poate fi 
constatată din oficiu sau la sesizarea părţilor din proces. 
Organul de urmărire penală sau preşedintele instanţei 
este obligat ca în procesul-verbal de constatare a dispa-
riţiei dosarului sau a documentelor să indice măsurile 
care au fost întreprinse pentru găsirea acestora.

În acest caz, procurorul poate întreprinde măsuri în 
vederea găsirii dosarului sau materialelor, indiferent 
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dacă conduce sau exercită nemijlocit urmărirea. Aceas-
tă obligaţie a procuroului durează până la transmiterea 
dosarului în instanţa de judecată. Organul de urmărire 
penală, procurorul sau preşedintele instanţei judecăto-
reşti dispune efectuarea unor acţiuni în vederea găsirii 
dosarului sau a documentului. Procedura dată este apli-
cabilă doar în cazul unui interes justificat [8].

Cercetătorul Gr. Theodoru constată că procedura 
specială începe prin întocmirea actului de constatare 
a dispariţiei dosarului sau a înscrisului judiciar. Pentru 
constatarea dispariţiei, organul de urmărire sau preşe-
dintele instanţei de judecată la care se găsea în con-
servare dosarul sau înscrisul, întocmeşte, după cum 
am specificat deja, un proces-verbal prin care constată 
dispariţia şi se arată măsurile care s-au luat pentru gă-
sirea acestuia. Procesul-verbal de constatare constituie 
documentul procedural care stă la baza pornirii proce-
durii de înlocuire sau reconstituire a înscrisului judiciar 
dispărut.

Procedura specială nu se declanşează decât după ce 
se constată îndeplinirea a două condiţii – una negativă 
şi alta pozitivă. Condiţia negativă constă în imposibi-
litatea înlocuirii sau reconstituirii pe calea procedurii 
obişnuite în cursul urmăririi sau judecării cauzei; con-
diţia pozitivă constă în existenţa unui interes justificat, 
determinat de necesitatea aducerii înscrisului sau do-
sarului dispărut într-un cadru procedural legal, folo-
sindu-se o cale de atac extraordinară sau o procedură 
specială. 

În realizarea procedurii speciale folosite în caz de 
dispariţie a înscrisurilor judiciare, pot fi distinse mai 
multe momente ale activităţii organelor competente. 
Astfel, există un moment al constatării dispariţiei în-
scrisului sau dosarului judiciar şi un moment al înlocu-
irii sau reconstituirii înscrisului judiciar [9].

Savantul C. Bulai susține că activitatea procesuală 
în vederea înregistrării materialului documentar, inte-
gral sau parţial dispărut, parcurge două etape: 

1) o etapă a constatării dispariţiei dosarului sau în-
scrisului şi;

2) o etapă a reîntregirii efective (prin înlocuire sau 
reconstituire).

Cadrul organelor care desfăşoară aceste activităţi 
succesive diferă în principal după situaţia cauzei penale 
în al cărei material procesual s-a produs dispariţia.

Organele care au sarcina să efectueze atât constata-
rea, cât şi reîntregirea efectivă sunt, după caz, organul 
de urmărire penală, când dispariţia s-a produs în faza 
de urmărire, instanţa la care se găsea pendinte cauza 
penală când dispariţia a avut loc în faza de judecată, 
ori instanţa la care dosarul se află în conservare, când 
dispariţia s-a produs după arhivarea dosarului.

Cadrul organelor se amplifică atunci când constata-
rea dispariţiei dosarului sau a înscrisului s-a făcut de un 
organ de urmărire penală sau de o instanţă de judecată, 
altele decât cele arătate supra. În acest caz, organul de 

urmărire penală sau instanţa de judecată care a constatat 
dispariţia are obligaţia să trimită organului de urmărire 
penală sau instanţei de judecată competente toate ma-
terialele necesare efectuării înlocuirii sau reconstituirii 
înscrisului dispărut.

Subiecţi procesuali oficiali sunt persoanele care 
lucrează ca prepuşi ai organelor mai sus arătate (per-
soanele care efectuează urmărirea penală, procurorii, 
preşedintele şi judecătorii de la instanţa la care se găsea 
pendinte cauza sau la care se află în conservare dosa-
rul.

Subiecţi procesuali neoficiali sunt părţile interesate 
în cauza respectivă. Subiecţi neoficiali ocazionali vor 
deveni toate persoanele care vor fi audiate în vederea 
reconstituirii înscrisului dispărut [10].

Legea (alin. (3) art. 526 CPP RM) face precizări cu 
privire la cauzele care ar duce la dispariţia dosarului 
penal sau a documentelor din dosar: a) pierderea pre-
supune a nu mai şti unde a fost pus sau unde se află do-
sarul sau documentele; b) distrugerea înseamnă a face 
să nu mai existe; c) deteriorarea presupune degradarea 
dosarului penal sau a unor documente din dosar; d) sus-
tragerea constă în luarea ilegală a dosarului sau a docu-
mentelor din deţinerea unui organ ori a unei persoane, 
fără consimţământul lor.

Deci dispariţia dosarului penal sau a documentelor 
din dosar poate fi consecinţa unor activităţi accidentale, 
fără intenţie, cum ar fi pierderea, cât şi a urmare a unor 
activităţi intenţionate, în urma cărora au fost distruse, 
deteriorate sau sustrase [11].

Procedura specială folosită în caz de dispariţie a 
dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare se aplică 
numai dacă sunt realizate cumulativ condiţiile:

a) dosarul sau înscrisul judiciar dispărut să fie recla-
mat de un interes justificat;

b) dosarul sau înscrisul judiciar dispărut să nu poată 
fi refăcut potrivit procedurii obişnuite (în legătură cu 
această a doua condiţie, se susține că, pe parcursul pro-
cesului penal, prin metode criminalistice, pot fi refăcu-
te înscrisurile rupte, arse, cu textul şters sau cu textul 
acoperit; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se 
poate apela la procedura specială pe care o analizăm).

Aşa cum reiese din reglementarea obiectului aces-
tei proceduri speciale, pot fi înlocuite sau reconstitu-
ite atât înscrisurile judiciare, cât şi dosarele judiciare. 
Prin dosar judiciar se înţelege totalitatea înscrisurilor 
(documentelor) constatatoare ale actelor procesuale şi 
procedurale care reflectă activitatea desfăşurată într-o 
cauză penală. Intră în conţinutul dosarului penal şi alte 
înscrisuri care servesc ca mijloace de dovadă.

Dosarul penal este perceput cel mai ades ca o anumi-
tă cantitate de documente, materiale şi acte scrise, ceea 
ce este corect, dar numai în parte. Folosind termenul de 
„dosar penal” în repetate rânduri, Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova îl asociază adeseori cu 
noţiunile de materiale sau de documente. 
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Bazându-se pe practica de cercetare, unii jurişti [12] 
consideră a fi o problemă stringentă păstrarea dovezilor 
materiale în cauzele penale, acesta constituind doar un 
aspect al problemei cercetate de noi în plan general. Pe 
baza acestor fapte, se cere efectuarea imediată a unor 
anchete de serviciu şi luarea de măsuri în ceea ce pri-
veşte găsirea sau restabilirea documentelor pierdute. 
Problema restabilirii documentelor judiciare şi a mate-
rialelor pierdute are o importanţă practică incontestabi-
lă. Dar, în acelaşi timp, e de observat că aceste proble-
me nu au o reglementare normativă corespunzătoare. 
Aceasta se poate explica, în primul rând, prin faptul că 
în practica judiciară actuală pierderea unor documente 
şi materiale, de regulă, nu este făcută publică. 

Pentru evidenţa de stat, multe cazuri de pierdere a 
documentelor judiciare rămân într-o stare latentă. Ne-
inventariate statistic, în modul corespunzător, această 
problemă nu este percepută de către legiuitor în toată 
complexitatea sa. 

Însă, în conformitate cu specificul efectuării proce-
sului de restabilire, acest mod de acţiune nu poate fi 
folosit întotdeauna prin analogie. Cu atât mai mult cu 
cât particularităţile specifice în acest caz le constituie 
dovezile şi deciziile luate.

Adeseori, organele de ocrotire a normelor de drept 
sunt nevoite să recurgă la o analogie brutală, atunci 
când norma juridică existentă nu se aplică în confor-
mitate cu sensul ei, ci este adaptată cutărei sau cutărei 
situaţii. 

Desigur, o asemenea metodă nu poate să nu atra-
gă ulterior o limitare nejustificată a drepturilor şi in-
tereselor legitime ale participanţilor la procesul penal. 
Cu toate acestea, practica nu pune în faţa legiuitorului 
problema reglementării noilor (mai exact, al tenebroa-
selor) raporturi ce se nasc de pe urma efectuării proce-
sului de restabilire. 

Nu este de exclus că această dovadă de nihilism ju-
ridic este o manifestare a lipsei de fermitate în ceea ce 
priveşte respectarea întocmai a normelor juridice. Un 
jurist rus observa că astăzi creşte neliniştitor discrepan-
ţa dintre textul normei şi practia juridică, ceea ce, desi-
gur, reprezintă un pericol real pentru buna funcţionare 
a statului de drept.

Concluzii. Semnalând actualitatea şi valoarea prac-
tică a temei, nu conchidem că problema în discuţie lip-
seşte din programele de cercetare ştiinţifică sau nu re-
prezintă în niciun fel o preocupare legislativă. Aparenta 
neglijare a subiectului nu vădeşte faptul că perspective-
le cercetării asupra acestei teme ar fi lipsite de interes. 

Probabil, deocamdată nu s-au copt premisele, inclu-
siv teoretice, pentru revizuirea legislaţiei şi eliminarea 
părţilor slabe ale normelor juridice în chestiunea care 
ne preocupă. Aceasta se va întâmpla, probabil, atunci 

când restabilirea documentelor judiciare se va face tot 
mai haotic şi improvizat (fără luarea în seamă a proce-
durii existente), încât legiuitorul se va vedea nevoit să 
iniţieze revizuirea şi perfectarea materialului legislativ 
ce ţine de procedura de restabilire a documentelor judi-
ciare dispărute.

Ferma noastră convingere este că propunerile de re-
glementare din punct de vedere normativ a procedurii 
de restabilire a documentelor judiciare trebuie să se ba-
zeze pe cercetarea esenţei procedurilor şi a aspectelor 
juridice ale organizării activităţii organelor de stat, pro-
blematica ce vizează restabilirea documentelor penale 
dispărute. Problemă de o mare complexitate, antrenând 
un număr mare de oameni şi instituţii, restabilirea do-
sarelor penale dispărute necesită o atenţie pe măsura 
importanţei tuturor componentelor şi acţiunilor care 
contribuie la buna funcţionare a mecanismelor siste-
mului de justiţie şi, în definitiv, la ocrotirea intereselor 
constituţionale ale cetăţenilor.
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Introducere. Avortul este un subiect foarte du-
reros pentru femei și bărbați, care se confruntă 

cu dilema morală de a termina sau nu o sarcină. Este 
una dintre problemele morale cele mai polarizante – 
oamenii sunt, pe de o parte (pro) sau alta (contra), 
foarte puțini sunt indeciși [1].

La categoria răului social necondiţionat se atri-   
buie avorturile provocate în condiţii neadecvate – 
aşa-numitele avorturi nepericuloase. În ţările dezvol-
tate, frecvenţa lor constituie mai puţin de 2 la 10.000 
din femei de vârstă reproductivă, iar în ţările în curs 
de dezvoltare este de 15 ori mai mare. Aşa nivel de 
avorturi nepericuloase, după evaluarea Organizaţi-
ei Mondiale a Sănătăţii, se atestă pe teritoriul fostei 
URSS. Anual în lume aceste avorturi servesc drept 
motiv la decesul a aproximativ 70.000 de femei.

Problema avorturilor rămâne până în prezent a fi 
una extrem de dezbătută, chiar şi din punct de vedere 
ştiinţific. Polemica se duce de pe poziţia a două tabe-
re: antiavort şi proavort.

Într-o primă abordare antiavort, se susţine că mo-
mentul în care ovulul este penetrat de spermatozoid şi 
are loc fuziunea materialului nuclear al celor două celu-
le reprezintă momentul care „marchează începutul vie-
ţii unui individ” [2, p.43]. În cadrul primului simpozion 
internaţional cu privire la avort, s-a ajuns la concluzia 
că majoritatea participanţilor nu au putut găsi un anu-
mit stadiu al sarcinii, între fuziunea spermatozoidului 
cu ovulul sau, cel puţin, pornind de la stadiul blastocist 
până la naştere, în care să se poată afirma că nu este 
vorba despre o fiinţă umană [3, p.460]. 

O teorie pragmatică contraavortivă, bine argu-
mentată din punctul de vedere al apariţiei şi dezvol-
tării fireşti a vieţii, este cea a continuităţii. Pornind 
de la ideea că dezvoltarea embrionului în uter este 
un proces continuu, din punct de vedere logic devine 
greu să susţii că ar exista un moment în care o for-
mă de viaţă este diferită ca esenţă de aceeaşi formă 
de viaţă. Ar fi greu de susţinut că aceeaşi entitate în 
momente diferite ale evoluţiei sale ar avea drepturi 
diferite. Astfel, naşterea nu reprezintă un moment 
semnificativ, care să diferenţieze clar un nou-născut 
de un făt de 9 luni. 

Indiferent de natura argumentelor (religioase, şti-
inţifice, etice, morale etc.), poziţia antiavort se fun-
damentează pe ideea că fătul este o fiinţă distinctă de 
corpul mamei. Astfel femeia nu este în drept să deci-
dă dacă păstrează sau nu sarcina, deoarece drepturile 
unei persoane se opresc acolo unde încep drepturile 
unei alte persoane. Respectiv fătul ca entitate umană 
are dreptul să trăiască.

Diferite curente religioase existente în întreaga 
lume susțin că avortul trebuie interzis și îl egalează 
cu o crimă. Totodată, considerând că copilul capătă 
viață de când este conceput, chiar dacă nu este dez-
voltat complet, fătul are viață și deși nu poate fi con-
siderat o persoană, el poate fi considerat om.

Metode și materiale aplicate. În procesul elabo-
rării studiului, au fost folosite materialul doctrinar și 
normative cu privire la geneza incriminării avortului. 
De asemenea, investigarea acestui fenomen a fost po-
sibilă prin aplicarea mai multor metode de cercetare 
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științifică teoriei dreptului și criminologiei: metoda 
logică, metoda analizei comparative, analiza sistemi-
că, statistică etc. Totodată, au fost utilizate lucrările 
savanților autohtoni, precum și materialele științifice 
ale doctrinarilor din alte state.

Conținutul de bază. Răspândirea creştinismului 
a avut o influenţă mare asupra avorturilor şi a reac-
ţiei sociale faţă de acesta. La nivel sancţionator, prin 
legislaţia lui Iustinian, se făcea deosebire între distru-
gerea conceptului naşterii neînsufleţit (până la 40 de 
zile) şi conceptul naşterii însufleţit (mai mult de 40 
de zile). Prin hotărârea Soborului din Constantinopol 
din anul 629 distrugerea conceptului naşterii de până 
la 40 de zile se sancţiona cu exil, iar a celui neînsu-
fleţit – cu moartea. Această pedeapsă a fost aplicată 
până în secolul IX, însă ulterior, a fost reintrodusă de 
către Papa Inocentiu I în sec. XII. Pedeapsa se apli-
ca atât în privinţa femeii, cât şi în privinţa persoanei 
care o ajuta.

Viziunea bisericească asupra netolerării şi pedep-
sirii grave asupra faptelor de avortare a influenţat, în 
mare măsură, legiuirile penale din toate statele eu-
ropene. Astfel, pedeapsa cu moartea a fost stabilită 
în mai multe legiuiri penale: Franţa (1562), Anglia 
(1524), Germania (1533), Rusia (Pravila lui Alexei 
Mihailovici din 1649) etc. [4, p.34].

Aspru erau pedepsite şi faptele de pruncucidere. În 
Franţa, prin Legea din 1270, acele femei care-şi omo-
rau copiii în mod repetat erau arse pe rug. Ulterior, 
aceeaşi pedeapsă era instituită şi pentru femeile care 
săvârşeau fapta pentru prima dată [5, p.5]. Din anul 
1556, potrivit Edictului lui Henric al II-lea, prunc-
ucigaşele se pedepseau cu moartea doar în cazul în 
care ascundeau sarcina sau faptul naşterii, nu chemau 
martori care să adeverească că copilul s-a născut viu 
sau mort, precum şi atunci când îşi ucideau copilul 
încă nebotezat, şi nu era îngropat în cimitir conform 
tradiţiilor religioase. Pedeapsa capitală se aplica prin 
spânzurare, iar corpul neînsufleţit al făptuitoarei era 
ars [5, p.5].

Papa Sixt al V-lea a adoptat în 1588 o bulă papală 
prin care avortul era declarat crimă împotriva natu-
rii şi păcat contra căsătoriei. Această poziţie a papei 
este preluată de la Sfântul Tomas d’Aquino, care însă 
nu avea o poziţie atât de radicală, însă considera că 
avortul devine un păcat după ce fătul dobândeşte su-
flet, adică după ce primele mişcări ale acestuia sunt 
percepute de către mamă. Sub această influenţă, Papa 
Grigore al XIV-lea a promovat ideea potrivit căreia 
avortul înainte de acel moment în care fătul dobân-
deşte suflet nu ar trebui să atragă sancţiuni ecleziasti-
ce mai mari decât cele civile [6].

În Ţara Românească au fost atestate dispoziţii 
penale timpurii de incriminare a avortului. Astfel, 
în capitolul 374 se prevedea că femeia care folosea 
diverse ierburi cu efect abortiv era pedepsită similar 

unui ucigaş, fiind sancţionată ca atare, după regulile 
bisericeşti [7, p.350]. 

În Cartea de învăţătură de la pravilele împără-
teşti, tipărită în 1648 la Mănăstirea Trei Ierarhi din 
Iaşi, era incriminată fapta de paricid, care consta în 
uciderea părinţilor, copiilor, fraţilor, soţiei şi care 
se pedepsea cu „moarte mai cumplită”, judecătorii 
având latitudinea să aprecieze modalitatea de execu-
tare a pedepsei respective [8, p.15]. 

Religia creştin-ortodoxă condamnă şi în prezent 
cu vehemenţă avorturile. Încă din cele mai vechi tim-
puri, Biserica Creştină a privit avortul deliberat ca un 
păcat grav. Canoanele echivalează avortul cu omorul. 
La baza acestei evaluări stă convingerea că zămislirea 
unei fiinţe umane e un dar al lui Dumnezeu, de ace-
ea, din momentul conceperii, orice intervenţie asupra 
vieţii unei viitoare persoane umane este criminală. Pe 
lângă aceasta, avortul este o ameninţare serioasă a să-
nătăţii fizice şi sufleteşti a mamei. Fără să le respingă 
pe femeile care au făcut avort, Biserica le cheamă la 
pocăinţă şi depăşirea consecinţelor ruinătoare ale pă-
catului prin rugăciune şi eptimie urmată de împărtă-
şirea cu Tainele mântuitoare [9, p.242].

În accepţiunea lui Meleotis Kalamaras, Mitropoli-
tul de Nikopole, secolul luminilor inundat de procla-
maţii privind valoarea vieţii a luat drept criterii refe-
ritoare la această problemă atât de serioasă nu adevă-
rul, nu necesitatea protejării vieţii, ci falsa politică, şi 
în special: teama de eventuala suprapopulare (accep-
tând astfel avortul ca mijloc de limitare a naşterilor); 
drepturile individului (absolutizând argumentul fals 
şi neştiinţific reprezentat de drepturile femeii însărci-
nate) [10, p.19]. În aceeaşi accepţiune, fătul nu este 
un lucru, un obiect sau o simplă parte a corpului fe-
minin, ci genă cu viaţă în evoluţie, întrepătrunsă cu 
viaţa celei ce îl poartă [10, p.19]; este o contradic-
ţie nebunească faptul că aceiaşi oameni care, pe de 
o parte, se luptă energic pentru drepturile omului, pe 
de altă parte, strivesc cel mai elementar drept al celei 
mai nevinovate şi lipsite de apărare fiinţe omeneşti; 
este pur şi simplu demenţial ca, în numele omenirii şi 
al dreptului la viaţă, să fie abolită pedeapsa cu moar-
tea şi în acelaşi timp să fie legiferat avortul!

Viziunea creştin-ortodoxă asupra avorturilor este 
axată pe ideea că dacă Dumnezeu este creatorul vieţii 
omului, inclusiv a celui nenăscut, atunci El este şi 
Stăpânul ei şi, deci nimeni, în nicio împrejurare, nu 
are dreptul să ucidă fiinţa umană, în numele niciunui 
principiu şi, cu atât mai puţin, din cauza comodităţii 
şi liniştii familiei sau a carierei viitoarei mame [11, 
p.162].

În concordanţă cu învăţătura Bisericii Ortodo-
xe este acceptabil avortul involuntar, căci el nu este 
nici provocat, nici prevăzut, iar în consecinţă, într-o 
asemenea situaţie, persoana este lipsită de vinovăţie, 
el nefiind decât o întâmplare pur regretabilă. Nu se 
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admite sub nicio formă avortul premeditat şi dorit 
cu scopul eliminării copilului, indiferent de perioada 
când acesta s-ar produce şi de stadiul de dezvoltare 
în care s-ar afla, căci se manifestă voinţa expresă de 
îndepărtare a lui şi de rupere de la dragostea maternă. 
Mergând pe aceleaşi argumente, nu este de accep-
tat avortul nici pentru salvarea sănătăţii mamei [11, 
p.164].

În concepţia Bisericii, femeia care omoară un 
prunc în pântece este de mii de ori ucigaşă. În primul 
rând, femeia care îşi ucide copilul este considerată a 
fi de două ori ucigaşă. Aceasta ucide atât trupul cât 
şi sufletul copilului. Este ucigaş şi de suflet, pentru 
că nu a lăsat acel copil să primească taina Sf. Botez. 
În al doilea rând, femeia care face avort este de mii 
de ori ucigaşă, pentru că omorând un copil, din acel 
copil s-ar fi născut mii de generaţii până la sfârşitul 
lumii şi, odată cu el, au fost omorâte şi generaţiile de 
suflete care aşteptau să se întruchipeze din acel copil 
[12, pp.30-31].

Calificativul de crimă pentru avort este dat şi de 
către Biserica Catolică: „Avortul este ca fiind scoate-
rea, îndepărtarea fătului imatur din pântecul mamei, 
cu intenţia de a-l ucide, pentru a nu ajunge la viaţă, 
a scăpa de sarcină şi de copilul care ar urma să se 
nască. Această intenţie califică avortul drept crimă de 
ucidere a unei vieţi omeneşti. Să nu ne lăsăm amăgiţi 
de falsele şi perfidele teorii că fătul nu are viaţă îna-
inte de 3 luni sau că nu este om înainte de a se naşte. 
Adevărul e că fătul este viu, că are viaţă chiar din 
momentul conceperii, căci n-ar fi viu, n-ar creşte. În-
săşi intenţia de a-l ucide, de a scăpa de el, este dovada 
că în conştiinţa celui care săvârşeşte sau cere avortul 
există convingerea că fătul are viaţă, pe care vrea să 
o înlăture [13, pp.28-29]. 

Islamul considera viaţa un lucru sacru dat de 
Allah Cel Atotputernic. Nimeni nu are dreptul de a 
lua sau a pune capăt vieţii altcuiva decât recurgând 
la justiţie sau conform jurisprudenţei islamice. De 
asemenea, islamul consideră că fătul (fetusul) este 
creaţia lui Allah cel Atotputernic. Nimeni, nici măcar 
mama, nu are dreptul de a se descotorosi de el decât 
în cazul în care prezenţa lui pune în pericol viata ma-
mei. Deci, Islamul permite avortul numai în aceste 
condiţii [14].

Avortul premeditat, adică avortarea de buna voie 
a embrionului din pricina sărăciei, de teama sărăciei 
sau din alte motive netemeinice care echivalează cu 
uciderea unui suflet, fiindcă embrionul este un suflet 
de la începutul creării sale, ştiut fiind că orice avort 
intenţionat, oricât ar fi de devreme, nu poate avea loc 
decât după cea de a treia săptămână de sarcină, adică 
în faza creării embrionului. Exista cazuri foarte rare, 
pe care rânduiala divină le-a exceptat prin următo-
rul verset: „Si nu ucideţi sufletul pe care Allah l-a 
socotit oprit, decat pe drept”. Astfel, dacă este ucis 

embrionul care ameninţă nemijlocit viata gravidei (şi 
acestea sunt cazuri foarte rare în medicină), cu con-
diţia că o comisie medicală alcătuită din specialişti să 
ia o hotărâre în acest sens, respectându-se cuvintele 
lui Allah Preaînaltul: „Întrebaţi-i pe oamenii price-
puţi în cărţi, dacă voi nu ştiţi. (I-am trimis cu) semne 
limpezi și cu scripturi (An-Nahl 16:43-44). Această 
situaţie se încadrează în excepţiile permise de sfântul 
verset menţionat mai sus şi în prescripţiile următoa-
relor două versete: Allah nu impune nici unui suflet 
decât ceea ce este in putinţa lui (Al-Baqarah 2:286); 
Nici unui suflet nu i se impune decât atât cât ii stă în 
putinţă (Al-Baqarah 2:233) [14].

Aceasta situaţie este încadrată de medicina profi-
lactică sub numele de avort medical legal. Uciderea 
embrionului este permisă dacă o comisie medicală 
alcătuită din specialişti din domeniile embriologiei, 
medicinii interne şi bolilor genetice ajunge la con-
cluzia ca el se va naşte cu malformaţii ce nu pot fi 
tratate şi că, prin urmare, naşterea şi creşterea lui vor 
reprezenta o grea povară pentru familie și pentru so-
cietate. O astfel de situaţie se încadrează în excepţiile 
permise de versetele de mai sus, ca o îndurare pentru 
părinţii lui şi pentru societate. Ea este numită în me-
dicină avort preventiv.

În toate textele induse, deşi nu există o interdicţie 
explicită a avortului, aceasta este subînţeleasă prin 
locul pe care îl ocupă cei care se fac „ucigaşi de em-
brioni”: alături de paricizi şi matricizi, de hoţi, de cei 
fără castă, fiind consideraţi, după cum am văzut, cei 
mai păcătoşi şi decăzuţi din punct de vedere moral 
membri ai societăţii. Însă interdicţia avortului este 
exprimată direct şi explicit în textele tradiţiei (smr-
ti), acestea prescriind şi pedepse pentru cei care să-
vârşesc avort. În Gautamadharmaśāstra se afirmă că 
„o femeie rămâne fără castă dacă săvârşeşte avort, 
dacă are relaţii cu un bărbat dintr-o castă inferioară 
şi pentru alte nelegiuiri odioase (s.n.)” (XXI, 9), iar 
în Āpastambadharmasūtra: „Acum acţiunile care ca-
uzează pierderea castei. Acestea sunt furtul aurului 
[…], crima, neglijarea Vedelor, cauzarea avortului, 
legături incestuoase cu rude născute din acelaşi pân-
tece cu mama sau cu tatăl ori cu copilul unei aseme-
nea persoane, consumul de băuturi spirtoase şi relaţii 
sexuale cu persoane cu care acestea sunt interzise 
[15].

Reţinem din aceste texte că pedeapsa pe care, 
conform dharmaśāstrelor (coduri de legi), o primeau 
„ucigaşii embrionilor” era cât se poate de concretă: 
excluderea din castă. Şi dacă avem în vedere că, în 
societatea hindusă, casta determina şi determină atât 
modul de viaţă şi statutul social, cât şi posibilitatea 
eliberării din lanţul reîncarnărilor, pierderea castei 
era şi este una dintre cele mai grave pedepse pe care 
le poate primi un hindus. 

Pe lângă textele revelaţiei şi tradiţiei, argumente-
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le hinduismului împotriva avortului sunt şi de natură 
doctrinară. Având în vedere embriologia hindusă şi cre-
dinţa în reîncarnare determinată de karma, „fetusul nu 
devine o persoană, ci este deja o persoană în momen-
tul concepţiei. Prin urmare, avortul, în orice moment 
al sarcinii ar fi săvârşit, din punct de vedere moral este 
asimilat de către hinduism cu omuciderea [15].

De partea cealaltă a baricadei, activiştii proavort 
consideră că, dacă mama nu are dreptul de a decide 
asupra vieţii fătului, în schimb are dreptul de a decide 
modul în care este folosit propriul lor corp. Astfel, 
femeia are dreptul să nu ofere altei persoane (în speţă 
fătului) propriul corp, pentru a fi „folosit”. Iar acest 
drept este superior unui eventual drept al fătului de a 
se naşte [16, p.242]. 

În continuitatea abordării acestui punct de vedere 
este menţionat că jurisprudenţa CEDO nu conside-
ră sarcina drept o problemă ce ţine în exclusivitate 
de viaţa privată a femeii. Astfel, într-o speţă în care 
o femeie s-a plâns, pe terenul art. 8 din CEDO ce 
apără dreptul la viaţă privată şi familială, împotriva 
unei decizii a Curţii Constituţionale germane ce li-
mita posibilitatea recurgerii la întreruperea voluntară 
de sarcină, CtEDO a precizat: „nu se poate spune că 
sarcina priveşte numai domeniul vieţii private; atunci 
când o femeie este însărcinată, viaţa sa privată este 
strâns legată de fătul care se dezvoltă; în cauză nu au 
fost încălcate prevederile art. 8, cu motivarea că ori-
ce reglementare a întreruperii voluntare de sarcină nu 
constituie o ingerinţă în exerciţiul dreptului la viaţă 
privată al mamei”.

Totodată, CtEDO a statuat că doar femeia poate 
decide asupra dreptului de a avorta sau nu. În speţă, 
în cazul Boso c. Italiei Curtea a statuat că soţul femeii 
însărcinate nu are dreptul de a decide şi nici măcar 
a fi consultat în legătură cu decizia soţiei sale de a 
avorta [17].

În acelaşi spectru de idei, Curtea a decis că Con-
venţia nu stabileşte un drept la avort. Statele sem-
natare la Convenţie au o largă marjă de apreciere în 
privinţa avortului. Atunci, când legislaţia prevede un 
asemenea drept, trebuie să asigure condiţiile necesare 
pentru exercitarea acestui drept în condiţiile prescrise 
de lege [18].

Într-o altă hotărâre a CtEDO s-a reiterat că statele 
au o largă marjă de apreciere în privinţa statutului 
avortului. Dar din momentul în care un stat decide 
să permită avortul în anumite condiţii, cadrul legal 
şi procedural trebuie să fie coerent, care să asigure 
aplicarea efectivă a legii. De asemenea, modul de re-
glementare a avortului nu trebuie să aducă atingere 
vieţii private [19]. 

Într-un alt caz, s-a decis că statele au un drept dis-
creţionar de a stabili limitele gestaţionale între care 
este permis avortul, precum şi condiţiile în care avor-
tul este permis [19].

Pe plan european, atât în convenţiile încheiate în 
privinţa biomedicinii, cât şi în legislaţiile naţionale, 
nu există un punct de vedere unitar cu privire la pro-
blema pusă în discuţie. Prin Convenţia de la Oviedo 
din 4 aprilie 1997 privitoare la drepturile omului şi 
biomedicină, statele membre ale Uniunii Europene 
s-au angajat „să protejeze fiinţa umană în demnita-
tea şi identitatea sa, garantând fiecărei persoane, fără 
discriminare, respectul integrităţii sale şi al celorlalte 
drepturi şi libertăţi fundamentale privitoare la aplica-
ţiile biologiei şi ale medicinii”. De asemenea, Con-
venţia dispune că atunci când cercetarea asupra em-
brionilor in vitro este admisă de lege, aceasta asigură 
o protecţie adecvată a embrionului (art. 18) [20]. 

În acelaşi timp, Convenţia de la Oviedo nu defi-
neşte noţiunea de „viaţă”, după cum nu determină nici 
momentul la care un ebmrion ar avea dreptul la via-
ţă. De altfel, în Raportul explicativ al Convenţiei s-a 
reţinut că ea nu defineşte termenul orice „persoană”, 
tocmai pentru că nici Convenţia europeană a dreptu-
rilor omului nu o face şi că, în absenţa unei unanimi-
tăţi între statele membre ale Consiliului Europei cu 
privire la definirea acestui termen, s-a convenit să se 
lase dreptului intern, deci fiecărui stat în parte, posi-
bilitatea de a aduce precizări pertinente privitoare la 
efectele aplicării Convenţiei de la Oviedo [21, p.71]. 

Statutul moral al avortului şi viziunea unică asu-
pra legalităţii acestuia sunt promovate în Rezoluţia 
nr. 1607/12008 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei privind Accesul la avort sigur şi legal. Prin 
rezoluţie se recunoaşte că ultimul cuvânt în realizarea 
avortului îl are femeia însărcinată. Poziţia este argu-
mentată prin faptul că fiecare persoană trebuie să aibă 
drept de decizie în privinţa aspectelor ce influenţează 
asupra propriului corp. De asemenea, Rezoluţia pro-
clamă şi dreptul femeii de a avea acces la realiza-
rea unui avort în condiţii de siguranţă şi de legalitate 
[22].

În ceea ce vizează standardele CEDO şi a juris-
prudenţei sale în materia avorturilor, se poate con-
cluziona că poziţia Curţii este delicată. Pe de o parte, 
Curtea refuză să dea soluţii acolo unde datele proble-
mei sunt neclare, dar nu ezită să se pronunţe asupra 
existenţei unor drepturi, atunci când are motive ra-
ţionale să facă acest lucru. Curtea nu recunoaşte un 
drept universal la avort universal valabil, dar obligă 
statele care recunosc acest drept să ia măsuri pentru 
realizarea lui.  

În contextul acestui demers, putem susţine că re-
trospectiva istorică a incriminării avortului relevă 
condiţionarea aprecierii juridice a gravităţii acesteia 
în raport direct cu evoluţia concepţiilor juridice şi a 
gândirii axiologice umane. Nuanţarea cauzelor justi-
ficate şi legalizarea avorturilor săvârşite de către fe-
mei este remarcată abia în perioada legislaţiei sau a 
dreptului social. 
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În prezent în R. Moldova problema avorturilor nu 
este una religioasă, ci socială. Pe plan internaţional, 
nu este recunoscut un drept universal şi fundamental 
la avort, femeia are dreptul la întreruperea cursului 
sarcinii, iar statul îşi asumă obligaţia creării unor 
proceduri juridice care ar garanta viaţa şi sănătatea 
femeii care recurge la manopere avortive. 

Prin urmare, la art. 159 C.pen. al R. Moldova se 
poate vorbi de un avort criminal, atunci când este 
săvârşit în condiţii de ilegalitate primejdioase pen-
tru viaţa şi sănătatea femeii, care este imputabil altor 
persoane ce comit manopere avortive decât femeii 
însărcinate. 

Considerăm că, pentru a înțelege perspectiva oa-
menilor asupra avortului, trebuie cercetată viziunea 
morală privind avortul, și nu modul în care legiui-
torul a înțeles să reglementeze avortul. Deoarece nu 
întotdeauna legea arată ceea ce cred oamenii. Un act 
normativ ar trebui să fie, în primul rând, exprimarea 
unor considerente raționale, prin care statul încear-
că să ofere toate posibilitățile de dezvoltare optimă a 
cetățenilor săi. Dar asta nu înseamnă că ceea ce este 
rațional și legal trebuie să fie în mod necesar și moral. 
Pentru că aspectul moral desemnează ceea ce oame-
nii cred că ar trebui să fie, nu neapărat ceea ce este. 
Și considerăm că ar fi posibil, în mod ideal, ca într-un 
stat în care avortul poate fi realizat absolut fără nicio 
restricție să se realizeze foarte puține avorturi, deoa-
rece cetățenii consideră că este imoral să avortezi și 
fac tot posibilul pentru a evita sarcinile nedorite.

în concluzie, precizăm că de-a lungul istoriei cu-
rentele religioase au influențat mult asupra incrimi-
nării multor fapte, inclusiv a procedurii de înrerupere 
a cursului sarcinii. Calificativul de crimă pentru avort 
a fost dat de Creștinism, Biserica Catolică, Islam, 
Hinduism, Budism etc., și până în prezent poziția a 
rămas neschimbată față de acest fenomen.
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în scopul respectării dreptului de proprietate al 
individului și neadmiterii violării acestuia din 

partea agenților statului, în contextul intensificării 
luptei împotriva contrabandei, a devenit imperios să 
se aplice diverse mecanisme juridice care să priveze 
rețelele de infractori de bunurile utilizate, destinate 
sau rezultate din aceste infracțiuni, însă aceste meca-
nisme urmează să nu fie de o manieră excesivă sau să 
cauzeze grave ingerințe la adresa respectării drepturi-
lor fundamentale ale omului prevăzute de Convenție.

Astfel, confiscarea specială constituie o pârghie 
destul de importantă și eficientă în vederea contraca-
rării infracțiunilor în general, dar și a contrabandei în 
special, însă este de precizat că instituția confiscării 
speciale este strâns legată de dreptul de proprietate, 
care constituie un drept fundamental, prevăzut atât în 
legislația internă, cât și în cea internațională și care 
poate fi limitat doar în anumite cazuri și condiții ex-
pres prevăzute de lege. 

În acest sens, Constituția Republicii Moldova în 

art.46 intitulat ,,Dreptul la proprietate privată şi pro-
tecţia acesteia” prevede în alin.(3) și alin.(4) că ,,Ave-
rea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul 
licit al dobândirii se prezumă, iar bunurile destinate, 
folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii 
pot fi confiscate numai în condiţiile legii”[1]. De ase-
menea, dispoziții similare celor reglementate conține 
și Convenția Europeană a Drepturilor Omului în Pro-
tocolul nr.1, art.1 care stipulează că ,,Orice persoană 
fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunuri-
lor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa 
decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile 
prevăzute de lege şi de principiile generale ale drep-
tului internaţional”[2].

Respectiv, din jurisprudența Curţii, rezultă că art. 1 
din Protocolul nr.1 al Convenției cuprinde trei reguli 
distincte, care pentru prima dată au fost analizate în 
cauza Sporrong şi Lonnroth c. Suediei [3], fiind defi-
nite în felul următor:

– Prima regulă, care este de natură generală și 
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enunţă principiul respectării bunurilor, este prevăzută 
în prima teză din primul paragraf;

– A doua regulă se referă la privarea de proprietate 
şi o supune anumitor condiţii, aceasta apare în a doua 
teză a aceluiaşi alineat;

– Cea de a treia regulă recunoaşte că statele au 
dreptul, între altele, să controleze utilizarea proprietă-
ţii în conformitate cu interesul general, prin aplicarea 
unor astfel de legi pe care le consideră necesare în 
acest scop și este conţinută în al doilea paragraf [4, 
p.329].

Deci, al doilea paragraf din art.1 Protocolul nr.1 
din Convenție acordă dreptul statelor să aplice le-
gile pe care le consideră necesare, pentru a contro-
la utilizarea proprietății în conformitate cu interesul 
general, interes care în cazul dat constituie scopul 
contracarării infracțiunilor de contrabandă. La caz 
Curtea recunoaște că conform principiilor generale de 
drept recunoscute de toate statele membre, bunurile 
utilizate în cadrul infracțiunilor de contrabandă, de re-
gulă, pot fi obiect al confiscării [6,§53]. Însă potrivit 
aceleiași jurisprudențe a Curții, această limitare legală 
a proprietății trebuie să fie urmată de stabilirea unui 
echilibru just între cererile de interes general în acest 
sens și interesul individual al persoanelor vizate [3, 
§69; 5]. Astfel, pentru a stabili dacă există un echili-
bru just, Curtea recunoaște că statul beneficiază de o 
largă marjă de apreciere în ceea ce privește atât pentru 
a alege mijloacele de executare, cât și pentru a verifica 
dacă consecințele executării sunt justificate de intere-
sul general [6,§52]. 

În ce privește pe plan internaţional, o definiție a 
confiscării bunurilor se regăsește în art.1 al Conven-
ţiei Europene privind spălarea, descoperirea, seches-
trarea şi confiscarea produselor infracţiunii, semnată 
la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, ratificată de Repu-
blica Moldova prin Legea nr. 914-XV din 15 martie 
2002 [7], care ne explică noţiunea dată, şi anume că 
„confiscare desemnează o măsură ordonată de către 
o instanţă judecătorească ca urmare a unei proceduri 
referitoare la una sau la mai multe infracţiuni, măsu-
ră care conduce la privarea permanentă de acel bun” 
[8].

Astfel, fiind determinată de solicitările în dome-
niu, Republica Moldova și-a modificat și ajustat re-
glementarile interne în materia confiscării speciale, 
fie prin elaborarea și adoptarea de noi norme juridi-
ce sau prin modificarea și perfecționarea celor deja 
existente. Așadar, conform art.106 alin.(1) Cod pe-
nal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și 
gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv 
valorilor valutare) după cum urmează: utilizate sau 
destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; rezultate 
din infracțiuni, precum și orice venituri din valorifica-
rea acestor bunuri; date pentru a determina săvârşirea 
unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; de-

ţinute contrar dispoziţiilor legale; convertite sau trans-
formate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din 
infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri; care 
constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor 
sau de finanțare a terorismului [9].

Având în vedere că reglementările primare ale Co-
dului penal în ce privește confiscarea specială erau de-
ficitare și pe alocuri incomplete, acest articol a suferit 
modificări de mai multe ori, cele din urmă modificări 
fiind introduse prin Legea nr. 60 din 07.04.2016 pen-
tru modificarea și completarea unor acte legislative, 
conform căreia alin.(21) și alin.(3) au fost modificate 
având următorul conținut ,,dacă bunurile rezultate din 
infracțiuni şi veniturile de la aceste bunuri au fost co-
masate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea 
parte din bunuri sau contravaloarea acestora care 
corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni 
şi a veniturilor de la aceste bunuri. Dacă bunurile 
menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost 
transferate oneros unei persoane care nu știa și nici 
nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea 
bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă 
bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit 
unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe 
despre scopul utilizării sau originea acestora, bunu-
rile se confiscă” [9].

În contextul celor menționate supra, este de 
menționat că în cazul în care aceste bunuri nu mai 
există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se con-
fiscă contravaloarea lor. La fel confiscarea specială a 
bunurilor deținute contrar dispozițiilor legale, care au 
fost utilizate sau rezultate din infracțiunile de contra-
bandă, urmează a fi realizată indiferent de finalitatea 
procesului penal, adică nu contează dacă persoana a 
fost condamnată sau achitată, ori clasării sau încetă-
rii procesului penal. Totodată, confiscarea specială se 
poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte 
o pedeapsă penală sau în cazurile liberării de răspun-
dere penală, însă nu se aplică în cazul infracţiunilor 
săvârşite prin intermediul unui organ de presă sau al 
oricărui alt mijloc de informare în masă. 

De asemenea, art.106 Cod penal în alin.(3) pre-
vede că confiscarea specială se poate aplica și altor 
persoane, inclusiv persoanelor care nu au comis fapte 
prevăzute de legea penală, și anume, persoanele care 
au dobândit bunuri atât în mod oneros, cât și cu titlu 
gratuit, însă care nu știau și nici nu trebuiau să știe 
despre scopul utilizării sau originea bunurilor. Aici 
este nevoie de precizat că dacă bunurile au fost trans-
ferate sau aparțin cu titlu oneros unei persoane, atunci 
poate fi confiscată doar contravaloarea bunurilor spre 
deosebire de bunurile transferate cu titlu gratuit care 
pot fi confiscate nemijlocit. 

Așadar, examinând în contextul confiscării spe-
ciale practica judiciară națională în cauzele penale 
privind contrabanda, se atestă o practică neuniformă 
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în acest aspect, ori în anumite cauze penale privind 
infracțiunile de contrabandă unele instanțe de judecată 
admit confiscarea bunurilor sau a contravalorii acesto-
ra, pe când alte instanțe de judecată nu susțin aceeași 
poziție. La fel este de remarcat și divergențele de opi-
nii între organele de urmărire penală și instanțele de 
judecată în ce privește măsura de siguranţă a confis-
cării bunurilor sau a contravalorii acestora utilizate la 
săvârșirea infracțiunii de contrabandă, dar care aparțin 
cu drept de proprietate persoanelor fizice sau juridice 
altele decât făptuitorul, în contextul în care organele 
de urmărire penală susțin poziția confiscării bunurilor 
sau a contravalorii lor în detrimentul instanțelor de ju-
decată care evită acest lucru pentru a nu leza dreptul 
de proprietate al persoanei. 

În aspectul celor menționate supra, este de remar-
cat o cauză penală din practica judiciară națională în-
cepută în baza art.27, 248 alin.(1) Cod penal, unde, 
având în vedere circumstanțele cauzei, acuzatorul de 
stat a solicitat confiscarea contravalorii automobilu-
lui utilizat la comiterea infracțiunii care nu aparținea 
cu drept de proprietate făptuitorului, dar unei persoa-
ne juridice unde activa acesta. Instanța de fond prin 
sentință a respins solicitarea procurorului privind con-
fiscarea contravalorii bunului reținând la caz că con-
fiscarea automobilului, ca măsură de siguranță și de 
pedeapsă, este evident neproporțională, fiindcă impută 
inculpatului consecințe extreme individuale, fiind ast-
fel încălcate prevederile art.1 Protocolul nr.1 adițional 
la Convenție, în același timp confiscarea contravalorii 
automobilului cu mult depășește valoarea obiectului 
contrabandei, ceea ce presupune încălcarea principiu-
lui proporționalității.

Totodată, la emiterea sentinței, instanța de judeca-
tă a luat în considerare nu doar prevederile legale, dar 
și circumstanțe concrete ale comiterii infracțiunii, și 
anume, faptul că automobilul nu era special amenajat 
și destinat pentru a ascunde bunurile depistate, acesta 
nu aparținea cu drept de proprietate făptuitorului și 
că confiscarea nu este proporțională cu interesele și 
cerințele generale ale societății în raport cu cerințele 
de a proteja dreptul de proprietate al persoanei [10]. 

Într-o altă speță de pe rolul instanțelor de judecată, 
a fost abordată o poziție similară de către instanța de 
fond, fiind respinsă confiscarea bunurilor care a fost 
utilizată de către făptuitor la comiterea infracțiunii 
prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. d) Cod penal, având 
la bază faptul că bunurile date aparțineau cu drept de 
proprietate altei persoane care a prezentat probe în 
acest sens [11]. 

În continuarea aceluiași fir logic, este de menționat 
și decizia Curții de Apel Cahul într-o cauză penală de 
săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 27, 248 alin. 
(5), lit. b), d) Cod penal, unde a fost susținută aceeași 
poziție privind imposibilitatea confiscării bunului 
utilizat la comiterea infracțiunii. Astfel în motivarea 

deciziei sale instanța a reținut, printre argumente, că, 
automobilul utilizat la comiterea tentativei de con-
trabandă nu este proprietatea inculpaților, ci propri-
etatea altei persoane, nefiind prezentate probe pentru 
demonstrarea contrariului, că vreunul dintre inculpați 
a dobândit cu titlu de proprietate și este proprietarul 
automobilului a cărui confiscare se solicită, iar dacă 
acesta ar fi supus confiscării speciale, ar duce la tole-
rarea unei ingerințe în dreptul de proprietate al terței 
persoane, potrivit prevederilor art. 1 paragraf 1 Proto-
col 1 al Convenției [12]. 

Nu în ultimul rând, este nevoie de a face trimitere 
și la practica Curții Supreme de Justiție, unde Colegiul 
penal lărgit a reținut într-o speță, urmărirea penală fi-
ind începută în baza art.27, 248 alin.(1) Cod penal, 
că instanța de apel corect a menţinut sentinţa primei 
instanţe prin care a fost respinsă solicitarea acuzării 
referitor la confiscarea contravalorii autocamionului 
şi semiremorcii utilizate la comiterea infracțiunii, 
menționând că, confiscarea contravalorii autocami-
onului şi semiremorcii, cu mult depăşeşte valoarea 
obiectului contrabandei, ceea ce presupune încălca-
rea principiului proporţionalităţii. La fel, instanța de 
recurs a stabilit că confiscarea contravalorii autoca-
mionului şi semiremorcii, utilizate de condamnat la 
săvârșirea tentativei de contrabandă, nu este proporţi-
onală cu gravitatea faptei săvârşite, dat fiind faptul că 
contravaloarea unității de transport şi semiremorcii a 
fost estimată la suma de 360 884 lei, pe când valoarea 
amenzii stabilite de către prima instanţă ca pedeapsă, 
constituie 150 unităţi convenţionale, ce se echivalează 
la 3 000 lei, fapt ce vădit încalcă principiul proporţi-
onalităţii între sancţiunea aplicată şi gravitatea faptei, 
adică valoarea bunului confiscat depăşeşte de 120 de 
ori valoarea amenzii stabilite [13].

În aceeași ordine de idei, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în cauza Silivkiene c.Lituaniei, în 
ce privește raportul de proporționalitate dintre scopul 
confiscării și drepturile fundamentale ale persoanei, a 
reținut ideea conform căreia în cazul unei confiscări 
de proprietăți, echilibrul just dintre scop și drepturi de-
pinde de mai mulți factori, inclusiv de comportamen-
tul proprietarului [13]. Așadar, pornind de la practica 
Curții, se constată că pentru a recunoaşte intervenţia 
statului ca proporţională, ea trebuie să coincidă cu gra-
vitatea încălcării admise de făptuitor, dar nu gravită-
ţii altor posibile infracţiuni, care nu au fost în realitate 
constatate. La fel, confiscarea urmează a fi aplicată în 
fiecare caz ținându-se cont de circumstanțele indivi-
duale ale persoanei și faptei, și anume: dacă nu a fost 
bănuit şi învinuit în alte infracţiuni până la perioada 
comiterii infracţiunii incriminate comise cu utilizarea 
bunurilor supuse confiscării (ex. mijlocul de transport), 
dacă bunurile au fost obținute în mod legal, dacă con-
stituie un bun esenţial pentru făptuitor şi familia lui, sau 
este unica sursă de venit a familiei etc.[14]. 
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 Din alt punct de vedere, la dispunerea confiscării 
speciale este nevoie de luat în considerație și prejudi-
ciul, care făptuitorul l-a cauzat sau putea să-l cauzeze 
statului prin infracțiunea de contrabandă și proporţio-
nalităţii dintre sancţiunea aplicată şi gravitatea faptei, 
ori de cele mai multe ori în cazul aplicării sancțiunii cu 
amendă, valoarea bunurilor care urmează a fi confis-
cate depășește cu mult cuantumul amenzii. În aspec-
tul dat, este de reiterat hotărârea pronunțată de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în cauza Grifhorst 
c. Franței [15], unde aceasta oferă criteriile de apre-
ciere cu privire la încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 
adițional la Convenție.

În această cauză, Curtea Europenă Drepturi-
lor Omului a hotărât în unanimitate încălcarea art.1 
din Protocolul nr.1 adițional la Convenție (protecția 
proprietății) pentru natura disproporțională a sancțiunii 
aplicate reclamantului, constând în confiscarea sumei 
de bani plus o amendă egală cu o jumatăte din sumă 
pe care a omis să o declare (225.000 guildeni olan-
dezi, echivalentul a 116.828 euro), impuse pentru 
omisiunea de a declara o sumă de bani autorităților 
vamale la granița dintre Franța și Andora. Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului a subliniat mai întâi că 
singurul comportament care putea fi reținut împotriva 
domnului Grifhorst consta în nedeclararea, la trecerea 
frontierei dintre Franța și Andorra, a banilor pe care îi 
transporta, guvernul nesusținând, de altfel, că sumele 
de bani transportate ar fi provenit din activități ilicite 
sau ar fi fost destinate unor asemenea activități. La 
caz, Curtea a mai reținut faptul că ingerința (confisca-
rea sumei de bani cumulată cu amenda) era prevăzută 
de legea franceză și urmărea un scop legitim – comba-
terea spălării banilor proveniți din traficul de droguri. 
Totuși, Curtea a notat, în primul rând, că nu există ni-
ciun indiciu în dosar că reclamantul a fost judecat sau 
condamnat pentru spălare de bani. Unica infracțiune 
sau contravenție care ar fi fost comisă de acesta era 
nedeclararea deliberativă a sumei de bani aflate în po-
sesie. În același timp, Curtea a accentuat severitatea 
penalității impuse petiționarului, în particular confis-
carea combinată a întregii sume de bani aflate în po-
sesie și amenda în proporție de 50% din suma respec-
tivă, per total 349.584 euro. Astfel, Curtea a statuat 
faptul că sancțiunea impusă nu a fost proporționată cu 
pericolul social al faptei, nefiind păstrat un just echili-
bru între interesul general și drepturile fundamentale 
ale individului [16].

Reiterând aceste principii, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a constatat încalcarea art.1 din 
Protocolul nr. 1 și în cauza Moon c. Franței. În aceas-
tă cauză, Moon împotriva Franței a fost pusă aceeași 
problemă ca și în cauza Grifhorst împotriva Franței, 
singura diferență importantă fiind că amenda impusă 
era fixată la 25% din suma nedeclarată. Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului a confirmat în cauza 

dată hotărârea Grifhorst c.Franței, considerând că, 
întrucât cumularea confiscării și a amenzii se ridica 
la 125% din suma nedeclarată, ea era, în consecință, 
disproporționată [17]. 

Astfel în hotărârea pronunțată de Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului în cauza Ismayilov c. Rusi-
ei, aceasta mai reamintește încă o dată criteriile de 
apreciere cu privire la încălcarea art.1 din Protocolul 
nr.1 adițional la Convenție. În același timp, în aceeași 
cauză, aceasta a statuat că simpla faptă de încălcare 
a legislaţiei nu este destulă pentru aplicarea măsurii 
de confiscare. Este necesar de stabilit dacă măsura de 
confiscare corespunde gravitaţii situaţiei create [18]. 

Curtea în cauza menționată supra mai reamintește 
că prima și cea mai importantă cerință a art.1 din 
Protocolul nr. 1 este că orice interferență cu privire 
la respectarea bunurilor trebuie să fie legală: a doua 
teză a paragraf. 1 prevede că privarea de proprieta-
te este posibilă numai ,,în condițiile prevăzute de 
lege”, iar alin.(2) recunoaște că statele au dreptul de 
a exercita controlul asupra folosirii proprietății prin 
aplicarea ,,legilor” [18]. În plus, supremația dreptu-
lui este unul dintre principiile fundamentale ale unei 
societăți democratice și este inerent în toate articole-
le Convenției. În consecință, la întrebarea dacă a fost 
respectat echilibrul dintre cerința de interes public și 
cerințele pentru protecția drepturilor fundamentale ale 
individului, răspunsul apare doar atunci când s-a sta-
bilit că interferența plânsă a fost conformă cu cerința 
legalității și nu era arbitrară (Baklanov v. Russia și 
Frizen contra Rusiei) [19]. 

În ceea ce privește interesul public, în conformi-
tate cu care statul a intervenit în proprietatea persoa-
nei, Curtea constată că statul nu are doar un interes 
legitim, ci și datoria derivată din conținutul diferitelor 
acorduri internaționale, cum ar fi Convenția ONU îm-
potriva criminalității transnaționale organizate, ca să 
ia măsuri pentru detectarea și controlul fluxului de nu-
merar peste graniță, deoarece o cantitate mare de nu-
merar poate fi utilizată pentru spălarea banilor, traficul 
de droguri, finanțarea terorismului sau a crimei orga-
nizate, evitarea taxelor sau pregătirea altor infracțiuni 
financiare grave. Scopul general al declarației să se 
aplice oricărei persoane care trece frontiera de stat, 
pentru a suprima posibilitatea ca numerarul să fie adus 
și scos din țară neînregistrat. Prin urmare, instanța de 
judecată consideră că confiscarea era în conformitate 
cu interesul public [18]. 

Curtea la evaluarea dacă a existat un echilibru just 
între măsurile luate de autorități pentru a asigura in-
teresul public și protecția drepturilor reclamantului la 
exercitarea nestingherită a proprietății a constatat că 
actul de a aduce valută străină în Rusia nu a fost ilegal 
în conformitate cu legea rusă, astfel nu numai că era 
legal să se importe valuta ca atare, ci și suma care ar 
putea fi transferată legal sau, ca în cazul de față, trans-
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portată fizic peste frontiera vamală rusă, nu a fost, în 
principiu, limitată. Ori, legea privind valuta străină 
(Legea federală nr. 3615-I din 9 octombrie 1992, în 
vigoare la acel moment) prevedea că atât cetățenii 
ruși, cât și cetățenii străini au dreptul să transfere, să 
importe și să trimită valută străină în Rusia, fără nicio 
restricție [18, §19, §35 ]. În plus, originea legitimă 
a banilor confiscați nu a fost contestată, reclamantul 
deținând documente justificative în acest sens, cum 
ar fi testamentul și contractul de vânzare-cumpărare, 
confirmând că a primit bani din vânzarea apartamen-
tului din Baku, pe care l-a moștenit de la mama sa. 
Curtea notează, de asemenea, că înainte de acest caz, 
reclamantul nu avea un cazier judiciar, nu a fost bă-
nuit și nu a fost acuzat de nicio crimă, nimic nu suge-
rează că, prin impunerea reclamantului a măsurii de 
confiscare a banilor, autoritățile au încercat să prevină 
alte activități ilegale, cum ar fi spălarea de bani, trafi-
cul de droguri, finanțarea terorismului, sau evaziunea 
fiscală, banii pe care îi aducea înapoi au fost obținuți 
legal și puteau fi importați în mod legal în Rusia, cu 
condiția să fie declarați la vamă, astfel rezultă că sin-
gura lui infracțiune nu era declararea banilor la vamă 
[18, §37].

Prin urmare, a avut loc o violare a art. 1 Protoco-
lul nr. 1 la Convenție, Curtea constatând că, pentru 
a fi considerată proporțională, ingerința în dreptul de 
proprietate trebuie să corespundă gravității încălcării, 
și anume, neîndeplinirii obligației de declarare, dar nu 
gravității oricărei presupuse încălcări care nu a fost 
totuși stabilită, cum ar fi o infracțiune de spălare a ba-
nilor sau de evaziune fiscală. Totodată, suma confisca-
tă a fost, fără îndoială, substanțială pentru reclamant, 
deoarece a reprezentat întreaga sumă din vânzarea ca-
sei mamei sale din Baku. Pe de altă parte, prejudiciul 
pe care reclamantul l-ar fi cauzat autorităților statului 
era lipsit de relevanță: reclamantul nu a scăpat de pla-
ta taxelor vamale sau a oricăror altor cheltuieli și nu 
a fost cauzat niciun prejudiciu material statului. Ast-
fel, confiscarea nu este considerată ca o compensație 
financiară pentru pagubele materiale suferite de stat, 
deoarece acesta nu a suferit nicio pierdere ca urmare 
a faptului că reclamantul nu a declarat banii, în acest 
caz, reclamantul a fost pedepsit pentru contrabandă cu 
o sentință cu suspendare, cu o perioadă de probă, iar 
statul nu a demonstrat convingător și nu a contestat 
că pedeapsa aplicată nu a fost suficientă pentru a rea-
liza efectul educațional și pentru a preveni încălcarea 
regulilor de declarare. În aceste condiții, utilizarea 
confiscării ca măsură de pedeapsă suplimentară a 
fost, în evaluarea Curții, disproporționată, care im-
pune „povară personală și excesivă ”a reclamantu-
lui [18,§38].

Continuând examinarea problemei confiscării spe-
ciale a bunurilor sau contravalorii acestora în cadrul 
infracțiunilor de contrabandă, este de reținut că este 

admisibilă confiscarea contravalorii bunurilor utiliza-
te sau destinate pentru săvârșirea doar și unei singu-
re infracțiuni, conform art.106 Cod penal, însă apli-
carea acestor prevederi este prerogativa instanțelor 
judecătorești și poate fi aplicată luându-se în calcul un 
cumul de circumstanțe concrete, însă nu doar alegații 
de ordin general [13]. 

Luând în considerație cele menționate, conchidem 
că confiscarea specială în practica judiciară a organe-
lor de drept, desfășurată în cauzele penale cu privire 
la contrabandă, trebuie să se aplice în limitele strict 
prevăzute de lege şi trebuie să fie proporţională cu 
gradul de pericol social al faptei prejudiciabile săvâr-
şite, luându-se în considerație și împrejurările în care 
a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de să-
vârşire a acesteia, de scopul urmărit de făptuitor, de 
urmările produse, precum şi de circumstanţele perso-
nale ale făptuitorului sau de alte date obiective stabi-
lite în procesul penal. Așadar, invocând încă o dată 
jurisprudența Curții în cauza Ismaylov c. Rusiei, este 
necesar de stabilit dacă măsura de confiscare cores-
punde gravității situației create [18], adică instanțele 
de judecată trebuie să țină cont ca acesta să nu fie vă-
dit disproporțională față de natura și gravitatea faptei, 
raportată la bunul supus confiscării.

Totodată, ținând seama că Codul de procedură pe-
nală prevede în art.8 alin.(8) că hotărârile definitive 
ale Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt obli-
gatorii pentru organele de urmărire penală, procurori 
şi instanţele de judecată [20], respectiv rezultă că la 
aplicarea prevederilor art.106 Cod penal, și anume, 
confiscarea specială în cadrul infracțiunilor de con-
trabandă, urmează să verifice fiecare caz atât prin 
prisma prevederilor legale interne, cât și a principiilor 
generale elaborate de jurisprudența Curții Europene 
a Drepturilor Omului, și anume: dacă o așa imixti-
une în dreptul la proprietate este prevăzută de lege; 
dacă urmărește un scop legitim; dacă este necesară în-
tr-o societate democratică; dacă este proporțională cu 
circumstanțele cauzei, cerințele generale ale societății, 
coroborate cu cerințele de a proteja drepturile de pro-
prietate [21]. 

În susținerea poziției invocate supra, se face tri-
mitere nu doar la jurisprudența Curții, dar și la Ho-
tărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Repu-
blicii Moldova privind practica judiciară în cauzele 
referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea 
plăţilor vamale şi contravenţiile vamale, care, deși 
nefiind obligatorie și având un caracter de recoman-
dare pentru organele de urmărire penală și instanțele 
de judecată, având drept scopul unificării practicii ju-
diciare naționale în domeniu, stipulează în pct.23) că 
,,instanţa, la aplicarea concomitentă a pedepsei pe-
nale şi a confiscării obiectelor contrabandei, transmi-
terii bunurilor, forţat şi gratuit, a obiectelor, uneltelor 
menţionate ale contrabandei în proprietatea statului, 



Nr. 4-6, 2018REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

46

va ţine cont de necesitatea unor penalităţi proporţi-
onale, iar la trecerea forţată a corpurilor delicte în 
proprietatea statului, instanţa de judecată urmează 
să verifice această situaţie și prin prisma principiilor 
elaborate de jurisprudenţa Curţii Europene” [21]. 

în concluzie, menționăm că dreptul de proprietate 
al persoanei este un drept fundamental, indispensabil 
de ființa umană fiind prevăzut atât de Convenție, cât 
și de Constituția Republicii Moldova, iar protejarea 
acestui drept față de abuzuri și ingerințe revine în 
obligația statului, care este garantul respectării drep-
turilor fundamentale ale propriilor cetățeni. Totodată, 
statul este cel care asigură respectarea drepturilor, nu 
doar ale persoanei privită individual, dar și ale în-
tregii societăți, astfel în contextul acestei lucrări, au 
fost expuse două extreme în ce privește confiscarea 
specială în cadrul infracțiunilor de contrabandă, și 
anume – interesul general al societății și interesul 
individual al persoanei care a comis o infracțiune. 
Așadar conchidem că în momentul aplicării instituției 
confiscării speciale urmează a fi determinată ponde-
rea acestor două extreme, aplicându-se privarea de 
bunuri proporțional faptei comise de către persoană, 
fără a se urmări o expropriere arbitrară a acesteia de-
cât dacă această necesitate este dictată imperativ de 
circumstanțele cauzei coroborate cu normele legale 
aplicabile.
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Obiectivele lucrării. Analiza legislației Re-
publicii Moldova la capitolul elucidarea 

„lanțului” răspunderii juridice pentru daunele cauzate 
sănătății consumatorului de medicamente în scopul de 
a propune unele  inițiative de modificări și completări 
legislative.

Material și metode. Constituția RM, acte legisla-
tive cu privire la domeniul supus cercetării; metode: 
sinteza, deducția logico-juridică, analiza de conținut 
și comparativă etc.

Rezultate. În relațiile juridice supuse examină-
rii, izvoarele de drept reprezintă un sistem al unor 
forme determinate, externe care includ norme ce 
reglementează, în general, relațiile sociale, deose-
bit de importante pentru întreaga societate, privind 
protecția sănătății cetățenilor și a verigii sale princi-
pale – legislația cu privire la protecția sănătății prin 
activitate farmaceutică. Una dintre formele principa-
le (izvoare) de exprimare ale dreptului sunt, în mod 

tradițional, legile, care pot fi speciale și generale, ac-
tele normative, dintre care poziția-cheie este ocupată 
de Legea supremă – Constituția. Calitatea de izvor 
de drept o au și principiile general-recunoscute ale 
dreptului internațional și ale tratatelor internaționale 
(titlul I, art. 8, Constituția Republicii Moldova), nor-
mele de drept internațional [1], alte acte sublegislative 
(acte normative ale administrațiilor publice centrale 
(APC) și locale (APL), raionale, municipale, în limi-
tele competenței). Analizând particularitățile specifi-
ce ale actelor legislative de reglementare juridică a 
relațiilor sociale privind ocrotirea sănătății prin acti-
vitate farmaceutică, observăm lipsa ca atare a noțiunii 
de „consumator de medicamente” și a normelor de 
răspundere juridică pentru daunele cauzate sănătății 
sau vieții sale. Aceasta se întâmplă la etapa când so-
cietatea așteaptă de la toate verigile acestui sistem 
(de ocrotire a sănătății publice) servicii și asistență de 
performanță.
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În lucrare, prin prisma protecției drepturilor consumatorului de medicamente, este prezentat un studiu al aspectelor 
legislative și juridice în consumul de medicamente, al izvoarelor reglementării juridice privind „lanțul” responsabilității 
și răspunderii pentru cauzarea de daune sănătății consumatorului de medicamente – beneficiar final și subiect al relațiilor 
sociale din domeniul ocrotirii sănătății prin activitatea farmaceutică. Din p.d.v. „farmaceutic”, daune sănătății, vieții 
consumatorului de medicamente pot aduce medicamentele falsificate, contrafăcute, cu deficiențe de calitate, cu termen 
expirat etc., ele fiind aparent și obiect al relațiilor juridice. Se constată faptul că, în Republica Moldova, protecția consuma-
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Constituția Republicii Moldova. Printre drepturi-
le fundamentale ale cetățeanului Republicii Moldova 
se numără și dreptul la ocrotirea sănătății. Art.1 alin. 
(3) din Constituția RM prevede, printre altele, că Re-
publica Moldova este un stat de drept, democratic, în 
care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, 
libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și 
pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt 
garantate. Art.16 alin.(1), în mod excepțional, garan-
tează aceste drepturi, respectarea și ocrotirea persoanei 
constituind o îndatorire primordială a statului. Art.36 
din Constituție prevede  că: 1) Dreptul la ocrotirea 
sănătății este garantat. 2) Minimul asigurării medicale 
oferit de către stat este gratuit. 3) Structura sistemului 
național de ocrotire a sănătății și mijloacele de ocro-
tire a sănătății fizice și mintale ale persoanei se stabi-
lesc conform legii organice. Sănătatea omului, după 
cum se știe, depinde de mulți factori. În Constituția 
RM sunt enumerați factorii și mijloacele specifice de 
ocrotire a sănătății și categoriile de cetățeni cu drep-
turi garantate specifice. Articolul 37 prevede că „drep-
tul fiecărui om la un mediu înconjurător neprimejdios 
din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, 
precum şi la produse alimentare şi obiecte de uz cas-
nic inofensive ș.a.; persoanele fizice şi juridice poartă 
răspunderea juridică pentru daunele cauzate sănătăţii 
şi averii unei persoane ca urmare a unor contravenţii 
ecologice”. Articolul 47 prevede că „Statul este obli-
gat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de 
trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, 
lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, 
locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile so-
ciale necesare. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz 
de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau 
în alte cazuri de lipsă a surselor de existenţă, împreju-
rări independente de voința lor”. Articolul 50 prevede 
că „dreptul la ajutor şi asistență specială din partea 
statului pentru mame şi copiii lor; copiii şi tinerii se 
bucură de un regim special de asistenţă în realizarea 
drepturilor lor etc.”. Articolul 51 prevede că „persoa-
nele cu nevoi speciale (dizabilități) beneficiază de o 
protecţie specială din partea întregii societăţi, statul 
asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de 
readaptare, de învăţământ, de instruire şi de integra-
re socială. Nimeni nu poate fi supus niciunui trata-
ment medical forţat, decât în cazurile prevăzute de 
lege”[5].

Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 
din 06.06.2002 (31 de modificări) include norme ju-
ridice despre obligații, noțiuni generale despre con-
tracte, în accepțiunea tipului specific de antrepreno-
riat – activitatea farmaceutică și medicamentul. Odată 
cu trecerea de la un sistem de aprovizionare centralizat 
de stat, la altul, contractat direct sau prin intermediul 
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, servi-
ciile vizate sunt prestate de către întreprinderi private 

cu statut de antreprenor. În cazul prezentului studiu, 
prezintă interes capitolul XI „Antrepriza și prestările 
de servicii”, secțiunea a 3-a  „Prestări servicii”, art. 
970-979; capitolul XXVI „Asigurarea”, art. 1301-
1330; capitolul XXXIV „Obligațiunile care nasc din 
cauzarea de daune”, art. 1398-1431 [2].

Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 
218 din  24.10.2008, în capitolul VII include cele mai 
multe norme privind contravențiile împotriva sănătății 
populației, sănătății persoanei, stării sanitaro-epide-
miologice și sancțiunile prevăzute pentru încălcarea 
lor: „art.77. Practicarea ilicită a activităţii farmaceu-
tice; art.78. Vătămarea uşoară a integrităţii corporale; 
art. 79. Încălcarea legislaţiei privind donarea de sân-
ge; art.80. Încălcarea regulilor şi a normelor sanitaro-
igienice şi sanitaro-antiepidemice; art. 82. Prestarea 
de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea con-
sumatorului; art.83. Procurarea sau păstrarea ilegală 
de substanţe narcotice sau de alte substanţe psiho-
trope fără prescripţia medicului, în cantităţi mici ori 
consumarea unor astfel de substanţe, fără prescripţia 
medicului; art.84. Neadoptarea de măsuri pentru asi-
gurarea protecţiei semănăturilor de plante care con-
ţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope; 
art.85. Cultivarea ilegală a plantelor care conţin sub-
stanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope; art.86. 
Circulaţia ilegală a precursorilor; art.87. Aducerea 
minorului în stare de beţie produsă de alcool sau de 
alte substanţe [3].

legea RM nr. 411-XIII din 28.03.1995 cu pri-
vire la ocrotirea sănătăţii”, apărută în primii ani de 
independență, conține principii legislative novative 
pentru domeniul ocrotirii sănătății, așa ca: a) conduce-
rea descentralizată a unităților curativ-profilactice, sa-
nitaro-profilactice, sanitaro-antiepidemice, farmaceu-
tice și de altă natură; b) responsabilitatea autorităților 
administrației publice centrale și locale, unităților 
economice și a factorilor de decizie pentru promova-
rea politicii statului în domeniul asigurării sănătății 
populației; c) responsabilitatea organelor și unităților 
medico-sanitare pentru accesibilitatea, oportunitatea, 
calitatea și volumul prestațiilor medico-sanitare, pen-
tru calitatea pregătirii profesionale și perfecționarea 
calificării personalului medico-sanitar și farmaceutic; 
d) utilizarea realizărilor științei, tehnicii și practicii 
medicale moderne în activitatea unităților medico-
sanitare; e) apărarea drepturilor personalului medico-
sanitar și controlul asupra exercitării obligațiunilor 
lui profesionale; f) orientarea profilactică a asigurării 
sănătății populației în toate sferele de activitate vitală; 
g) diversitatea formelor de  asistență  medicală (de 
stat, prin asigurare, privată); h) gratuitatea și accesi-
bilitatea asistenței medicale în instituții medicale de 
stat, trecerea la acordarea acesteia de către medici de 
practică generală, conform unui program de stat, în 
limitele și volumul stabilit; i) libertatea pacientului de 
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a alege medicul curant și unitatea curativă (se propune 
de completat cu ... și farmacia, farmacistul). La tema 
studiată – răspunderea juridică pentru daunele cau-
zate sănătății sau vieții cetățenilor (consumatorului, 
pacientului), Legea nu prevede decât un singur punct: 
j) responsabilitatea revine fiecărei persoane pentru să-
nătatea sa [12].

legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la 
activitatea farmaceutică, republicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, nr.59-61/200 din 
15.04.2005, pentru prima dată definește noțiunile juri-
dice de bază privind domeniul farmaceutic: „activitate 
farmaceutică; autorizare; expertiză; omologare; înre-
gistrare; medicament neautorizat; preț de producător; 
preț de achiziție; preț de livrare de la producătorul 
autohton”; la fel și „modul de autorizare a activității 
farmaceutice; controlul de stat al calității medicamen-
telor și articolelor medicale; garanția asistenței cu 
medicamente a populației; pentru înființarea farmaci-
ei se stabilesc normative geografice și demografice: o 
farmacie la 3.000-4.000 de locuitori, distanță – 250 m 
(500 m – farm.prod.) ș.a.”. Prezenta Lege, prin modi-
ficările survenite în 2017, art.18, în premieră preve-
de că „cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini 
şi  apatrizii au dreptul să refuze folosirea medicamen-
telor în cazul în care nu sunt siguri de calitatea, efici-
enţa şi inofensivitatea lor; la fel, să obţină (clar nu este 
specificat de la cine – stat, fabricant, distribuitor etc.), 
în modul stabilit de legislaţia  în vigoare, o compen-
saţie pentru prejudiciul cauzat sănătăţii lor ca urmare 
a prescrierii, eliberării şi aplicării  medicamentelor de 
către specialiştii respectivi”[8].

legea RM nr.1409 din 17.12.1997 cu privire la 
medicamente – stabilește baza legală pentru activi-
tatea subiecților participanți în circuitul medicamen-
telor, stabilește organele de stat care implementează 
practicile de aplicare a prezentei legi și distribuire a 
puterilor organelor executive în domeniul circulației 
medicamentelor. Legea reglementează relațiile care 
apar în legătură cu elaborarea, prepararea, fabricarea, 
studiile preclinice și clinice ale medicamentelor, con-
trolul calității, eficacității, inofensivității, distribuirea, 
și alte activități din domeniul circulației medicamen-
telor. Legea descrie următoarele noțiuni: medicamen-
te (produse medicamentoase),  substanţă medica-
mentoasă (activă), produs medicamentos radioactiv, 
testări preclinice ale medicamentului, testări clinice 
ale medicamentului, denumiri comune internaţionale 
(D.C.I.), medicament falsificat, certificat de înregis-
trare a medicamentului, reprezentant oficial,  înre-
gistrarea preţului de producător, Catalog naţional de 
preţuri de producător la medicamente, medicament 
original (inovativ sau entitate chimică nouă), medica-
ment generic. Legea stabilește modalitățile de regle-
mentare de stat a relațiilor apărute în domeniul circu-
itului medicamentelor. O importanță deosebită pentru 

știința și practica medicală reprezintă normele capi-
tolului III „Elaborarea medicamentelor”. Legea pen-
tru prima dată stabilește prevederi de reglementare a 
elaborării medicamentelor, testărilor preclinice și cli-
nice ale medicamentului. S-a întreprins încercarea de 
a proteja în mod corespunzător drepturile pacienților, 
participanți la testările clinice ale medicamentelor (ar. 
12). Însă Legea, parte componentă a legislaţiei „pur” 
farmaceutice, nu include nici o prevedere de reparare 
a prejudiciului adus sănătății sau vieții omului în urma 
administrării medicamentelor și nici nu face trimitere 
la vreun act normativ. Practica aplicării acestei norme 
va permite identificarea punctelor forte și punctelor 
slabe în reglementarea acestor relații juridice [9].

legea Republicii Moldova privind protecţia con-
sumatorilor nr.105 din 13.03.2003 – include noțiunile 
de bază, ce au tangență directă cu domeniul sănătății: 
consumator, producător, prestator, vânzător, produs 
falsificat (contrafăcut),  calitate, termen de valabili-
tate, inofensivitatea produselor, lucrărilor, serviciilor. 
Articolele 7, 8, 9, 16 ale Legii sus-numite stabilesc 
obligaţiile producătorului, executorului, vânzătorului, 
iar articolul 6 stabilește prevederi specifice privind 
protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii con-
sumatorului prin acestea garantând dreptul la inofen-
sivitatea bunurilor, produselor, lucrărilor, serviciilor. 
Legea reglementează în detalii informarea completă, 
corectă şi precisă a consumatorului, atât despre produ-
cător (executor, vânzător), cât și despre bunurile, lu-
crările, serviciile prestate. Având în vedere prezumția 
lipsei cunoștințelor speciale la consumator, articolul 
21 al Legii invocă instruirea lui, care trebuie să fie 
asigurată prin instituirea unor sisteme de informare a 
consumatorilor privind drepturile lor, prin realizarea 
măsurilor necesare pentru protecţia acestor drepturi, 
prin organizarea de seminare, editarea de publicaţii cu 
tematică respectivă şi prin alte acţiuni întreprinse de 
organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumato-
rilor şi de structurile nonguvernamentale, precum şi 
prin mass-media şi alte organe interesate [6].

legea nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drep-
turile şi responsabilităţile pacientului – include un 
articol dedicat responsabilității pentru încălcarea drep-
turilor pacientului. Conform art.18 din Lege: „(1) Res-
ponsabilitatea pentru încălcarea drepturilor sociale ale 
pacientului la asistenţă medicală o poartă autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale şi autorităţile 
sistemului de sănătate de toate nivelurile, iar pentru în-
călcarea drepturilor individuale, stipulate de prezenta 
lege – prestatorii de servicii de sănătate. (2) Persoanele 
vinovate de încălcarea drepturilor pacientului stipulate 
de prezenta lege poartă răspundere în conformitate cu 
legislaţia” [17]. Acest articol, pe de o parte, face tri-
mitere la prevederile legislației în vigoare care se re-
feră la despăgubirea pentru prejudiciul cauzat (inclu-
siv la CC RM), pe de altă parte, proclamă principiul 
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responsabilității pentru acțiuni (inacțiuni?) păgubitoa-
re. De asemenea, nu mai puțin important, sau foarte 
important este că în Lege nu se menționează faptul 
posibilității apariției unor astfel de rezultate sau riscuri 
nefavorabile ca: daunele cauzate sănătății sau vieții 
cetățenilor și, în particular, ca urmare a consumului de 
medicamente, sau mai grav, decesul persoanei [7].

legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asi-
gurarea obligatorie de asistenţă medicală – determi-
nă temeiurile juridice, economice și organizaționale 
ale asigurării obligatorii de asistență medicală oferită 
cetățenilor Republicii Moldova. Având menirea de a am-
plifica cointeresarea și responsabilitatea cetățenilor și a 
statului, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor în 
domeniul ocrotirii sănătăţii în noile condiții economice 
Legea garantează dreptul lor constituțional la asistență 
medicală. Conform prevederilor Legii, persoanele asi-
gurate (de către instituţiile medico-sanitare contractate 
de Compania Naţională de Asigurări în Medicină) au 
dreptul la asistență medicală corespunzător volumului 
(tipurilor de asistență medicală) și calității stipulate 
în contractul de asigurare și listei serviciilor medicale 
stabilite de Programul unic al asigurării obligatorii de 
asistență medicală, aprobat prin Hotârârea Guvernului 
RM nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea 
Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă 
medical [15]. Conştientizând importanţa, complexi-
tatea şi actualitatea dezideratelor legate de ocrotirea 
sănătății publice, Guvernul şi-a stabilit, începând cu 
anul 2013, ca prioritate în Programul de activitate in-
titulat „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare” – „sporirea performanţei prestatorilor de 
servicii medicale prin aplicarea standardelor minime de 
calitate” având ca obiective îmbunătăţirea calității ser-
viciilor. În care dacă nu în această Lege trebuie să se re-
găsească instrumentele și/sau mecanismele concrete de 
monitorizare, evaluare și control al calității serviciilor 
medicale și farmaceutice prestate (estimarea periodică 
a gradului de satisfacţie a beneficiarilor de calitatea ser-
viciilor, costuri, modul de acordare a serviciilor, timpul 
de aşteptare, alte aspecte) îndreptate spre diminuarea 
gradului de insatisfacție și daunelor cauzate sănătății 
sau vieții cetățenilor, în raport cu obiectivele propuse, 
cu toate că, după părerea unor autori, încercări în acest 
sens se fac [12].

legea RM nr. 382 din  06.05.1999 cu privire la 
circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a 
precursorilor – prevede următoarele noțiuni de bază: 
droguri, substanţe stupefiante (stupefiante), precur-
sor, circulaţia substanțelor stupefiante şi psihotrope 
şi a precursorilor, analog al substanţei stupefiante sau 
psihotrope (analog), produse etnobotanice (etnobota-
nice), ș.a., stabilește clasificarea substanțelor stupefi-
ante și psihotrope și a precursorilor supuse controlului 
pe teritoriul Republicii Moldova. Lista (listele) și mo-
dalitatea de modificare și completare sunt stabilite și 

aprobate de către Guvernul RM. Legea, cu toate mo-
dificările și completările survenite, stabilește direcțiile 
și principiile politicii de stat în domeniul traficului de 
stupefiante, substanțe psihotrope și în domeniul com-
baterii circulației lor ilegale [10].

Politica Naţională de Sănătate, aprobată prin Ho-
tărârea de Guvern nr.886 din 06.08.2007, prevede ex-
pres că „sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv de 
o importanţă primordială în politica oricărui Stat; să-
nătatea constituie valoarea cea mai de preţ şi compo-
nenta indispensabilă a dezvoltării şi prosperării socia-
le, și se impune ca o prioritate în cadrul eforturilor pe 
care le depune Guvernul şi societatea civilă în vederea 
fortificării continue a sănătăţii populaţiei pe parcursul 
întregii vieţi, îndeosebi în perioadele cu un risc sporit 
pentru sănătate: începutul vieţii, perioada adolescen-
ţei şi vârsta înaintată şi redresării situaţiei economico-
sociale din ţară”. Politica Naţională de Sănătate are ca 
scop ajustarea cadrului legal la rigorile şi standardele 
Uniunii Europene, precum şi elaborarea unor noi acte 
normative pentru implementarea Politicii Naţionale 
de Sănătate şi a Planului de Acţiuni Republica Mol-
dova – Uniunea Europeană. Actele legislative studiate 
evidențiază accentul pus de către stat pe declararea 
unor garanții cetățenilor și facilităților acordate unor 
categorii (aparte) de cetățeni în domeniul ocrotirii 
sănătății. Se atestă și elemente de descentralizare a 
asistenței medicale de stat către autoritățile publice 
locale și entitățile municipale. Specific momentului și 
documentului este că garanțiile statului în perspectivă 
nu vor mai fi tractate ca sarcini concrete și tangibile 
ale subiecților implicați, ci ca drepturi legitime recu-
noscute ale cetățenilor [13].

Politica de Stat în domeniul medicamentului 
(PSM), fiind o componentă majoră a politicii naţiona-
le de sănătate aprobată prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr.1352 din 03.10.2002, preve-
de dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica 
Moldova, care presupune acordarea asistenţei medi-
cale cetăţenilor pe principii de egalitate. Medicamen-
tul reprezintă un element important în profilaxia, di-
agnosticul şi tratamentul diferitelor boli. Dezvoltarea 
eficient coordonată a sectorului farmaceutic, grație 
importanţei sociale, este una dintre problemele priori-
tare de dezvoltare ale ocrotirii sănătăţii. Politica a fost 
preconizată pentru a servi drept bază pentru elabora-
rea programelor de dezvoltare a sistemului farmaceu-
tic din Republica Moldova (elaborarea, testarea, auto-
rizarea, fabricarea, distribuirea şi utilizarea raţională a 
medicamentelor), precum şi a legislaţiei în domeniul 
medicamentelor şi activităţii farmaceutice [14].

Analizând Legea Republicii Moldova nr.105 din 
13.03.2003 privind protecţia consumatorilor și Legea 
nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi res-
ponsabilităţile pacientului, mai întâi ar trebui fi stabiliți 
subiecții acestui raport juridic și cauzele prejudicia-
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bile. Astfel, cererea de restituire a prejudiciului adus 
sănătății sau vieții consumatorului în urma administrării 
medicamentelor poate fi înaintată mai multor subiecți 
participanți ai raportului juridic: producătorului de 
medicamente – în caz de eroare de producere sau în 
instrucțiunea de utilizare a medicamentului editată de 
către producător;  întreprinderii de distribuție angro – 
în cazuri de încălcare a regulilor de distribuție angro 
și/sau a normelor de activitate farmaceutică, și, nu în 
ultimul rând, – medicului care a prescris medicamen-
tul (n.a. – ordinea poate fi revizuită). În acest caz, apare 
însă întrebarea: cum poate afla consumatorul de medi-
camente păgubit (sau reprezentantul lui legal) cauzele 
neconformității medicamentului, sau mai mult ca atât, 
să stabilească faptul uneia sau a mai multor încălcări co-
mise de către subiecții pieței farmaceutice? Răspunsul 
pare a fi clar – nicicum nu poate, în primul rând, în mă-
sura lipsei cunoștințelor speciale și a însăși posibilității 
de a le stabili, în al doilea rând, circumstanțele, probele 
și dovezile semnificative, legal validate, pot fi stabilite 
doar de către organele jurisdicționale, în strictă con-
formitate cu procedura stabilită de Lege (desfășurarea 
măsurilor operative și de investigație, interogarea, im-
plicarea specialiștilor, numirea experților etc.).

De asemenea, trebuie remarcat faptul că din dife-
rite motive, atât obiective cât și subiective, chiar și în 
cazul măsurilor adecvate, circumstanțele și dovezile 
semnificative trebuie să dea răspunsul dacă „cores-
punde oare medicamentul care a cauzat un prejudiciu 
sănătății sau vieții cetățeanului cerințelor declarate”. 
Dacă nu corespunde, atunci care este motivul acestei 
discrepanțe (... încălcarea regulilor de producere (pre-
parare), eliberare, stocare, a termenului de valabilita-
te, falsificare?) care, cu regret, nu întotdeauna pot fi 
stabilite în mod veridic.

În altă accepțiune, la fel de important este și fap-
tul că într-o cauză penală statul, în persoana orga-
nelor jurisdicționale, își asumă sarcina de a stabili 
circumstanțele de fapt și de drept și dovezile semnifi-
cative; în cazurile civile, statul nu se implică, și vic-
tima rămâne deseori de una singură. Conform art.26 
al Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, 
titlul I, capitolul II „...părțile și ceilalți participanți 
la proces...au dreptul să-și formuleze, argumenteze 
și dovedească acele circumstanțe asupra cărora se 
referă esența cererii...”[4]. Astfel, reclamantul este 
obligat, ca regulă generală, să dovedească în instanță 
circumstanțele care stau la baza cererii. În același 
timp, prezentarea dovezilor pentru a respinge probe-
le și circumstanțele la care se referă reclamantul este 
un drept, dar nu este o obligație a pârâtului. Conse-
cință a neprezentării dovezilor este, de regulă, moti-
vul principal de respingere a punerii pe rol a cererii 
reclamantului, din lipsă de dovezi.

Normele de drept material care garantează dreptul 
la despăgubiri rămân, în esență, numai o declarație, 

dacă în cazul unui proces specific compensării preju-
diciilor cauzate sănătății sau vieții unei persoane de 
către un medicament, nu pot fi stabilite circumstanțele 
semnificative din punct de vedere juridic, iar o altă 
soluție legiuitorul, pur și simplu, nu propune.

Pentru a proteja partea slabă în proces, pe categorii 
semnificative de cazuri, legislația poate stabili norme 
speciale la repartizarea responsabilităților pentru pro-
bare – prezumții probatorii. Prezumția este o ipoteză 
despre probabila existență a unei fapte, fenomen, eve-
niment, acțiune, devenită prezentă în norma juridică, 
presupus existentă și/sau care are loc până când, în 
ordinea stabilită de lege, nu se dovedește contrariul. 
Semnificația prezumției constă, pe de o parte, în redis-
tribuirea obligației de a dovedi, prin „comutarea po-
verii de a dovedi” părții opuse, pe de altă parte – per-
mite instanței să rezolve problema disponibilității și 
suficienței probelor pe caz, atunci când sunt epuizate 
toate posibilitățile de cercetare și stabilire a dovezilor 
solicitate de către instanța de judecată.

Cât privește medicamentele neconforme, legiuito-
rul, în opinia noastră, de rând cu prezumția nevinovăției 
subiecților acestor relații, trebuie expres să prevadă, 
în interesul victimei (pacientului) și a societății în an-
samblu, și prezumția neinofensivității, care va permite 
despăgubirea pentru prejudiciile cauzate, și înăspri-
rea sancțiunilor cu caracter juridic pentru încălcarea 
cerințelor prevăzute pentru anumite bunuri și activități 
(medicamente și servicii farmaceutice respectiv). Cu 
alte cuvinte, dacă o daună se constată imediat după 
administrarea medicamentului neconform, se consi-
deră că dauna provocată este într-o legătură cauzală 
cu administrarea lui. Astfel, în cazul în care în instanța 
de judecată se va demonstra neconformitatea medica-
mentului cerințelor de calitate declarate, pentru a sa-
tisface revendicările reclamantului, va fi necesară și 
suficientă doar proba existenței daunei (prejudiciului) 
și gravitatea ei pentru sănătatea (viața) persoanei. Te-
oretic, această prezumție poate fi contestată de către 
pârât, adică să prezinte dovezi a faptului că în pofida 
stabilirii de către instanță a neconformității,  medica-
mentul nu avea cum să provoace daune într-un caz 
clinic concret (ex. în fiole în loc de substanța activă 
s-a depistat doar apă pentru injecții), la fel și neutili-
zarea sau neadministrarea la timp a medicamentului 
prescris, nu i-a cauzat și nici nu avea cum cauza dau-
ne sănătății sau vieții consumatorului. Dar condiția a 
doua din formulare, care necesită a fi negată, practic 
nu lasă șanse pârâtului. Acest amendament, în cazul că 
va fi adoptat prin Lege, va fi în concordanță perfectă 
cu prevederile Legilor: nr.105 din 13.03.2003 privind 
protecţia consumatorilor; nr.1585 din 27.02.1998 cu 
privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medica-
lă; nr.411-XIII din 28.03.1995 cu privire la ocrotirea 
sănătăţii; și în general, în spiritul legislației civile.

Astfel, pornind de la analiza normelor de drept în 
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vigoare privind activitatea farmaceutică ca parte com-
ponentă a ocrotirii sănătății, prin prisma prezenței în 
ele a normelor ce prevăd răspunderea juridică pentru 
daunele cauzate sănătății sau vieții cetățenilor (paci-
entului, consumatorului de medicamente), menționăm 
lipsa totală a responsabilității farmaceutice, ca tip spe-
cific de răspundere juridică, dat fiind faptul că meca-
nismul de despăgubire a prejudiciului adus sănătății și/
sau vieții cetățenilor este determinat, în primul rând, 
de legislația administrativ-civilă a Republicii Moldo-
va. În afară de aceasta, mecanismul statal este adaptat 
doar pentru detectarea, investigarea și soluționarea 
cauzelor privind încălcările și faptele ilicite atribui-
te celor patru tipuri de răspundere juridică: penală, 
contravențională, civilă și disciplinară, nediminuând, 
ci, din contra, încă o dată accentuând și importanța 
răspunderii etico-morale, civice, declarată solemn 
prin depunerea jurământului lui Hippokrates.

Rapiditatea cu care, în ultima perioadă, s-a dez-
voltat piața farmaceutică și cea a serviciilor farmace-
utice, determină imperativul ajustării la fel de rapide 
a mecanismelor de reglementare juridică cu lărgirea 
spectrului de instrumente de reglementare a aces-
tor activități. Remarcănd specificitatea domeniului 
activității farmaceutice și medicamentului care, din 
punct de vedere public-juridic, în ansamblu, repre-
zintă o formă exclusivă de antreprenoriat, etico-social 
orientat și nicidecum „comercial”[16], desfășurată pe 
piața serviciilor farmaceutice, constatăm și credem că 
ea impune și o anumită specificitate a modalității de 
răspundere juridică.

Concluzii și recomandări. Studiul aspectelor juri-
dice ale consumului de medicamente, al izvoarelor re-
glementării juridice privind răspunderea pentru cauza-
rea daunelor sănătății consumatorului de medicamente 
ne permite să constatăm că, în cel mai scurt timp, actele 
legislative privind ocrotirea sănătății, activitatea farma-
ceutică, medicametul vor deveni mult mai concrete, fi-
ind lipsite de acele definiții și concepte care conduc la 
dificultăți în cazul necesității protecției drepturilor și in-
tereselor legitime ale consumatorului de medicamente 
(pacientului ) în diverse instanțe, inclusiv în instanțele 
de judecată. Valoarea incontestabilă a lor se va menține 
și în ceea ce privește stabilirea și proclamarea drep-
turilor și obligațiilor tuturor participanților la relațiile 
sociale și raporturile juridice de acordare a asistenței 
farmaceutice și medicale (medic–medic, medic–asis-
tent medical, medic–spital, policlinică, CNAM, medic 
–Colegiul Medicilor, medic–farmacist, medic–consu-
matorul de medicamente, farmacist–consumatorul de 
medicamente, și cel mai important, medic–farmacist–
consumatorul de medicamente). 

Este imperios necesară revizuirea actelor juridi-
ce ale Republicii Moldova în vederea argumentării 
„lanțului” răspunderii juridice și adoptării unor norme 
care să stabilească, în mod concret, responsabilitățile 

pentru daunele cauzate sănătății (vieții) omului, victi-
mă a consumului de medicamente. În opinia noastră, 
a venit timpul să intensificăm dezbaterile privind  pro-
blema elaborării unui Cod – model optim de sistema-
tizare juridică privind echilibrul intereselor în această 
sferă de activitate umană, extrem de importantă și no-
bilă, în primul rând, prin prisma corespunderii prin-
cipiului „interesele consumatorului de medicamente 
(pacientului ) mai presus decât toate”.
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The problem of improving the professional 
competence of teachers of higher education 

in recent decades has acquired special significance 
and has identified current aspects. The pedagogical 
reality that has developed in the higher school 
proclaims that the need for the professional training 
of the university teachers in accordance with modern 
requirements is urgently needed. The requirements for 
the teacher’s psychological-pedagogical competence 
are constantly getting complicated, which is caused 
by a number of reasons.

First, the social procurement for the training of 
highly qualified personnel capable, that are able to 
develop an innovative economy and ensuring the 
competitiveness of the state requires a comprehensive 
improvement of the educational process in the 
university, and its quality improving.

Secondly, the integration of education systems, 
established under the signing of the Bologna 
Declaration, implies the introduction of innovative 
approaches to the training of students and, accordingly, 
submits increased demands on the competence of 
university teachers. The modern educational paradigm 
shifts the emphasis from traditional teaching to the 
control of independent cognitive activities of students, 
which requires the teacher to master new pedagogical 
approaches, as well as methods and forms of work.

Thirdly, the informatization of education expands 
the capabilities of teachers in the transfer of educational 
knowledge, creates a need for mastering modern 
information technologies, including distance learning 
technologies. All this changes the position and role of 
the teacher in the didactic process of the university, the 
nature of communicative interaction with students [1].

And, finally, the competence-based approach to 
the training of modern specialists, provided for by 
the reform of higher education, places among the top 
priorities not only the problem of forming the social 
and professional competencies of students, but also 
the development of the teacher’s psychological and 
pedagogical competence.

The need for psycho-pedagogical training of 
teachers in higher education is also dictated by the 
fact that some of them do not have a basic vocational 
and pedagogical education. Psychological and 
pedagogical knowledge is acquired empirically, 
with the profession mastering, and in many ways 
are random, unsystematized, and therefore are not a 
reliable theoretical basis for the successful solution of 
professional problems.

Thus, in recent years, the tendency to compulsory 
psychological and pedagogical training of university 
teachers in the system of additional vocational 
education increases.

CZU: 378.4(478-21)

IMPROvEMENT OF PSyCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
COMPETENCES OF KOMRAT STATE uNIvERSITy ACADEMIC 

STAFF IN THE LIFELONG LEARNING SySTEM

Sergei ZAHARIYA
Universitatea de Stat din Comrat

In accordance with the modern educational demands the professional training of university teachers is strictly requi-
red. The requirements for the lecturer’s psycho-pedagogical competence are constantly becoming more and more com-
plex. A competent approach of the modern specialists training is of a major importance in both the problem of forming the 
students' socio-professional competencies and the development of the lecturers’ psychological-pedagogical skills. New 
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îMBuNĂTĂțIREA COMPETENțELOR PSIHOLOGICE ȘI PEDAGOGICE ALE 
PERSONALuLuI DIDACTIC AL uNIvERSITĂțII STATuLuI COMRAT îN SISTEMuL 
îNvĂțAREA PE TOT PARCuRSuL vIEțII
In conformitate cu cerințele educaționale moderne, este absolut necesară formarea profesională a profesorilor universitari. 

Cerințele pentru competența psihopedagogică a cadrelor didactice devin din ce în ce mai complicate. Abordarea competentă 
a formării specialiștilor moderni pune în primă importanță nu numai problema formării competențelor socioprofesionale a 
studenților, ci și dezvoltarea competenței psiho-pedagogice a cadrelor didactice. Noi forme și metode de formare pe baza teh-
nologiei informatice devin larg răspândite în universități. Implementarea tehnologiei informației în procesul de învățământ 
superior generează o serie de cerințe noi pentru competența profesională a profesorului universitar.
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The problem of the competence development of 
the university teacher has acquired special significance 
together with the spread of the concept of competence-
oriented education, which formed the basis for 
documents related to the reform of the higher school. 

The main goal of the competence-based approach 
is to strengthen the practical orientation of education, 
going beyond the limited “knowledge” paradigm. 
Competent-oriented education, therefore, involves 
mastering students’ basic methods of working, 
developing their willingness to flexible and mobile 
use of the available knowledge, skills, and abilities to 
solve real-life and professional problems.

The need for students to develop social and 
professional competencies capable of further 
successful adaptation and competitiveness in a market 
economy makes it necessary to look at the problem 
of the competence of university teachers from a 
new perspective – how much they themselves have 
the appropriate set of competencies in order to fulfil 
more fully imposed on them task of preparing modern 
specialists. 

Considering that the activity of the teacher of 
higher education is multifunctional and includes 
not only pedagogical, but also scientific, research, 
methodological, technical and didactic and other 
activities, it is advisable to divide professional 
and pedagogical competence. At the same time, 
pedagogical competence is an integral part of 
the teacher’s professional competence. And 
since education and mentoring presuppose direct 
communication with students, the use of methods of 
psychological influence on them, the methods of self-
regulation of mental states, etc., it is advisable to use a 
broader concept – “psycho-pedagogical competence” 
of a teacher of higher education.

Thus, the competence of a high school teacher 
is understood to mean the complex of professional 
knowledge, skills, values, and the willingness to use 
them for effective implementation of activities.

In the structure of the teacher’s competence, the 
following components can be distinguished [4]:
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The criteria for assessing the formation of the 
competence of a university teacher are, therefore, the 
totality of his professional knowledge, skills, values, 
which he follows in his activity, and motivational 
readiness to perform professional functions with a 
high level of quality.

The social procurement for the training of specialists 
who must be in demand on the labour market, the 
changing economic and sociocultural conditions of 
life, scientific and technological achievements - all this 
determines the new requirements for the professional 
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internationalization of education or the introduction of 
information technologies of teaching fundamentally 
changes the pedagogical process in the university 
and simultaneously facilitates the acquisition by the 
teacher of new knowledge, the formation of new ways 
of activity. The expansion of the teacher’s functions 
eventually is fixed in the qualification characteristic, 
reflecting the scientifically substantiated composition 
of professional knowledge, skills and abilities. The 
qualification characteristic is nothing more than a 
normative model of professional competence.

The new forms and methods of training on 
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the basis of computer technology are becoming 
widespread in universities. We have to state that the 
introduction of information technology in the higher 
school educational process advances a number of 
new requirements for the teacher’s professional 
competence. 

First, the importance of technical and didactic 
training, knowledge of the pedagogical capabilities 
of information technology increases. In this context, 
there is a need for readiness for constant improvement 
in this area. 

Secondly, the teacher requires the competence 
to prepare training courses in their electronic 
presentation. 

Thirdly, the wide opportunities offered by 

modern technical means require the teacher the 
good command of new forms and methods of 
teaching, first of all, the methodology of lecture-
presentation, simulation laboratory work, webinar, 
chat, teleconference, etc...

The teacher even now has to take into account 
the new realities of the functioning of high education 
institutions: an increase in the economic dimension in 
their activities, an increase of competition, the total 
introduction of information tools of education, the 
integration processes in the education field. 

Taking into account that the professional 
competence of the teacher is formed in the activity, it 
is quite justified to identify the types of competencies 
in accordance with the types of activity: 
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framework of integration processes, and the wide 
informatization of education all impose new demands 
on the teacher’s psycho-pedagogical competence. 
He even now has to develop syllabus taking into 
account the different levels of student training, to use 
the information technology training, to focus on the 
formation of social and professional competencies of 
graduates, in order to improve their competitiveness 
in the labour market.

In order to implement the pedagogical idea of the 
need to build a system for improving the pedagogical 
skills of teachers at the Comrat State University, a 
program has been set up to increase the psychological 
and pedagogical competence of higher school 
teachers.

In this context, we note that since 2010-2011 
academic years the Centre for Life-long Education of 
Didactic Personnel functions at the university. It is a 
structural subdivision that implements a wide range 
of additional educational programs for professional 
retraining for general and higher education 
specialists.

One of the directions of the Centre’s work is 
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the organization and realization of the courses on 
the psycho-pedagogical module since 2014. The 
courses are oriented for teachers of higher education, 
didactic cadres of the system of professional and 
additional education, who do not have special psycho-
pedagogical training.

The goal of professional development is the growth 
of professionalism that can be achieved in the process 
of solving the following problems:

− motivation of self-development, self-education, 
professional growth, career;

− the increase of competence: social, psychological, 
pedagogical, economic, legal, special, etc.;

− the development of psychological properties, 
professionally important qualities, correction of 
professional forms of behaviour;

− the development of auto competence (personal 
competence) and adjustment of the teacher’s psycho- 
professional profile;

− providing conditions for self-development, self-
education of the individual [2].

The acquisition of the psycho-pedagogical module 
is designed to help the teacher to understand the need 
to eliminate from old stereotypes, change his own 
professional position on the basis of its reflexive 
analysis and mastering of modern scientific ideas. This 
approach contributes to: giving the higher education 
system steadiness and expediency; the development 
of teachers’ independence and responsibility, self-
awareness, leadership and creative attitude to 
pedagogical activity [3].

The additional reserve is represented by the 
use of certain technologies of distance education, 
interactive IT-tools. This became possible as a result 
of the participation of the teachers of Comrat State 
University in the European project TEACH ME 
and the reorganization of the existing Centre for 
Lifelong Education in the framework of this project 
in November 2017. The centre is arranged with 
modern computer equipment that meets the needs 
of the university. The aim of the project is to prepare 
innovative and educational proposals for teachers 

involved in professional development courses, as 
well as to increase the attractiveness and access to 
continuing education by reviewing and adapting the 
e-learning methodology.

So, the investment potential of the university often 
depends on the innovative nature of the development 
of scientific, educational and practical activities of the 
subjects of the educational process, their involvement 
in the innovation system. Taking into account these 
factors, the educational process in Comrat State 
University is built on the basis of modern educational 
technologies and organizational forms of education in 
order to transfer the main emphasis of the learning 
process to the student, to develop and encourage his 
initiative, creativity, independence, responsibility for 
the results of his work. 
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В ст. 667 ГК рм закреплено и раскрыто со-
держание принципа свободы договора. В 

Книге третьей «Обязательства» раздела III «От-
дельные виды обязательств» ГК рм легально за-
креплены отдельные виды гражданско-правовых 
договоров. В частности, в ч. (3) ст. 667 ГК рм за-
креплено, что «стороны могут заключать догово-
ры, не предусмотренные законом (не названные в 
законе договоры), а также договоры, в которых со-
держатся элементы других договоров, предусмо-
тренных законом (смешанные договоры). 

Таким образом, в разделе III «Отдельные виды 
обязательств» ГК рм закреплены поименованные 
договоры, поскольку закон предусмотрел их по-
нятие, существенные условия, ответственность 
сторон, порядок расторжения и прекращения дей-
ствия договора и т.д.

Дистрибьюторский договор на современном 
этапе развития торговых отношений является важ-
нейшим механизмом, позволяющим поставщику 
(производителю) оперативно реализовывать про-
изведенные им товары через дистрибьюторы дру-
гим покупателям розничной сети. [15, c.35-36].

По общему правилу, условия дистрибьюторско-
го договора не должны противоречить требовани-
ям и нормам действующего законодательства и это 
зависит непосредственно от содержания договора. 
В момент заключения дистрибьюторского догово-
ра невозможно учесть всех условий, в том, числе 
субъективные факторы, которые стороны могут 
спрогнозировать и включить в содержание догово-
ра. Буквальное толкование ст. 8 ГК рм позволяет 
констатировать, что все сделки и договоры, в том 
числе непоименованные или не предусмотренные 
законом, должны соответствовать требованиям 
законодательства, в том числе антимонопольного, 
регулирующего отдельные вопросы дистрибью-
торской деятельности. Стороны при заключении 
дистрибьюторского договора обязаны учитывать 
запретительные меры антимонопольного зако-
нодательства, касающегося формирования цен и 
соблюдения территорий сбыта товаров. В связи с 
этим стороны при заключении дистрибьюторско-
го договора не могут спрогнозировать всех тре-
бовании антимонопольного законодательства, ко-
торые могут стороны нарушить при дальнейшем 
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исполнении договора и поэтому при включении 
условии в договор они не должны противоречить 
действующему законодательству [1, c.52-53].

Вопрос правовой природы и юридической ква-
лификации дистрибьюторского договора до насто-
ящего времени является спорным как в науке, так 
и в правоприменительной практике судов. Чаще 
всего дистрибьюторский договор рассматривают 
как поименованный договор и к нему применяют 
нормы гражданского законодательства о постав-
ке, агентирования, франчайзинга, оказания услуг. 
Кроме того, дистрибьюторский договор рассма-
тривают как смешанную договорную конструк-
цию и применяют к нему соответствующие нормы 
того или иного договора [14, c.15-16].

В науке гражданского и коммерческого права 
отмечается, что при квалификации дистрибьютор-
ского договора, как непоименованного возникают 
проблемы при применении норм при рассмотре-
нии споров, вытекающих из дистрибьюторских 
правоотношении. 

Данная проблематика не исследована в судеб-
ной и правоприменительной практике республики 
молдова, однако отдельные судебные дела, свя-
занные с отношениями, возникающими из дис-
трибьюторского договора, имеются, но чаще все-
го это споры, связанные с взысканием задолжен-
ности, возникшей в результате ненадлежащего 
исполнения дистрибьюторского договора. Так, в 
частности следует отметить, решение суда Кауша-
ны по гражданскому делу №18-2e-1102-05062012 
по исковому заявлению «AG» SRL к «OG» SRL 
о взыскании задолженности по договору купли-
продажи с условием дистрибьюции. В решении 
судебная инстанция установила, что сторона-
ми был подписан и исполнялся договор купли-
продажи с условием дистрибьюции. Суд признал, 
что договор по своему содержанию и правовой 
природе является договором купли-продажи с 
условием дистрибьюции. Как отмечено, было 
судом: «условие дистрибьюции» предполагает 
обязанности покупателя осуществлять и реали-
зовывать товары продавца строго на территории 
определенной сторонами, не осуществлять про-
дажу товаров вне территории, предусмотренной 
договором, выполнять установленный объем про-
даж, всячески продвигать товар продавца путем 
рекламы и маркетинговых механизмов, осущест-
влять логистику и доставку товаров розничным 
продавцам, воздержаться от продажи такого же 
рода товаров других производителей или постав-
щиков. В свою очередь в рамках дистрибьюции 
продавец не имеет права осуществлять поставку 
товаров другим покупателям, постоянно обеспе-
чивать соответствующий объем товаров и посто-
янно поддерживать необходимый объем товаров, 

предусмотренный договором, не отказывать и не-
обоснованно приостанавливать поставку товаров, 
за исключением случаев несвоевременной опла-
ты покупателем стоимости товаров, обеспечивать 
покупателя всей необходимой рекламной и иной 
информаций для надлежащего исполнения дого-
ворных условий [19]. 

Анализ вышеуказанного решения позволяет 
сделать вывод, что судебная инстанция при рас-
смотрении вышеуказанного дела, выделила спец-
ифические особенности дистрибьюторского до-
говора, которые указывают на самостоятельность 
данного договора, хотя сторонами был заключен 
смешанный договор (договор купли-продажи с 
условием дистрибьюции) и тем самым суд при-
знал данный договор как отдельный, поскольку 
выделил его специфические условия, присущие 
исключительно данной договорной конструкции. 

В частности следует отметить Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда россий-
ской Федерации «О свободе договора и ее преде-
лах» №16 от 14.03.2014 [17], которое устанавли-
вает правила и порядок применения судами норм 
к непоименованному договору. В данном Поста-
новлении к непоименованным договорам относят 
и дистрибьюторский договор, к которому не мо-
гут применяться нормы об отдельных договорах в 
случае отсутствия признаков смешанности. Закон 
допускает применение к непоименованным дого-
ворам в таком случае аналогии закона при нали-
чии схожести договорных правоотношении и при 
отсутствии соглашения сторон, а также возмож-
ность применения императивных норм по анало-
гии закона допускается в целях защиты интересов 
более слабой стороны в договоре.

В судебной практике зарубежных стран дис-
трибьюторский договор квалифицируется как 
смешанный. Так следует отдельно отметить По-
становление Федерального суда Поволжского 
округа от 03.08.2011г. по делу №А55-26891/2009 
[18] согласно содержанию, которого следует, что 
между ООО «Биола – русь» и ООО «Акватория» 
(дистрибьютор) был заключен дистрибьюторский 
договор, предметом, которого является закупка и 
реализация дистрибьютором товаров поставщика 
под его торговой маркой на территории г. Самара 
и Самарской области. Предметом спора выступа-
ло взыскание долга поставщиком с дистрибьюто-
ра за поставленные товары. В обоснование своих 
доводов дистрибьютор пояснил суду, что в рамках 
исполнения дистрибьюторского договора оплачи-
вал услуги торговых агентов в целях более опера-
тивной реализации товаров поставщика и в связи 
с этим требовал уменьшения суммы задолженно-
сти, на сумму уплаченной агентам. Суд квалифи-
цировал дистрибьюторский договор как смешан-
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ный, и отметил, что дистрибьюторский договор – 
это соглашение между дистрибьютором, который 
в рамках коммерческой деятельности осуществля-
ет покупку и реализацию товаров, приобретенных 
у поставщика на оговоренной территории, а по-
ставщик в свою очередь воздерживается от само-
стоятельных продаж и реализаций через третьих 
лиц на договорной территории. В этом контексте 
суд относит дистрибьюторский договор к числу 
смешанных, который содержит в себе элементы 
различных поименованных в гражданском зако-
нодательстве договоров, среди которых договор 
купли-продажи, договор агентирования, коммер-
ческой концессии, хранения и т.д.

С данным доводом суда не можем согласиться, 
поскольку смешанность договора предусматри-
вает сочетание в себе элементов различных уре-
гулированных законом договоров. Действитель-
но, дистрибьюторский договор может быть рас-
смотрен как самостоятельный и включать в себя 
элементы различных поименованных договоров, 
но он по своей правовой природе является само-
стоятельной договорной конструкцией, так как 
включает в себя особый комплекс обязанностей 
дистрибьютора, а также специфические действия 
дистрибьютора, направленные на сохранение ком-
мерческой репутации поставщика и постоянное 
увеличение продажи товаров, произведенных по-
ставщиком.

международный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате россий-
ской Федерации, в решении от 13.07.2012 по делу 
№196/2011 [20] также определил дистрибьютор-
ский договор как смешанную договорную кон-
струкцию, содержащую элементы различных до-
говоров, предусмотренных в гражданском законе. 
В рамках производства по данному делу судом 
рассматривалась, возможность применения Вен-
ской конвенции о купле продажи товаров [13] и 
в этом контексте суд отметил, что «дистрибью-
торский договор относится к числу смешанных, 
поскольку включает в себя не только условия до-
говора купли-продажи, но и правоотношения, вы-
текающие из агентского договора или договора 
концессии. Согласно условиям соглашения, за-
ключенного между сторонами, истец передает, а 
ответчик принимает для дальнейшей продажи то-
вары на обусловленной территории, с обязатель-
ностью оплатить стоимость купленных товаров. 
Судом, также было констатировано, применение 
исключительно норм, касающихся поставки това-
ров и невозможность применения норм п. 2 ст. 3 
Венской конвенции о купле-продаже товаров, по-
скольку дистрибьюторский договор был признан 
смешанным.

Дополнительное постановление Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 27.01.2012 
по делу №А12-11251/2011 [8] наиболее обосно-
ванно раскрывает правовую природу дистрибью-
торского договора, в котором суд отметил, что 
согласно условиям дистрибьюторского договора 
дистрибьютор обязуется приобретать товар у по-
ставщика и осуществлять его дальнейшую прода-
жу и продвижение на договорной территории, а по-
ставщик обязуется воздержаться от самостоятель-
ной реализации товаров на указанной территории 
или через третьих лиц. В частности, в данном по-
становлении был впервые определен предмет дис-
трибьюторского договора, который представляет 
собой действия дистрибьютора по продвижению 
товаров поставщика на оговоренной территории. 
Следует отметить, что суд правильно определил 
сущность дистрибьюторского договора, но непра-
вильно определил его признаки как смешанного 
договора. В обоснование этого суд констатирует и 
выделяет особую обязанность дистрибьютора, по 
реализации товаров, приобретенных у поставщи-
ка, но и включает в себя комплекс условий, закре-
пленных в других договорах, предусмотренных в 
гражданском законодательстве. В частности, дис-
трибьюторский договор может включать в себя 
содержание таких договоров, как купля-продажа, 
агентирование, хранение, оказание услуг и т.д.

На современном этапе развития юридической 
науки практически отсутствуют ученые, которые 
квалифицировали и выделяли бы дистрибьютор-
ский договор как отдельный вид поименованного 
договора, закрепленного в нормах гражданского 
законодательства. Чаще всего в доктрине ведутся 
споры относительно смешанного или непоимено-
ванного характера дистрибьюторского договора в 
ГК, однако четкой и конкретной позиций по дан-
ному поводу нет. 

Следует отметить, что вопрос понятийного 
характера смешанности и непоименованности 
дистрибьюторского договора весьма сложный и 
многогранный.

Согласно ч.(3) ст. 667 ГК рм стороны могут за-
ключать договоры, содержащие элементы различ-
ных договоров, предусмотренных законодатель-
ством (смешанные договоры). 

Однако, что понимается под «элементами раз-
личных договоров» не дано и не раскрывается ни 
в гражданских кодекса стран СНГ, ни в науке, ни 
в многочисленных комментариях к законодатель-
ству. 

По нашему мнению, для квалификации догово-
ра, необходимо взять за основу работу Е.В. Татар-
ской. Так, в частности, она отмечает, что, во-первых, 
необходимо определить предмет договора, по-
скольку новое название не свидетельствует о новой 
договорной конструкции. Во-вторых, установить 
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соответствие договора основным системным при-
знакам, присущим гражданско-правовым догово-
рам, среди которых экономическая и правовая цель 
(направленность), возмездный или безвозмездный 
характер, объект, субъект. Если невозможно опре-
делить новую договорную конструкцию по при-
знаку возмездности или безвозмездности, а также 
нет возможности определить по субъекту, то новая 
модель договора подлежит проверке по объекту и 
цели. В-третьих, четко определенный предмет до-
говора классифицируется по целевой направлен-
ности. В случае несоответствия предмета договора 
признаку целенаправленности, предусмотренному 
в законе, то такого рода договор может считаться 
непоименованным. В-четвертых, чаще всего до-
полнительно проверяется объект договора. Если 
объекту договора присущи специфические призна-
ки, которые не позволяют квалифицировать такой 
договор как законодательно предусмотренный, то 
такой договор относится к числу непоименован-
ных [23, c.10-12].

По нашему мнению, вышеуказанное позволяет 
сделать вывод, что применительно к националь-
ному гражданскому законодательству дистрибью-
торский договор в его классическом содержании 
относится к числу непоименованных договоров 
по признаку целенаправленности.

При столь широком числе составляющих, не-
верным будет считаться квалификация дистри-
бьюторского соглашения в качестве смешанного, 
потому что интерес поставщика при заключении 
дистрибьюторского договора состоит в получении 
дистрибьютором комплекса обязательств в рамках 
единого договора, состоящих в продаже и продви-
жении товаров поставщика, а также оказание услуг 
(хранение товаров, реклама товаров, исследование 
рынка и т.д.). При осуществлении коммерческой 
деятельности, как и при любых возникающих при 
исполнении дистрибьюторского договора вопро-
сов следует исходить из того, какой интерес пре-
следуют стороны при исполнении данного догово-
ра, поскольку именно интерес играет важную роль 
в достижении сторонами цели в их коммерческой 
деятельности. 

Попытка рассматривать дистрибьюторский 
договор предложенного Я.И. Функом [26, c.111] 
как «сложный», включающий в себя отношения, 
купли-продажи, оказания услуг, сервисное обслу-
живание, передачи прав интеллектуальной соб-
ственности, представляется неверным и услож-
ненным. В таком случае дистрибьюторский дого-
вор будет отвечать признакам, скорее всего сме-
шанности, нежели сложности.

Как справедливо отмечает А. Партина, что вы-
деление в дистрибьюторском договоре элементов 
поименованных договоров приведет к негатив-

ным последствиям, поскольку дистрибьютор-
ский договор может и не содержать всех суще-
ственных условий, присущих поименованным 
видам договоров, что приведет в конечном итоге 
к признанию в данной части дистрибьюторского 
договора не заключенным [16, c.62].

В правоприменительной практике необходимо 
учесть тот факт, что комплекс элементов, прису-
щих различным договорам, предусмотренным в 
гражданском законе, свидетельствует о самостоя-
тельном характере дистрибьюторского договора, 
что исключает возможности рассмотрения его как 
смешанного вида договора, так как поставщик 
преследует цель заключить договор с одним ли-
цом на продажу товаров на постоянной основе пу-
тем сочетания различного рода обязанностей без 
заключения различных договоров с множеством 
отдельных контрагентов. 

В судебной практике, по общему правилу, при-
меняются нормы, регулирующие поименованные 
договоры в той части, которая регулирует спорные 
отношения: если это вытекает из правоотношений 
купли-продажи, то соответственно применяются 
нормы о купле-продажи, такой же порядок при-
меним и к правоотношениям вытекающих из до-
говора оказания услуг.

Приведенное выше мнение о самостоятель-
ности дистрибьюторского договора теоретиче-
ски обоснованно, но будет приводить в судебной 
практике к определенным трудностям до тех пор, 
пока договорная конструкция дистрибьюторского 
договора не будет законодательно закреплена, как 
это имеет место в действующем гражданском за-
конодательстве при регулировании отдельных ви-
дов договоров (лизинг, франчайзинг).

В рамках данного исследования предлагается 
принять специальный закон «Об основах дистри-
бьюторской деятельности в республике молдо-
ва», который позволит урегулировать весь спектр 
дистрибьюторских правоотношений, а также до-
полнить ГК рм отдельной главой, в которой будут 
закреплены нормы, регулирующие дистрибьютор-
ский договор с определением его предмета, содер-
жания, существенных условии и ответственности 
сторон. 

Ю.В. романец обосновано отметил, что «зако-
нодателю необходимо стремиться к своевремен-
ному созданию новых типов договоров, что будет 
отражать юридическую значимость разнообразия 
коммерческого оборота».

Самостоятельный характер дистрибьюторского 
договора дополнительно обосновывается, тем, что 
поставщик в смысле получения прибыли не имеет 
взаимосвязей с дистрибьютором в рамках испол-
нения договора, как это имеет место в агентском 
договоре [4, c.389].
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В науке гражданского и коммерческого права 
предлагается имплементация дистрибьюторско-
го договора в правовую систему государства [9, 
c.108].

Имплементация (от лат. impleo – «исполняю»), 
что означает взятие государством обязательства 
исполнять, или осуществлять нормы международ-
ного права.

В науке международного права существуют 
различные точки зрения относительно термина 
«имплементация». 

А.С. Гавердовский рассматривает имплемента-
цию как «государственную деятельность, направ-
ленную на реализацию принятых международно-
правовых обязательств» [6, c.62].

В.В. Гаврилов раскрывает имплементацию 
как «правотворческий процесс с сочетанием 
организационно-административной деятельно-
стью» [7, c.55].

О.Н. Толочко указывает, что «имплементация – 
это механизм оказания воздействия норм междуна-
родного права на отношения, возникающие внутри 
государства» [25, c.211].

м.Н. Баринова приводит термин «трансформа-
ция», что означает «процесс преобразования норм 
международных актов в национальную систему 
государства путем придания им определенной 
формы с последующим исполнением» [2, c.11].

В настоящее время существует проблема им-
плементации дистрибьюторского договора в пра-
вовую систему республики молдова, поскольку 
в международном праве нет норм, которые ре-
гламентировали бы договорную конструкцию 
дистрибьюторского договора. Другими словами, 
можно сказать, что для имплементации норм меж-
дународного права, регулирующих дистрибью-
торский договор, необходимо, чтоб такая норма 
содержалась в международном праве. В междуна-
родном праве отсутствуют нормы императивного 
права, которые бы регламентировали правовое 
регулирование дистрибьюторского договора, в ре-
зультате чего возникает проблема заимствования 
дистрибьюторского договора в правовую систему 
республики молдова.

м.И. Брагинский отмечает, что «непоимено-
ванные договоры могут быть, использованы в 
качестве модели путем имплементации из зако-
нодательства другого государства или из между-
народного права» [5, c.47]. С данным мнением 
следует согласиться, поскольку не все норма-
тивные акты, в том числе международные могут 
предусматривать появление новых видов догово-
ров в будущем. Правоотношения могут фактиче-
ски существовать в коммерческой практике, но 
их правовое регулирование в законодательстве 
будет отсутствовать. 

Что касается дистрибьюторского договора, то 
следует отметить, что с одной стороны отсутству-
ет международный акт, содержащий императив-
ные нормы, регламентирующий дистрибьютор-
ский договор на международном уровне, а также 
возможности руководствоваться рекомендация-
ми, принятыми международными организациями 
относительно дистрибьюторского договора, вы-
работанными ими нормами и правилами. 

В данном случае следует отметить руководство 
международной торговой палаты по составлению 
международных дистрибьюторских соглашений, 
а также о Публикации №518 «Типовой дистри-
бьюторский контракт. монопольный импортер-
дистрибьютор» [24, c.12].

Данные руководства касаются лиц, которые на-
мереваются заключить дистрибьюторский дого-
вор и содержащие подробные разъяснения отно-
сительно правовой природы дистрибьюторского 
договора, условий, которые он должен содержать, 
каким образом они формулируются, условия об 
ответственности. Указанное руководство носит 
рекомендательный характер и стороны, вступаю-
щие в договорные отношения, вправе самостоя-
тельно избирать, будут ли включены рекоменда-
тельные условия в текст дистрибьюторского до-
говора, либо нет. 

Типовой дистрибьюторский контракт представ-
ляет собой образец дистрибьюторского договора, 
который стороны могут перенять при заключении 
собственного дистрибьюторского договора. Он со-
держит условия и приложения, которые необходимо 
заполнить сторонам, если они будут руководство-
ваться типовой формой. Принципал и дистрибью-
тор вправе как полностью заимствовать условия 
типового дистрибьюторского договора, рекомендо-
ванного мТП, так и отдельные его условия. В отно-
шении некоторых условий предусматриваются ва-
рианты выбора модели поведения и стороны могут 
избрать приемлемый для них вариант.

С.В. Бахин приводит развернутую характери-
стику применения типовых контрактов в совре-
менном коммерческом обороте, при этом типовые 
контракты неправительственных организаций 
занимают ведущее место. Также С.В. Бахиным 
предлагается термин «формулярное право», но с 
оговоркой, что «этот термин обозначает совокуп-
ность правовых норм, направленных на регули-
рование сделок, при заключении которых были 
использованы типовые контракты» [3, c.207]. 

В связи с тем, что отсутствуют императивные 
нормы для сторон коммерческих правоотноше-
ний, в международном праве, регламентирую-
щих правовую природу дистрибьюторского до-
говора, вышеуказанные рекомендации представ-
ляют собой совокупность элементов, на которые 
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стороны могут опираться при составлении текста 
дистрибьюторского договора. При включении в 
правовую систему гражданско-правовых дого-
воров республики молдова дистрибьюторского 
договора следует использовать разработанные 
уже рекомендации, так как другие акты, касаю-
щиеся дистрибьюторского договора, на между-
народном уровне отсутствуют. В качестве норм, 
которые могут быть, заимствованы и включены 
в молдавскую правовую систему, могут служить 
также нормы, регулирующие дистрибьюторский 
договор в зарубежных странах.

По нашему мнению, не все новые договорные 
конструкции коммерческой деятельности можно 
законодательно закрепить в ГК рм. Целесообраз-
но принятие отдельного законодательного акта. 
Так при появлении нового вида договора не всегда 
возникает необходимость в его законодательном 
урегулировании, поскольку он может, характери-
зоваться признаками смешанности и в этом слу-
чае к нему будут применяться нормы отдельных 
видов договоров.

мысль о необходимости выделения и законода-
тельного закрепления дистрибьюторского догово-
ра как самостоятельной договорной конструкции 
высказал А.В. руденко [21, c.30].

Такого же мнения придерживается м.В. моз-
гов, который отметил, что «наличие специального 
правового регулирования дистрибьюторского до-
говора, позволит защитить специфические права 
дистрибьютора и поставщика, упорядочит при-
менение термина «дистрибьюторский договор», 
а также позволит единообразно квалифицировать 
и применять дистрибьюторский договор судами» 
[14, c.18]. 

Аргументом, о том, что принятие специально-
го закона, который будет регулировать отдельные 
виды договорных конструкций, повлечет за собой 
чрезмерное правовое регулирование, а это может 
привести к необходимости выделения всех дого-
воров, не предусмотренных в правовой системе, в 
отдельный закон, а по отношению к дистрибью-
торскому договору опровергается спецификой 
данного договора, которая была раскрыта выше в 
настоящем исследовании. 

В качестве доказательства о необходимости 
принятие отдельного закона, который будет ре-
гламентировать весь спектр вопросов, касаю-
щихся дистрибьюторской деятельности, можем 
привести существующие в правовой системе ре-
спублике молдова специальные законы, регули-
рующих конкретные виды договоров. речь идет о 
Законе рм «О лизинге» № 59 от 28.04.2005 [10], 
Законе рм «Об ипотеке» №142 от 26.06.2008 
[12] и Законе рм «О франчайзинге» №1335 от 
01.10.1997 [13].

Первый закон посвящен правовому регулиро-
ванию всех аспектов лизинговых отношений, от-
дельно регламентируется содержание и основные 
элементы договора лизинга. 

Второй закон посвящен ипотечным правоотно-
шениям, который не имеет отдельной детализаций 
в действующем ГК рм. 

В третьем законе регламентирован весь спектр 
вопросов, касающихся франчайзинга, в частно-
сти, выделяются виды и типы франчайзинга, от-
дельно раскрывается правовая природа договора 
франчайзинга и его содержание. 

Все указанные законы еще раз подтверждают 
необходимость принятия специального закона, 
который будет регламентировать все вопросы, ка-
сающиеся дистрибьюторских отношений. 

Таким образом, в связи с содержанием в дис-
трибьюторском договоре комплекса различных 
обязательств, его характера непоименованности 
и отсутствия в нем признаков смешанности, по-
требностям правоприменительной практики будет 
отвечать принятие специального органического 
закона, в котором будут приведены особенности 
предмета и специфика исполнения дистрибью-
торского договора, либо внесение изменений в ГК 
рм в виде отдельной главы, посвященной регу-
лированию дистрибьюторского договора. Приня-
тие предлагаемых изменений, позволит включить 
дистрибьюторский договор в законодательство 
республики молдова.

Литература:

АрСЕНИ, И. место дистрибьюторского договора 1. 
в системе гражданско-правовых договоров республики 
молдова. În: Legea şi viaţa, 2016, nr. 9.

БАрИНОВА, м. Н. Трансформация частноправо-2. 
вых норм международных актов / Дисс. ... канд. юрид. 
наук. Саратов, 2004.172 с.

БАХИН, С. В.3.  Субправо (международные сво-
ды унифицированного контрактного права) /Ассо-
циация Юридический Центр; Юридический факультет 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
С-Петербург.: Юридический центр Пресс, 2002. 311 с.

БЕЛИКОВА, К.м., ГАБОВ, А.В., ГАВрИЛОВ, 4. 
Д.А. и др. Координация экономической деятельности 
в российском правовом пространстве: Монография. 
Отв. ред. м.А. ЕГОрОВА. москва: Юстицинформ, 
2015. 665 с.

БрАГИНСКИЙ, м.И. 5. Основы учения о непоиме-
нованных (безымянных) и смешанных договорах. мо-
сква: Статут, 2007. 79 с.

ГАВЕрДОВСКИЙ, А.С. 6. Имплементация норм 
международного права. Киев: Вища шк., 1980. 320 с.

ГАВрИЛОВ, В.В. Теории трансформации и 7. 
имплементации норм международного права в отече-



63

Nr. 4-6, 2018 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ственной правовой доктрине. В: Московский журнал 
международного права, 2001, №2.

Дополнительное постановление Двенадцатого 8. 
арбитражного апелляционного суда от 27.01.2012 по 
делу №А12-11251/2011 // http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS012;n=20291 (посещен 
26.04.2018)

ДОрОНЬКИНА, В.Ю. 9. Имплементация дистри-
бьюторского договора в российское право: Дисс. ... канд. 
юрид. наук. С. Петербург, 2016. 166 с.

Закон рм « О лизинге» № 59 от 28.04.2005. В: 10. 
Официальный Монитор Республики Молдова, № 92-94 
от 08.07.2005.

Закон республики молдова «Об ипотеке» №142 11. 
от 26.06.2008. В: Официальный монитор Республики 
Молдова, №165-166 от 02.09.2008.

Закон рм «О франчайзинге» №1335 от 01.10.1997. 12. 
В: Официальный монитор Республики Молдова, №82-83 
от 11.12.1997.

Конвенция Организации Объединенных Наций 13. 
о договорах международной купли-продажи товаров 
(Заключена в г. Вене 11.04.1980) // http://docs.cntd.ru/
document/9010417 (посещен 26.04.2018).

мОЗГОВ, м.В. Квалификация и правовое ре-14. 
гулирование дистрибьюторских договоров: предложе-
ния по изменению законодательства. В: Арбитражная 
практика, 2009, №10.

СОСНА, Б., АрСЕНИ, И. Правовое регулирова-15. 
ние дистрибьюторского договора в рм. В: Националь-
ный юридический журнал: теория и практика, Киши-
нэу, 2014 , № 1.

ПАрТИН, А. Дистрибьюторское соглашение в 16. 
системе договоров по гражданскому праву россии. В: 
Хозяйство и право, 2009, №1.

Постановление Пленума Высшего Арбитражно-17. 
го суда российской Федерации «О свободе договора и 

ее пределах» №16 от 14.03.2014 // http://www.arbitr.ru/as/
pract/post_plenum/106573.htm l (посещен 26.11.2017).

Постановление Федерального Арбитражно-18. 
го суда Поволжского округа от 03.08.2011 по делу 
№А55-26891/2009 // www.eg-online.ru/document/
adjudication/213354/ (посещен 26.04.2018).

решение суда Каушаны № 18-2e-1102-05062012 19. 
от 30.12.2012// http://www.jcs.instante.justice.md/ (посе-
щен 26.11.2017).

решение международного коммерческого ар-20. 
битражного суда при Торгово-промышленной па-
лате российской Федерации от 13.07.2013 по делу 
№196/2011// http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=ARB;n=329401 (посещен 26.04.2018).

рУДЕНКО, А.В. О дистрибьюторском договоре. 21. 
В: Юрист, 2006, № 8.

Система договоров в гражданском праве россии 22. 
/ Ю.В. рОмАНЕЦ; Вступ. ст.: В.Ф. ЯКОВЛЕВ. москва: 
Юристъ, 2001. 496 с.

ТАТАрСКАЯ, Е.В. Непоименованные и сме-23. 
шанные договора. В: Российская юстиция, 2007, №4.

Типовой дистрибьюторский контракт мТП. 24. 
монопольный импортер-дистрибьютор. Публикация          
№ 646 Е. Серия: Издания международной торговой па-
латы. 2-е изд. на рус. и англ. яз. москва: Консалтбан-
кир, 2005.144 с.

ТОЛОЧКО, О.Н. 25. Международное экономиче-
ское право и имплементация его норм в национальное 
законодательство (на примере Республики Беларусь). 
С.Петербург.: СКФ «россия-Нева», 2012. 320 с.

ФУНК, Я.И. 26. Право международной купли-
продажи товаров и торгового посредничества. минск: 
Дикта, 2005. 296 с.

Prezentat la 19.09.2018



Nr. 4-6, 2018REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

64

Terorismul, în totalitatea formelor de manifes-
tare, o perioadă destul de mare de timp, pune 

în pericol mai multe valori sociale, creând uneori 
pericol general sau atentând direct asupra siguran-
ţei cetăţenilor şi stabilității în cadrul statului, dar şi 
al unor regiuni. Odată cu conştientizarea pericolului 
real al terorismului, au fost întreprinse mai multe ac-
ţiuni pentru a sancţiona corespunzător manifestările 
cu caracter terorist. Cu părere de rău, faţă de fenome-
nul în cauză, deşi este practic unanim blamat, până 
în prezent nu a fost elaborată o reglementare unanim 

condamnabilă, fiind atestate multiple interpretări sau 
discordii în perceperea acestuia.

Legislaţia penală a Republicii Moldova, fiind 
adaptată necesităţilor timpului şi prevederilor interna-
ţionale, a repurtat multiple modificări, în conţinutul 
acesteia fiind incluse norme care conţin sancţiuni pen-
tru practicarea activităţii teroriste sau comiterea unor 
fapte conexe terorismului.

Manifestările cu caracter terorist se caracterizează 
prin pericol social sporit, ameninţând direct principa-
lele valori şi relaţii existente în cadrul societăţii. Din 
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CONCEPTuL ŞI TRĂSĂTuRILE INFRACŢIuNILOR 
Cu CARACTER TERORIST

Vitalie SÎlI
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,,Constantin Stere” din Moldova

Activitatea teroristă, în toată complexitatea sa, a fost în atenția comunității internaționale de foarte mult timp. Creșterea 
pericolului social din cauza terorismului si a manifestărilor teroriste a forțat structurille internaționale sa se mobilizeze in 
vederea elaborarii unor reglementări clare și exacte care să contribuie la prevenirea și combaterea fenomenului terorist. În 
acest context, merită a fi menționate o serie de convenții internaționale și regionale care reglementează diferitele aspecte 
ale combaterii terorismului.

În urma adoptării actelor normative internaționale în materie, a devenit necesară modificarea și completarea legislației 
naționale a statului. Astfel, în Republica Moldova, în domeniul aderării la nivel internațional la convenții și tratate privind 
prevenirea și combaterea terorismului, s-au făcut unele adaptări importante și in legislația penală. Respectiv, Codul penal 
a fost modificat prin articolul 13411, intitulat "Infracțiuni de caracter terorist", care conține o listă exhaustivă a activităților 
criminale atribuite acestei categorii. În plus, a fost adoptată Legea privind prevenirea și combaterea terorismului, care 
conține prevederi importante în reglementarea detaliată a activității de prevenire și combatere a terorismului și alte noțiuni 
importante în acest domeniu. 

În acest articol am încearcat să identificăm și să sistematizăm trăsăturile comune ale infracțiunilor teroriste precum și 
să sugererăm o noțiune corespunzătoare celor din urmă. Noi credem că realizarea obiectivului propus poate avea un efect 
pozitiv atât în ceea ce privește percepția teoretică a naturii infracțiunilor teroriste atît și în elaborarea unor măsuri eficiente 
de prevenire și combatere a acestora..

Cuvinte-cheie: activitate teroristă; Codul penal; convenții internaționale; măsuri de prevenire și combatere a terpris-
mului.

CONCEPT AND PARTICuLARITIES OF TERRORIST INFRACTIONS
The terrorist activity, in all its complexity, stands to the attention of the international community for a long time. The 

rise of social danger because of terrorism and terrorist-related manifestations has forced the international structures to 
develop clear and precise regulations that would help to prevent and combat the terrorist phenomenon. In this respect, it is 
worth mentioning several international and regional conventions that regulate various aspects of terrorism combating.

After the adoption of international normative acts in the matter, it has become necessary to amend and supplement the 
national legislation. Thus, in the Republic of Moldova, in the scope of adherence to international conventions and treaties 
on prevention and combating terrorism, there have been made some important adjustments to the criminal legislation. 
Respectively, the Criminal Code was amended by the article 13411, entitled “Crimes of a terrorist character”, which con-
tains an exhaustive list of criminal activities attributed to this category. In addition, the Law on Preventing and Combating 
Terrorism was adopted, which contains important provisions for the detailed regulation of the activity of preventing and 
combating terrorism and several important notions in this field. 

This article attempts to identify and systematize the common traits of terrorist offenses and suggest a corresponding 
notion of them. We believe that the achievement of the proposed objective can have a positive effect both in terms of the-
oretical perception of the terrorist crimes nature and the elaboration of effective measures for preventing and combating 
them.

keywords: terrorist activity; Criminal Code; international conventions; measures for preventing and combating ter-
rprism.
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acest motiv, terorismul este menţionat printre princi-
palele ameninţări la adresa securităţii naţionale a Re-
publicii Moldova [1], cu atât mai mult că el deja a 
obţinut caracter transnaţional şi ameninţă stabilitatea 
în lume. Criteriile de bază ale terorismului, în special 
care sunt comune şi pentru infracţiunile cu caracter 
terorist, pot fi evidenţiate în baza studiului normelor 
dreptului internaţional, a dreptului penal naţional, a 
actelor normative ce reglementează anumite domenii 
sau subiecte conexe terorismului. 

Codul penal al RM nu conţine o definiţie a noţiunii 
de „infracţiuni cu caracter terorist”, limitându-se la 
trecerea în revistă a infracţiunilor care sunt atribuite la 
categoria respectivă. Aspectul pozitiv major în cazul 
dat constă în faptul că enumerarea precisă a compo-
nenţelor de infracţiuni care sunt percepute drept având 
caracter terorist exclude posibilitatea unor interpretări 
extensive. Concomitent, acest fapt nu exclude posi-
bilitatea elaborării unei definiţii la nivel doctrinar. 
Pentru a elabora o definiţie precisă a infracţiunilor cu 
caracter terorist, este necesar, în primul rând, a iden-
tifica trăsăturile comune faptelor corespunzătoare. În 
afară de aceasta, este necesară analiza actelor norma-
tive internaţionale în materie, care conţin recomandări 
referitor la atribuirea anumitor fapte la categoria in-
fracţiunilor cu caracter terorist.

Printre actele normative care conţin referire la no-
ţiunea de infracţiuni cu caracter terorist este Legea 
cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului, în 
art. 3 al căreia este prevăzut că infracţiunea cu carac-
ter terorist este una din infracţiunile prevăzute la art. 
13411 din CP RM [2]. 

Pe de altă parte, imperfecţiunea legii în sensul de-
finirii terorismului în mod deosebit se resimte, atunci 
când devine necesară stabilirea conţinutului noţiuni-
lor „activitate teroristă” şi „operaţiuni contrateroris-
te”, precum şi sensul unor astfel de noţiuni ca „com-
baterea terorismului”, „operaţiuni contrateroriste”. În 
cazul în care la noţiunea de terorism pot fi atribuite 
practic orice infracţiuni violente, atunci drept activi-
tate teroristă va putea fi considerată comiterea oricărei 
infracţiuni violente, iar prin grupă (organizaţie) tero-
ristă – orice grupă (organizație) criminală.

Conform unor opinii, prin activitate teroristă tre-
buie subînţeles cercul faptelor desemnate prin noţiu-
nea „infracţiuni cu caracter terorist în sens larg” sau 
„terorism în cel mai larg sens”, adică terorismul, actul 
terorist, ameninţarea cu actul terorist şi alte infracţi-
uni cu caracter terorist. Toate celelalte infracţiuni cu 
elemente de terorizare nu pot fi atribuite la activitatea 
teroristă şi combaterea acestora trebuie efectuată de 
către organele de ocrotire a dreptului de competenţă 
generală [3].

Doctrinele teroriste au în vedere nu orice teroriza-
re, ci doar terorizarea la nivel social cu publicitatea 
largă şi orientată, însoţită de revendicări public expu-

se, îmbinate cu comiterea şi/sau ameninţarea comite-
rii unor astfel de acţiuni, care pot crea starea de frică/
spaimă la populaţie sau la o parte din aceasta.

Anume o astfel de abordare va permite delimitarea 
clară dintre acţiunile teroriste şi alte fapte şi să con-
centreze forţele subunităţilor antiteroriste specializate 
asupra principalei direcţii de activitate a acestora [3].

Legislaţia penală naţională, în cadrul art. 13411 CP 
RM, conţine lista exhaustivă a infracţiunilor cu ca-
racter terorist. Astfel, în conformitate cu prevederile 
menţionate, la infracţiunile cu caracter terorist sunt 
atribuite următoarele componenţe de infracţiune: art. 
1401. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobândirea 
în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau con-
servarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, 
transportarea armelor de distrugere în masă; art. 142. 
Atacul asupra persoanei care beneficiază de protec-
ţie internaţională; art. 275. Deturnarea sau capturarea 
unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime 
sau fluviale; art. 278. Actul terorist; art. 2781. Livra-
rea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui 
dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal; 
art. 2791. Recrutarea, instruirea sau acordarea altui 
suport în scop terorist; art. 2792. Instigarea în scop te-
rorist sau justificarea publică a terorismului; art. 280. 
Luarea de ostatici; art. 2793. Călătoria în străinătate în 
scop terorist; art. 284 alin.(2) Crearea sau conducerea 
unei organizaţii criminale; art. 2891. Infracţiuni con-
tra securităţii aeronautice şi contra şi contra securită-
ţii aeroporturilor; art. 292 alin.(1)1 şi alin.(2), în parte 
ce vizează faptele prevăzute la alin.(1)1 Fabricarea, 
procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, fo-
losirea sau neutralizarea substanţelor explozive ori a 
materialelor radioactive; art. 295. Sustragerea materi-
alelor sau dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor 
nucleare, ameninţarea de a sustrage sau cererea de a 
transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaţii; 
art. 2951. Deţinerea, confecţionarea sau utilizarea ma-
terialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instala-
ţiilor nucleare; art. 2952. Atacul asupra unei instalaţii 
nucleare; art. 342. Atentarea la viaţa Preşedintelui Re-
publicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a 
Prim-ministrului; art. 343. Diversiunea.

În context, susţinem că lista respectivă nu reflectă 
în volum deplin necesităţile activităţii de prevenire şi 
combatere a acestui tip de criminalitate. De aseme-
nea, compararea listei respective cu prevederile con-
venţiilor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte denotă că la categoria infracțiunilor cu ca-
racter terorist ar trebui atribuite suplimentar cel puţin 
următoarele componenţe de infracţiune: art. 279 CP 
RM – Finanţarea terorismului; art. 281 CP RM – Co-
municarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre actul 
de terorism; art. 289 CP RM – Pirateria; art. 2892 CP 
RM – Infracţiuni contra securităţii transportului na-
val; art. 2893 CP RM – Infracţiuni contra securităţii 
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platformelor fixe. În afară de aceasta, considerăm că 
la categoria infracțiunilor cu caracter terorist pot fi 
atribuite şi asemenea infracţiuni cum ar fi: art. 137 CP 
RM – Tratamente inumane; art. 282 CP RM – Orga-
nizarea unei formaţiuni paramilitare ilegale sau parti-
ciparea la ea; art. 283 CP RM – Banditismul; art. 285 
CP RM – Dezordini în masă; art. 346 CP RM – Acţi-
unile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau 
dezbinării naţionale, rasiale sau religioase. În opinia 
noastră, componenţele menţionate supra au caracter 
de terorizare, pot crea starea de spaimă, frică în socie-
tate, pot intimida un număr nedeterminat de oameni şi 
pot conduce la comiterea unor infracţiuni cu caracter 
terorist sau pot facilita comiterea acestora. 

Un alt moment important este că legislaţia Repu-
blicii Moldova nu specifică trăsăturile faptelor pena-
le în baza cărora acestea pot fi atribuite la categoria 
infracțiunilor cu caracter terorist. La nivel doctrinar 
au fost întreprinse încercări de a identifica trăsăturile 
acestei categorii de infracţiuni, fiind înaintate un şir 
de propuneri în acest sens.

Astfel, conform unor opinii [3], prin prezentarea 
noţiunii infracțiunilor cu caracter terorist sub forma 
enumerării unor articole concrete din CP, la infracţi-
uni cu caracter terorist pot fi atribuite şi alte infracţi-
uni prevăzute de CP, dacă sunt comise în scopuri tero-
riste. Asemenea teză nu numai că nu clarifică noţiunea 
respectivă, dar generează anumite dificultăţi termino-
logice. Spre exemplu, ce trebuie de subînţeles prin 
„scopuri teroriste”? Legea nu oferă răspuns la această 
întrebare. La nivel doctrinar, de asemenea, este puţin 
posibil să-l găsim, deoarece scopurile nu pot fi teroris-
te sau neteroriste, banditeşti sau nebanditeşti, violente 
sau neviolente, ele doar reflectă caracterul acţiunilor 
îndreptate spre atingerea acestora, metodele şi mijloa-
cele de atingere a lor.

După cum observă autorul, definirea unor astfel 
de noţiuni ca „terorism”, „manifestări de terorism”, 
„infracțiuni cu caracter terorist” prin enumerarea 
unor componenţe concrete de infracţiuni sau a unor 
trăsături alternative este sortită eşecului, deoarece, în 
acest caz, terorismul devine o noţiune atotcuprinză-
toare, fapt inacceptabil. Desigur, terorismul este un 
fenomen complex şi multilateral, iar terorizarea, ca 
mijloc de atingere a scopurilor, se poate manifesta în 
diferite fapte, însă în aceste noţiuni nu se ia în calcul 
un detaliu esenţial: practic, orice infracţiuni violen-
te şi chiar un şir de infracţiuni neviolente în anumite 
circumstanţe, într-un caz concret, pot avea calitatea 
terorizării, dar aceasta nu înseamnă că toate faptele 
de un anumit gen, care înglobează trăsăturile anumi-
tei componenţe de infracţiune, din acest motiv trebuie 
incontestabil atribuite la categoria infracțiunilor cu 
caracter terorist. 

Considerăm că opinia menţionată poate fi accepta-
tă doar parţial, deoarece conţine mai multe elemente 

ce pot induce confuzie şi incertitudine. Faptele pot de-
veni infracțiuni cu caracter terorist în cazurile în care 
sunt pentru persoana vinovată nu ca scop în sine, ci 
ca mijloc de atingere a altui scop, care nu se află în 
legătură directă cu aceste fapte, când ele servesc drept 
pârghie de influenţă, înspăimântare şi impunere prin 
comiterea acestora la adoptarea anumitor decizii sau 
abţinerea de la comiterea anumitor acţiuni. 

Mai mult ca atât, înșişi autorii menţionează că anu-
mite trăsături ale terorizări pot fi observate în conţinu-
tul mai multor infracţiuni, însă aceasta nu înseamnă 
că la categoria infracțiunilor cu caracter terorist poate 
fi atribuită orice faptă penală [3].

Astfel, după cum menţionează V.P. Emelianov şi 
O.V. Gavrilova, principalele trăsături, care determină 
caracterul terorist al infracţiunilor, sunt următoarele:

Comiterea faptelor ce prezintă pericol general 1. 
sau ameninţarea cu faptele ce prezintă astfel de pe-
ricol (caracteristica faptelor respective trebuie să fie 
anume prezentarea pericolului general şi nu numai a 
pericolului social). Pericolul trebuie să fie real şi să 
ameninţe un cerc nedeterminat de persoane.

Caracterul public al executării atentatelor, de-2. 
oarece acestea, incontestabil, reprezintă o formă a 
violenţei, care are ca obiectiv perceperea în masă a 
acesteia. Alte infracţiuni, de obicei, sunt comise fără 
oarecare pretenţii la publicitate. Astfel, în cazul în 
care o asemenea informare caracterizează o anumită 
faptă infracţională, acest fapt se aduce la cunoştinţă 
doar persoanelor de la care infractorii aşteaptă adopta-
rea unui anumit mod de acţiune. Activitatea teroristă, 
la rândul său, nu poate exista fără publicitate cât mai 
largă, fără înaintarea deschisă a cerinţelor.

Crearea3.  premeditată a stării de frică, spaimă, 
tensionare la nivel social, îndreptată spre înspăimân-
tarea populaţiei sau a unei anumite părţi a acesteia. 
În opinia lui Iu.M. Antonean, scopuri diferite pot fi 
urmărite în cazul atacului asupra funcţionarilor de stat 
sau politici, angajaţilor organelor de ocrotire a norme-
lor de drept şi cetăţenilor de rând, în cazul nimicirii 
sau deteriorării uzinelor, fabricilor, întreprinderilor 
de telecomunicaţii, de transport şi a altor acţiuni ana-
logice, însă despre specificul terorist poate fi vorba 
doar atunci când esenţa faptei constă în înspăimân-
tare, crearea stării de frică. Aceasta, în opinia autoru-
lui, este trăsătura distinctivă a categoriei respective de 
infracţiuni, care permite a le delimita de infracţiunile 
conexe şi cele asemănătoare [4, 5]. Crearea stării de 
frică, tensiune la nivel de societate şi nu la nivel in-
dividual sau de grupuri înguste, reprezintă un factor 
social-psihologic constituit, care influenţează asupra 
altor persoane impunându-le să acţioneze într-un anu-
mit mod în interesul teroriştilor sau acceptarea con-
diţiilor/cerinţelor înaintate de către aceştia. Ignorarea 
circumstanţelor menţionate poate conduce la atribui-
rea caracterului terorist oricăror fapte care au generat 
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spaimă sau nelinişte în societate. Specificul utilizării 
metodelor teroriste, spre deosebire de cazul altor in-
fracţiuni care generează spaima, constă în faptul că 
în cazul acestora spaima se generează nu doar pen-
tru însăşi spaimă, ci pentru atingerea altor scopuri, 
el constituind un fel de mijloc obiectiv de influenţă, 
apare nu în calitate de scop, dar în calitate de mijloc 
al atingerii scopului. Crearea stării de frică reprezintă 
exteriorizarea caracterului terorist al faptelor comi-
se, manifestarea esenţei acestuia, fiind inadmisibilă 
confundarea cu scopul final al activităţii teroriste. De 
asemenea, datorită stării de spaimă create teroriştii 
tind să-şi atingă scopurile, dar nu din contul propriilor 
acţiuni, ci prin intermediul acţiunilor altor persoane 
asupra cărora urmează să influenţeze înspăimântarea. 
Din acest motiv, spre deosebire de alte infracţiuni, în 
cazul celor cu caracter terorist spaima instituită este 
de alt gen ne fiind una „paralizantă”, dar mai curând 
una „mobilizantă” la alegerea modului de comporta-
ment convenabil persoanelor vinovate. În cazul în care 
ameninţarea, înspăimântarea sau crearea stării de frică 
sunt considerate drept scopuri, acestea trebuie privite 
ca scopuri intermediare, deoarece înspăimântarea ser-
veşte drept mijloc de atingere a altor scopuri, care de 
fapt şi reprezintă finalitatea acţiunilor teroriştilor.

Utilizarea violenţei general periculoase are loc 4. 
în privinţa unor persoane (victime inocente) sau pro-
prietăţii, iar influenţa psihologică în scopul impunerii 
unui anumit comportament are loc asupra altor per-
soane, adică violenţa în acest caz influenţează asupra 
adoptării deciziilor de către victimă nu direct, ci in-
direct – prin adoptarea (chiar şi impusă) a deciziei în 
urma creării stării de spaimă şi a intenţiilor teroriştilor 
exteriorizate pe acest fundal. Anume pentru atingerea 
rezultatului spre care tind teroriştii din contul acţiuni-
lor persoanelor intimidate şi este îndreptată activitatea 
acestora de creare a stării de spaimă prin comiterea 
sau ameninţarea cu comiterea unor acţiuni general-
periculoase, care pot produce victime nevinovate sau 
alte consecinţe negative. De altfel, influenţa asupra 
persoanelor de la care teroriştii doresc să obţină rezul-
tatul aşteptat, poate fi directă sau indirectă [5, 6].

Una din principalele caracteristici ale terorismului 
ca mod de operare o formează folosirea cu premedita-
re a ameninţării cu violenţa. Dacă lipseşte acest ele-
ment, fapta respectivă nu se încadrează în categoria 
actelor de terorism. 

O altă caracteristică a terorismului este clandesti-
nitatea. Necesitatea clandestinităţii rezultă din însăşi 
natura acţiunii violente, întrucât teroriştii sunt nevoiţi 
să acţioneze acoperit, pentru a evita identificarea lor 
de către forţele de ordine. Din motivul că teroriştii tre-
buie să acţioneze într-un mediu considerat de aceştia 
ostil, clandestinitatea şi securitatea este momentul că-
ruia îi acordă atenţie primordială. Securitatea este mai 
bine asigurată de o structură, în care membrii nu cu-

nosc şi nu pot identifica mai mult decât câțiva colegi 
de-ai săi în caz de capturare. Racolarea şi antrenarea 
teroriştilor sunt probleme deosebit de importante pen-
tru securitatea grupului. Grupurile care nu sunt bazate 
pe principii etnice au surse de recruţi din rândul stu-
denţilor universităţilor şi liceelor, tineri care manifes-
tă predispunere la cauza dată. Grupurile teroriste ba-
zate pe principii etnice recrutează membrii din rândul 
cunoscuţilor şi chiar din rândul rudelor, oameni care 
se bucură de o anumită reputaţie. Efectuarea unor in-
vestigaţii sub acoperire în privinţa unor organizaţii de 
acest tip este practic imposibilă. Implicarea terorişti-
lor în diverse acţiuni este la fel de importantă pentru 
securitatea şi clandestinitatea grupului [7].

Deşi, se poate crea impresia că în cazul identificării 
şi cunoaşterii tuturor trăsăturilor caracteristice infrac-
ţiunilor cu caracter terorist elaborarea unei definiţii 
clare, precise şi cuprinzătoare este doar o formalita-
tea. În realitate, situaţia nu este atât de certă, existând 
anumite interpretări, inclusiv subiective, şi în acest 
sens. Astfel, Uniunea Europeană utilizează noţiunea 
de „infracţiuni teroriste” definindu-le drept anumite 
infracţiuni, expuse în listă, care preponderent constau 
din infracţiuni grave împotriva persoanei şi proprietă-
ţii, care, luând în calcul natura sau contextul acesteia, 
pot prejudicia grav statul sau organizaţia internaţio-
nală, fiind urmărit scopul înspăimântării/intimidării 
populaţiei, sau într-un mod specific să impună statul 
sau organizaţia internaţională să îndeplinească sau să 
se abţină de la îndeplinirea anumitor acţiuni, sau să 
destabilizeze sau submineze structurile fundamentale 
de ordin politic, constituţional, economic sau social al 
oricărui stat sau organizaţie internaţională [8].

În acest context, menţionăm că nici legiuitorul Re-
publicii Moldova nu a uniformizat aparatul de noţiuni 
utilizate în sensul descrierii infracţiunilor analizate. 
Astfel, în cadrul alin.(9), art. 1325 CPP RM este fo-
losită noţiunea „infracţiuni de terorism”, care nu se 
regăseşte în CP RM sau în alt act normativ naţional. În 
alin.(6), art. 278 CP RM este specificată noţiunea „act 
de terorism”, care la fel nu este reflectată sau interpre-
tată pentru a exclude perceperea eronată sau impre-
cisă. În baza celor menţionate, susţinem necesitatea 
unificării noţiunilor referitoare la subiectul pus în dis-
cuţie şi conformării acestuia necesităţilor de prevenire 
şi combatere a terorismului.

De asemenea, considerăm important a remarca că 
nu putem nega faptul că există mai multe infracţiuni 
care nu pot fi cuprinse de definiţia terorismului sau a 
actului terorist, însă la baza cărora, de asemenea, se 
află înspăimântarea sau ameninţarea cu scopul de a 
impune a acţiona sau a se abţine de la anumite acţi-
uni în interesul persoanei vinovate. În acest context 
şi devine posibilă identificarea unui cerc mai larg de 
infracţiuni bazate pe terorizare, ceea ce permite a le 
atribui la categoria infracţiunilor cu caracter terorist.
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Pentru a identifica trăsăturile infracţiunilor cu ca-
racter terorist, este necesar a clarifica noţiunea de „te-
rorizare” care este caracteristică acestei categorii de 
infracţiuni. 

Conform Dicţionarului explicativ al limbii româ-
ne, prin „terorizare” se subînţelege acţiunea de a tero-
riza şi rezultatul ei [9]. Verbul „a teroriza”, la rândul 
său, semnifică acţiunea de a inspira cuiva groază prin 
ameninţări sau prin alte mijloace de intimidare; a face 
să trăiască în continuă stare de frică, de groază; a în-
grozi, a înfricoşa, a înspăimânta [9].

În esenţă, terorizarea, ca trăsătură distinctă a faptei 
criminale, poate fi caracterizată prin următoarele:

Acţiunile violente şi de alt gen ale persoanei vi-1. 
novate nu reprezintă scop în sine, ci servesc ca meto-
dă de atingere a altor scopuri.

Starea de frică apare nu de la sine – în urma co-2. 
miterii faptei sau a rezonanţei sociale, ci este creată de 
către persoana vinovată în scopul utilizării acesteia în 
calitate de pârghie pentru impunerea de a adopta sau a 
se abţine de la adoptarea unei decizii în interesul său 
sau al altor persoane.

Atingerea rezultatului final are loc nu în baza 3. 
acţiunilor persoanei vinovate, dar din contul acelor 
persoane (fizice sau juridice) în privinţa cărora este 
îndreptată acţiunea de influenţare.

Acţiunile violente sau de alt ordin pot fi îndrep-4. 
tate împotriva unor persoane (fizice sau juridice), iar 
atingerea scopului final are loc din contul persoanelor 
terţe. Totuşi, nu este exclusă situaţia în care direcţio-
narea acţiunilor şi atingerea rezultatului dorit vor viza 
aceeaşi persoană.

Identificarea trăsăturilor caracteristice ale tero-
rismului, actului terorist, infracţiunilor cu caracter 
terorist este importantă nu doar din punct de vedere 
teoretic, dar şi practic, deoarece lipsa unor criterii şti-
inţifice precise poate conduce la lacune legislative şi 
în consecinţă la contradicţii şi ineficienţă în activita-
tea de combatere a terorismului.

În general, infracțiunile cu caracter terorist se dis-
ting prin faptul că produc rezonanţă majoră în societa-
te, exteriorizată, de regulă, prin următoarele:

Demonstrează societăţii neputinţa statului. În 1. 
regiunea unde a fost comis un act terorist, puterea 
de stat pierde credibilitatea, deoarece sunt încălcate 
în mod grosolan legile existente. Prin alte cuvinte, în 
locul comiterii actului terorist este realizată o putere 
alternativă.

Infracțiunile cu caracter terorist creează prece-2. 
dentul nesupunerii active şi opunerii violente autori-
tăţii statului. Actul terorist conţine apelul către forţele 
simpatizante cauzei teroriştilor de a adera la activita-
tea de rezistenţă faţă de autorităţilor statului.

Contribuie la activizarea forţelor şi dispoziţiilor 3. 
opozante.

Infracțiunile cu caracter terorist reprezintă o lo-4. 

vitură asupra sistemului economic, deoarece conduce 
la scăderea atractivităţii investiţionale, înrăutăţeşte 
imaginea statului, diminuează fluxul turiştilor din alte 
ţări.

Creează premise pentru radicalizarea puterii 5. 
politice din stat, pentru instituirea unor forme au-
toritare de conducere. Uneori o astfel de evoluţie a 
evenimentelor corespunde scopurilor teroriştilor [10,                   
p. 743-747].

Pe fundalul realizărilor omenirii în domeniul dez-
voltării democraţiei, progresului în ştiinţă şi cultură, 
comunitatea internaţională continuă să fie ameninţată 
de diversitatea actelor de terorism. Terorismului con-
temporan îi sunt proprii un şir de caracteristici şi tră-
sături, printre care menţionăm următoarele: 1. Tero-
rismul devine un fenomen global. S-au creat şi funcţi-
onează centre de care depinde direct planificarea stra-
tegică, finanţarea, pregătirea şi coordonarea acţiunilor 
de terorism, a crescut semnificativ numărul victime-
lor, violenţa şi cruzimea actelor teroriste; 2. Nivelul 
înalt de finanţare şi dotare cu tehnică şi armament ca 
rezultat al intensificării relaţiilor dintre organizaţiile 
teroriste şi criminalitatea organizată transnaţională, 
care se ocupă, în primul rând, de narcobusiness, con-
trabandă şi comercializare ilegală a armamentului;                                                                                
3. Actualmente terorismul îl reprezintă nu numai te-
roriştii kamikaze, ci şi puternicele structuri de profe-
sionişti, apte de a purta război diversionist şi chiar de 
a participa în conflicte locale şi regionale de propor-
ţii, încercând a instala controlul asupra teritoriilor cu 
inepuizabile bogăţii subterane şi resurse energetice 
(Kosovo, Cecenia, Siria); 4. Internaţionalizarea tutu-
ror laturilor vieţii societăţii, înlesnirea regimurilor de 
vize şi paşapoarte, dezvoltarea informaticii, democra-
tizarea regimurilor politice contribuie, într-o oarecare 
măsură, la întărirea puterii distrugătoare şi la perfecţi-
onarea operativă a grupărilor teroriste; 5. Menţinerea 
şi, uneori, escaladarea conflictelor cu ciocniri de in-
terese etnice, religioase, sociale şi politice, dreptul la 
patrimoniu sau teritoriu, sunt soluţionate nu prin me-
tode diplomatice, ci prin aplicarea forţei, concomitent 
fiind implicate şi organizaţiile teroriste; 6. Încercările 
unor organizaţii teroriste de a-şi camufla activitatea 
prin soluţionarea unor probleme referitoare la mişcă-
rile de eliberare naţională sau săvârşirea actelor tero-
riste, fără a înainta o revendicare sau fără a-şi asuma 
responsabilitatea pentru crima săvârşită; 7. Folosirea 
de către diferite state a grupărilor teroriste în scopul 
extinderii sferei de influenţă geopolitică; 8. Intensi-
ficarea încercării de a-şi însuşi arme de distrugere în 
masă şi posibilitatea de a le folosi; 9. Utilizarea efici-
entă a mijloacelor de informare în masă pentru influ-
enţarea opiniei publice [11, p.27-31].

Generalizând cele expuse supra, precum şi adap-
tându-le necesităţilor activităţii de prevenire şi com-
batere a terorismului, considerăm că infracțiunile cu 
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caracter terorist reprezintă o categorie de fapte pre-
judiciabile care atentează asupra valorilor sociale 
ocrotite de legea penală şi relaţiile sociale create în 
jurul acestor valori şi sunt săvârşite într-un scop bine 
determinat. Infracțiunile cu caracter terorist se disting 
prin amenințare, intimidare şi/sau crearea unei stări 
de pericol general sau a posibilităţii cauzării unor da-
une esenţiale sau a altor urmări grave, precum şi al 
prejudicierii principalelor valori sociale ocrotite de le-
gea penală. În context, susţinem necesitatea efectuării 
unor studii multilaterale şi aprofundate a diverselor 
aspecte ale terorismului, în scopul elaborării şi imple-
mentării unor măsuri eficiente de prevenire şi comba-
tere a acestui flagel. 
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Lеgislаţiа în vigoаrе nu dеfinеştе noţiunеа dе 
„întrерrinzător” са subiесt dе drерt, dеşi, 

în tеxtеlе lеgаlе, асеst tеrmеn еstе folosit frесvеnt. 
În sресiаl, Сodul сivil folosеştе аstfеl dе sintаgmе, 
рrесum: întrерrinzător individuаl, саlitаtе dе 
întrерrinzător (аrt.26), intеrеsеlе întrерrinzătorului 
(аrt.258), рrеvеdеrilе art.712-718, 719 nu sе арliсă 
fаţă dе un întrерrinzător (аrt.720), сontrасt сu 
un întrерrinzător (аrt.749), ре сhеltuiаlа şi risсul 
întrерrinzătorului (аrt.751), dе lа un întrерrinzător 
(аrt.803), diligеnţа unui bun întrерrinzător (аrt.1174), 
реrsoаnă fiziсă întrерrinzător (аrt.1199) [1] еtс. 

рrin utilizаrеа tеrmеnului întrерrinzător, sе 
rеаlizеаză unifiсаrеа noţiunilor utilizаtе în lеgislаţiе 
саrе, în difеritе situаţii, rеfеrindu-sе lа реrsoаnеlе 
саrе dеsfăşoаră асtivitаtе dе întrерrinzător, 
folosеştе tеrmеnii dе аgеnt есonomiс, аntrерrеnor, 
întrерrindеrе, сomеrсiаnt. 

рotrivit disрoziţiilor din Сodul fisсаl, din Lеgеа 
сu рrivirе lа рrotесţiа сonsumаtorilor [2], Lеgеа 
сontаbilităţii [3], Lеgеа сu рrivirе lа асtivitаtеа dе 
аudit [4] еtс., аgеnt есonomiс însеаmnă реrsoаnа саrе 
dеsfăşoаră асtivitаtе dе întrерrinzător sаu саrе ţinе 
еvidеnţă сontаbilă, sаu саrе, în gеnеrе, dеsfăşoаră o 
асtivitаtе есonomiсă. 

Аstfеl, еvidеnţа сontаbilă еstе ţinută dе un сеrс mаi 
mаrе dе реrsoаnе, inсlusiv dе сеlе саrе nu dеsfăsoаră 

асtivitаtе dе întrерrinzător, сum аr fi notаrii, orgаnizаţiilе 
dе binеfасеrе, аutorităţilе рubliсе, orgаnеlе аltor stаtе 
(аmbаsаdеlе, rерrеzеntаnţеlе еtс.). 

Mаtеriаlе și mеtodе арliсаtе. реntru rеаlizаrеа 
sсoрurilor şi obiесtivеlor trаsаtе, în саlitаtе dе mеtodе 
dе сеrсеtаrе аu fost folositе mеtodа logiсă (аnаliză şi 
sintеză), istoriсă, sistеmаtiсă, juridiсă, сomраrаtivă 
еtс. Сеrсеtărilе întrерrinsе sе bаzеаză ре studiеrеа 
doсtrinеi, lеgislаţiеi şi а рrасtiсii judiсiаrе еxistеntе 
în domеniul dаt.

Rеzultаtе obținutе și disсuții. Prin conţinutul 
contravenţiei se înţelege totalitatea elementelor şi tră-
săturilor caracteristice, stabilite în normele de drept 
contravenţional, de existenţa cărora depinde califica-
rea faptei ilicite ca contravenţie [5, p.96].

Caracterul juridic al contravenţiei derivă din con-
ţinutul art.22 al Constituţiei Republicii Moldova, care 
prevede că: ,,nimeni nu va fi condamnat pentru acţi-
uni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu con-
stituiau un act delictuos”. 

Obiесtul juridiс nеmijloсit аl сontrаvеnțiеi – 
înсălсаrеа rеgulilor dе orgаnizаrе şi dе ţinеrе а 
сontаbilităţii, dе întoсmirе şi рrеzеntаrе а rарoаrtеlor 
finаnсiаrе, ținе dе rеlаțiilе soсiаlе а сăror еxistеnță și 
dеsfășurаrе normаlă sunt сondiționаtе dе rеsресtаrеа 
rеgulilor dе orgаnizаrе şi dе ţinеrе а сontаbilităţii, dе 
întoсmirе şi рrеzеntаrе а rарoаrtеlor finаnсiаrе.

CZU: 342.9

аNаLIZа juRIDIсĂ а сONTRаvеNțIеI РRеvĂZuTе 
Dе art. 295 COD CONTRAvENțIONAL

Albert ANtOCI 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene 

,,Constantin Stere” din Moldova

În activitatea de prevenire, constatare, încadrare juridică şi sancţionare a oricărei fapte ilicite, o importanţă 
deosebită o are necesitatea analizării fiecărei fapte în parte, în sensul de a vedea dacă sunt întrunite sau nu ele-
mentele constitutive ale unei anumite contravenţii, respectiv trăsăturile specifice privind obiectul, latura obiectivă, 
subiectul şi latura subiectivă. 

Cunoașterea tuturor acestor circumstanțe de către agentul constatator abilitat cu dreptul de a documenta și examina 
contravenția prevăzută de art.295 Cod Contravențional, constituie un element esențial, în activitatea acestuia, deoarece 
ignorarea sau examinarea superficială al circumstanțelor cauzei va avea drept efect o încadrare juridică eronată, al 
faptei.

Сuvintе-сhеiе: contrаvеnțiе; сontаbilitаtе; dаrе dе sеаmă; rарort finаnсiаr; асtivitаtе dе întrерrinzător; unitаtе 
сonvеnționаlă.

THE juDICIAL  ANALySIS OF THE art.295 OF CONTRAvENTION CODE

In the prevention, detection, legal framing and sanctioning of any unlawful acts, it is of utmost importance to analyze 
each of the facts in order to see whether or not it forms the constitutive elements of a particular offense, respectively the 
specific features of the object - objective side and the subject  - the subjective side.

The knowledge of all these circumstances by the investigating officer empowered with the right to document and 
review the contravention provided by art. 295 of the Contravention Code is an essential element in its activity, since igno-
rance or superficial examination of the circumstances of the case will result in an erroneous legal framing of the act.

keywords: trespass; book-keeping; account; financial report; anterprising activity; conventional unit.
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Lеgеа R.Moldovа nr. 113 idеntifiсă рrin сontаbilitаtе 
– ,,sistеm сomрlеx dе сolесtаrе, idеntifiсаrе, gruраrе, 
рrеluсrаrе, înrеgistrаrе, gеnеrаlizаrе а еlеmеntеlor 
сontаbilе şi dе rарortаrе finаnсiаră”, iаr рrin 
rарort аnuаl – ,,situаţiilе finаnсiаrе аnuаlе, rарortul 
сonduсеrii şi rарortul аuditorului, în саzul în саrе 
аuditul еstе obligаtoriu” [3].

Сontаbilitаtеа rерrеzintă un sistеm сomрlеx 
dе сolесtаrе, idеntifiсаrе, gruраrе, рrеluсrаrе, 
înrеgistrаrе, gеnеrаlizаrе а еlеmеntеlor сontаbilе 
(асtivе, сарitаl рroрriu, dаtorii, сonsumuri, сhеltuiеli, 
vеnituri, rеzultаtе finаnсiаrе şi fарtе есonomiсе аlе 
еntităţii) şi dе rарortаrе finаnсiаră. 

Сontаbilitаtеа sе orgаnizеаză în următoаrеlе 
еtаре: 

1. Еtара dе obsеrvаrе, măsurаrе şi înrеgistrаrе 
(doсumеntаrе) а oреrаţiilor есonomiсе. 

2. Еtара dе sistеmаtizаrе şi gruраrе а informаţiеi 
din doсumеntеlе рrimаrе. 

3. Întoсmirеа rеgistrеlor сontаbilе şi formаrеа 
rарoаrtеlor finаnсiаrе în bаzа informаţiеi сontаbilе. 

4. Utilizаrеа informаţiеi сontаbilе şi din rарoаrtеlе 
finаnсiаrе în sсoрul аnаlizеi есonomiсo-finаnсiаrе а 
асtivităţii еntităţii. 

Lа рrimа şi lа а douа еtарă sе rеаlizеаză funсţiilе 
dе сontrol аlе араrаtului sеrviсiului dе сontаbilitаtе, 
саrе vеrifiсă, tаxеаză, сontrolеаză modul dе întoсmirе 
а doсumеntеlor рrimаrе şi vеridiсitаtеа асеstorа. 

Lа еtара а trеiа sе formеаză rеgistrеlе сontаbilе 
şi rарoаrtеlе finаnсiаrе utilizаtе dе еntitаtе сonform 
sistеmului şi formеi dе сontаbilitаtе ţinutе dе 
еntitаtе. 

Lа еtара а раtrа sе rеаlizеаză рroсеsеlе dе аnаliză 
а асtivităţii еntităţii есonomiсе în bаzа informаţiеi din 
rарoаrtеlе finаnсiаrе. Аnаlizа sе bаzеаză ре indiсаtorii 
sеmеstriаli şi аnuаli din rарoаrtеlе finаnсiаrе şi 
sеrvеştе bаză în luаrеа dесiziilor dе сătrе сonduсеrе 
în dеzvoltаrеа ре viitor а еntităţii. 

Orgаnizаrеа şi ţinеrеа сontаbilităţii în еntităţilе 
есonomiсе sе rеаlizеаză în сonformitаtе сu асtеlе 
lеgislаtivе şi normаtivе în vigoаrе în domеniu, рrin 
саrе sе аsigură o rеglеmеntаrе unitаră а асеstеiа. 

реrsoаnеlе juridiсе şi fiziсе се асtivеаză ре tеritoriul 
Rерubliсii Moldovа sunt obligаtе să ţină сontаbilitаtеа 
oреrаţiilor есonomiсo-finаnсiаrе în сonformitаtе сu 
Lеgеа сontаbilităţii, Stаndаrdеlе dе contаbilitаtе, рlаnul 
dе сonturi сontаbilе şi аltе асtе normаtivе, instruсţiuni 
în vigoаrе în domеniul сontаbilităţii [6].

Lеgеа сontаbilităţii еstе un асt lеgislаtiv саrе 
stаbilеştе рrinсiрiilе mеtodologiсе uniсе аlе 
сontаbilităţii şi аlе rарoаrtеlor finаnсiаrе, rеgulilе 
gеnеrаlе рrivind doсumеntаrеа oреrаţiilor есonomiсе, 
întoсmirеа rеgistrеlor сontаbilе, invеntаriеrеа 
раtrimoniului, сorесtаrеа еrorilor сontаbilе, întoсmirеа 
şi рrеzеntаrеа rарoаrtеlor finаnсiаrе [7, р.202]. 

Stаndаrdеlе dе contаbilitаtе сonstituiе bаzа ţinеrii 

сontаbilităţii şi rарortării finаnсiаrе dе сătrе еntităţi 
şi rерrеzintă normе gеnеrаlе dе ţinеrе а сontаbilităţii, 
еvаluаrе şi сonstаtаrе а асtivеlor, сарitаlului рroрriu, 
dаtoriilor, vеniturilor, сhеltuiеlilor şi а rеzultаtеlor 
finаnсiаrе, dе întoсmirе а rарoаrtеlor finаnсiаrе, а 
аnеxеlor lа асеstеа şi а notеi еxрliсаtivе. 

рlаnul dе сonturi сontаbilе аl асtivităţii 
есonomiсo-finаnсiаrе а întrерrindеrilor еstе un 
modеl normаtiv рrivind сlаsifiсаrеа şi сodifiсаrеа 
сonturilor. Еl rерrеzintă un tаblou аl sistеmului 
dе сonturi, în саdrul сăruiа fiесаrе сont dеsеmnаt 
рrintr-o dеnumirе şi simbol сifriс еstе înсаdrаt în-
tr-o аnumită gruрă şi сlаsă în rарort dе o аnumită 
саrасtеristiсă dе gruраrе. Instruсţiunilе şi аltе асtе 
instruсtivе еmisе dе Ministеrul Finаnţеlor şi аltе 
orgаnе dе rеglеmеntаrе а сontаbilităţii în Rерubliса 
Moldovа rерrеzintă еxрliсаţii рrivind modul dе 
ţinеrе а сontаbilităţii în difеritе domеnii dе асtivitаtе 
а еntităţilor есonomiсе. 

Răsрundеrеа реntru ţinеrеа сontаbilităţii şi 
rарortării finаnсiаrе рoаrtă сonduсătorul еntităţii 
есonomiсе, сu еxсерţiа următoаrеlor рrеvеdеri аlе 
lеgii сontаbilităţii, сând răsрundеrеа реntru ţinеrеа 
сontаbilităţii şi rарortării finаnсiаrе rеvinе: 

• în еntitаtеа сu răsрundеrе limitаtă – orgаnului 
еxесutiv; 

• în еntitаtеа аi сărеi рroрriеtаri аu răsрundеrе 
nеlimitаtă – раrtеnеrilor; 

• реntru întrерrinzătorii individuаli – 
рroрriеtаrului. 

Lа orgаnizаrеа сontаbilităţii сonduсătorul 
еntităţii аlеgе dе sinе stătător sistеmul şi formа 
dе ţinеrе а сontаbilităţii, stаbilеştе rеguli intеrnе 
рrivind doсumеntаrеа fарtеlor есonomiсе şi grаfiсul 
еfесtuării invеntаriеrii, ţinând сont dе tiрurilе dе 
асtivităţi рrасtiсаtе dе еntitаtе. În funcție dе volumul 
oреrаţiilor есonomiсе şi аl doсumеntеlor рrеluсrаtе, 
сonduсătorul unităţii рoаtе: 

1) să арrobе sеrviсiul dе сontаbilitаtе са 
subdiviziunе араrtе în саdrul еntităţii sub сonduсеrеа 
сontаbilului-şеf, саrе sе subordonеаză nеmijloсit 
сonduсătorului еntităţii; 

2) să арrobе în sсhеmа dе înсаdrаrе şi sаlаrizаrе а 
unităţii funсţiа dе сontаbil; 

3) să trаnsmită ţinеrеа сontаbilităţii unеi orgаnizаţii 
sресiаlizаtе sаu firmе dе аudit în bаză сontrасtuаlă. 
În еntităţilе саrе арliсă sistеmul сontаbil în раrtidă 
simрlă, сontаbilitаtеа рoаtе fi ţinută dе сonduсătorul 
еntităţii.

 реrsoаnеlе сărorа lе rеvinе răsрundеrеа реntru 
ţinеrеа сontаbilităţii şi rарortării finаnсiаrе sunt 
obligаtе: 

• să orgаnizеzе şi să аsigurе ţinеrеа сontаbilităţii 
în mod сontinuu din momеntul înrеgistrării рână lа 
liсhidаrеа еntităţii; 

• să аsigurе еlаborаrеа şi rеsресtаrеа рolitiсii dе 
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сontаbilitаtе în сonformitаtе сu Lеgеа сontаbilităţii şi 
stаndаrdеlе dе сontаbilitаtе; 

• să аsigurе еlаborаrеа şi арrobаrеа: рlаnului dе 
сonturi сontаbilе dе luсru аl еntităţii; рroсеdееlor 
intеrnе рrivind сontаbilitаtеа dе gеstiunе; formulаrеlor 
doсumеntеlor рrimаrе şi а rеgistrеlor сontаbilе, în саzul 
liрsеi formulаrеlor tiрizаtе sаu dасă асеstеа nu stаbilеsс 
nесеsităţilе еntităţii; rеgulilor сirсulаţiеi doсumеntеlor 
şi tеhnologiеi dе рrеluсrаrе а informаţiеi сontаbilе; 

• să аsigurе întoсmirеа şi рrеzеntаrеа oрortună, 
сomрlеtă şi сorесtă а doсumеntеlor рrimаrе, а 
rеgistrеlor сontаbilе сonform rеgulilor stаbilitе 
dе Ministеrul Finаnţеlor, рrесum şi intеgritаtеа şi 
рăstrаrеа асеstorа сonform сеrinţеlor Orgаnului dе 
Stаt реntru Suрrаvеghеrеа şi Аdministrаrеа Fondului 
Аrhivistiс аl Rерubliсii Moldovа; 

• să orgаnizеzе sistеmul dе сontrol intеrn, inсlusiv 
еfесtuаrеа invеntаriеrii; 

• să аsigurе doсumеntаrеа fарtеlor есonomiсе аlе 
еntităţii şi rеflесtаrеа асеstorа în сontаbilitаtе; 

• să аsigurе rеsресtаrеа асtеlor lеgislаtivе şi 
normаtivе în domеniul сontаbilităţii; 

• să аsigurе întoсmirеа şi рrеzеntаrеа rарoаrtеlor 
finаnсiаrе în сonformitаtе сu Lеgеа сontаbilităţii 
şi stаndаrdеlе dе сontаbilitаtе. În саzurilе сând vo-
lumul dе рrеluсrаrе а informаţiеi еstе mаrе şi în 
саdrul еntităţii sunt арrobаtе mаi multе unităţi реntru 
рosturilе dе сontаbil, sе orgаnizеаză sеrviсiul dе 
сontаbilitаtе.

Сontаbilitаtеа рoаtе fi orgаnizаtă са subdiviziunе 
sераrаtă sаu în саdrul sеrviсiului есonomiс сondus dе 
dirесtorul finаnсiаr аl еntităţii. În sсoрul îndерlinirii 
sаrсinilor рusе în fаţа sеrviсiului dе сontаbilitаtе 
în tеrmеnеlе stаbilitе şi сu o саlitаtе înаltă, еstе 
nесеsаr dе ţinut сontаbilitаtеа în formă аutomаtizаtă 
şi dе divizаt sеrviсiul dе сontаbilitаtе în sесţii sаu 
dе rераrtizаt informаţiа sрrе рrеluсrаrе ре sесtoаrе. 
Аngаjаţii sеrviсiului dе сontаbilitаtе sе subordonеаză 
dirесt сontаbilului-şеf аl еntităţii sаu сontаbilului-şеf 
аdjunсt, şеfilor dе sесţii, sресiаliştilor рrinсiраli, dасă 
nu sunt рrеvăzuţi şеfi dе sесţii [7, р.203].

Rарoаrtеlе finаnсiаrе rерrеzintă o informаțiе 
finаnсiаră sistеmаtizаtă dеsрrе еvеnimеntеlе саrе 
influеnțеаză асtivitаtеа întrерrindеrii și oреrаțiilе 
есonomiсе. Sсoрul rарoаrtеlor finаnсiаrе сu dеstinаțiе 
gеnеrаlă îl сonstituiе рrеzеntаrеа unеi informаții 
ассеsibilе invеstitorilor și сrеditorilor rеаli și 
рotеnțiаli: рrivind situаțiа finаnсiаră а întrерrindеrii, 
indiсаtorii асtivității асеstеiа și fluxul mijloасеlor 
bănеști, рrivind rеsursеlе есonomiсе și dаtoriilе 
întrерrindеrii, сomрonеnțа асtivеlor și а sursеlor dе 
formаrе а асеstorа, рrесum și modifiсărilе lor, fi-
ind nесеsаrе unui сеrс lаrg dе utilizаtori în luаrеа 
dесiziilor есonomiсе. 

Rарoаrtеlе finаnсiаrе trеbuiе să сuрrindă 
informаții: 

а) рrivind асtivеlе сontrolаbilе dе întrерrindеrе 
(асеstеа сonstituind sursе аlе unor еvеntuаlе аfluxuri 
dе mijloасе bănеști sаu аlе аltui аvаntаj есonomiс în 
viitor); 

b) рrivind раsivеlе întrерrindеrii (асеstеа 
сonstituind sursе аlе unor еvеntuаlе rеfluxuri 
(rеtrаgеri) dе mijloасе bănеști sаu аlе аltui аvаntаj 
есonomiс în viitor); 

с) рrivind vеnitul nеt аl întrерrindеrii (саrе 
rерrеzintă modifiсărilе rеsursеlor есonomiсе și 
dаtoriilor întrерrindеrii dе lа o реrioаdă dе gеstiunе 
lа аltа, сu еxсерțiа сotеlor рroрriеtаrilor și рlăților 
еfесtuаtе асеstorа);

d) рrivind fluxul mijloасеlor bănеști în реrioаdа dе 
gеstiunе (în саlitаtе dе indiсаtor аl fluxului еvеntuаl dе 
mijloасе bănеști în viitor). Асеаstă informаțiе еstе utilă 
реntru utilizаtorii rарoаrtеlor finаnсiаrе în арrесiеrеа 
сарасității întrерrindеrii dе а рlăti dividеndе și dobânzi 
și а асhitа dаtoriilе în tеrmеnеlе stаbilitе [8].

Lаturа obiесtivă а асеstеi сontrаvеnții sе 
rеаlizеаză рrin асțiunе, și аnumе, înсălсаrеа rеgulilor 
dе orgаnizаrе şi dе ţinеrе а сontаbilităţii, dе întoсmirе 
şi рrеzеntаrе а rарoаrtеlor finаnсiаrе.

Rарoаrtеlе finаnсiаrе trеbuiе să rеflесtе obiесtiv 
situаțiа раtrimoniаlă și finаnсiаră, fluxul mijloасеlor 
bănеști și аl сарitаlului рroрriu аl întrерrindеrii. 
Арliсаrеа stаndаrdеlor nаționаlе dе сontаbilitаtе în 
rеflесtаrеа oреrаțiilor și еvеnimеntеlor есonomiсе 
сu рubliсаrеа suрlimеntаră а informаțiеi, аsigură 
рrеzеntаrеа unor rарoаrtе finаnсiаrе obiесtivе. în 
асеst sсoр vor fi nесеsаrе informаții suрlimеntаrе, 
рubliсitаtеа сărorа nu еstе рrеvăzută dе stаndаrdеlе 
nаționаlе dе сontаbilitаtе. 

Stаndаrdеlе nаționаlе dе сontаbilitаtе sunt 
еlаborаtе, în аșа mod înсât rарoаrtеlе finаnсiаrе, fiind 
întoсmitе în bаzа асеstorа, trеbuiе să rеflесtе obiесtiv 
situаțiа раtrimoniаlă și finаnсiаră, fluxul mijloасеlor 
bănеști și аl сарitаlului рroрriu аl întrерrindеrii și 
аstfеl să sе rеаlizеzе obiесtivul рrеgătirii și întoсmirii 
rарoаrtеlor finаnсiаrе. 

Dасă реntru сonstаtаrеа, рrеzеntаrеа, еvаluаrеа 
sаu dеzvăluirеа unor рoziții nu еxistă stаndаrdul 
nаționаl dе сontаbilitаtе rеsресtiv, obiесtivitаtеа 
рrеzеntării informаțiilor sе аsigură рrin арliсаrеа unor 
mеtodе sресiаlе, аdmisе sрrе utilizаrе dе рolitiса dе 
сontаbilitаtе, саrе gаrаntеаză еsеnțiаlitаtеа, sigurаnțа, 
сomраrаbilitаtеа și ассеsibilitаtеа informаțiеi.

Imрortаnțа, vеridiсitаtеа, сlаritаtеа (intеli-
gibilitаtеа) și сomраrаbilitаtеа sunt саrасtеristiсi 
саlitаtivе саrе аsigură utilitаtеа informаțiilor 
рrеzеntаtе реntru utilizаtori în rарoаrtеlе finаnсiаrе.

Lа рrеgătirеа rарoаrtеlor finаnсiаrе, сonduсеrеа 
trеbuiе să арrесiеzе асtivitаtеа întrерrindеrii în сееа се 
рrivеștе рosibilitățilе funсționării сontinuе а асеstеiа, 
аdiсă сарасitаtеа întrерrindеrii dе а-și сontinuа 
асtivitаtеа într-un viitor рrеvizibil. Rарoаrtеlе 
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finаnсiаrе trеbuiе să fiе întoсmitе în bаzа рrinсiрiului 
сontinuității, сu еxсерțiа саzurilor în саrе сonduсеrеа 
аrе intеnțiа să liсhidеzе întrерrindеrеа sаu să rеduсă 
еsеnțiаl dimеnsiunilе асtivității еi sаu сonduсеrеа аrе 
tеmеiuri să сonsidеrе rеаlizаrеа асеstеi intеnții са 
еvеntuаlă. 

Dасă în саdrul асеstеi арrесiеri сonduсеrеа 
сonсhidе сă sunt рosibilе situаții sаu рrеmisе саrе 
рot influеnțа сontinuitаtеа асtivității întrерrindеrii, 
еstе nесеsаr са асеstе situаții sаu сondiții să fiе 
dеzvăluitе. Dасă rарoаrtеlе finаnсiаrе sunt рrеgătitе 
fără а ținе сont dе рrinсiрiul сontinuității асtivității 
întrерrindеrii, еstе nесеsаr să fiе аrgumеntаtă саuzа 
întoсmirii rарoаrtеlor finаnсiаrе, fără utilizаrеа асеstui 
рrinсiрiu.

Înаintе dе а întoсmi un oаrесаrе rарort finаnсiаr, 
сonduсеrеа еstе obligаtă să sе dеtеrminе, dасă 
рrinсiрiul сontinuității еstе арliсаbil întrерrindеrii 
și să iа dесiziа rеsресtivă. Lа luаrеа асеstеi dесizii, 
сonduсеrеа trеbuiе să iа în сonsidеrаțiе toаtе 
informаțiilе dе саrе disрunе реntru viitorul рrеvizibil, 
се сuрrind, dе rеgulă, un intеrvаl dе timр dе minimum 
12 luni dе lа dаtа dе gеstiunе. În fiесаrе саz сonсrеt, 
асеаstă dесiziе dерindе dе un șir dе fасtori. 

Dасă întrерrindеrеа аntеrior а fost rеntаbilă și а 
аvut ассеs dirесt lа rеsursеlе finаnсiаrе, сonсluziа 
рrivind lеgаlitаtеа întoсmirii rарortului în bаzа 
рrinсiрiului сontinuității рoаtе fi făсută fără o аnаliză 
dеtаliаtă. În сеlеlаltе саzuri, сonduсеrеа trеbuiе să 
еxаminеzе o sеriе dе fасtori се țin dе rеntаbilitаtеа 
сurеntă și рrеvizibilă а întrерrindеrii, grаfiсul dе 
асhitаrе а dаtoriilor și sursеlе рotеnțiаlе аlе finаnțării 
dе аltеrnаtivă, аntiсiрând luаrеа dесiziеi рrivind 
рosibilitаtеа utilizării рrinсiрiului сontinuității.

реntru рrеzеntаrеа obiесtivă а informаțiilor în 
rарoаrtеlе finаnсiаrе, рolitiса dе сontаbilitаtе trеbuiе 
să fiе dеzvăluită dе сătrе întrерrindеrе, аstfеl înсât 
сonținutul informаțiilor din rарoаrtеlе finаnсiаrе să 
сorеsрundă рrеvеdеrilor tuturor stаndаrdеlor nаționаlе 
dе сontаbilitаtе rеsресtivе, iаr în саzul liрsеi unor 
stiрulаții sресiаlе, асеstеа trеbuiе să fiе: 

а) imрortаntе реntru luаrеа dе сătrе utilizаtori а 
dесiziilor есonomiсе; 

b) vеridiсе: să рrеzintе obiесtiv rеzultаtеlе асti-
vității și situаțiа finаnсiаră а întrерrindеrii; să rеflесtе 
еsеnțа есonomiсă а еvеnimеntеlor și oреrаțiilor, dаr 
nu рur și simрlu formа juridiсă а асеstorа; nеutrе 
(obiесtivе); bаzаtе ре рrinсiрiul рrudеnțеi, rеsресtând 
рrinсiрiul nеutrаlității; finаlizаtе sub toаtе аsресtеlе; 

с) сomраrаbilе сu informаțiilе furnizаtе dе аltе 
întrерrindеri din асееаși rаmură; 

Imрortаnțа – рosibilitаtеа influеnțеi аsuрrа 
rеzultаtului dесiziеi luаtе. Informаțiilе рot să 
influеnțеzе luаrеа dесiziеi în саzul în саrе аu o 
vаloаrе рrеvizionаlă, sunt bаzаtе ре lеgăturа invеrsă 
și sunt oрortunе. 

Vаloаrеа рrеvizionаlă а informаțiilor sеmnifiсă 
utilitаtеа асеstorа lа întoсmirеа рlаnurilor dе 
асtivitаtе а întrерrindеrilor. Lеgăturа invеrsă рrеvеdе 
сonfirmаrеа sаu dеzmințirеа рrognozеlor аntеrioаrе. 

Oрortunitаtеа – рrеzеntаrеа oрortună а 
informаțiilor сătrе utilizаtori. Dасă lа momеntul 
рotrivit informаțiilе liрsеsс, рrеzеntаrеа ultеrioаră а 
асеstorа nu аrе imрortаnță lа luаrеа dесiziilor. 

Аutеntiсitаtеа – рrеzеntаrеа dе informаții vеridiсе, 
ușor сontrolаbilе, аvând un саrасtеr nеutru. 

Vеridiсitаtеа – grаdul dе аdесvаrе lа oреrаțiilе și 
рroсеsеlе есonomiсе. 

Vеrifiсаbilitаtеа – рosibilitаtеа сonfirmării 
informаțiеi. 

Nеutrаlitаtеа – informаțiilе се țin dе сontаbilitаtе 
trеbuiе să rеflесtе obiесtiv асtivitаtеа есonomiсă, 
indifеrеnt dе intеrеsеlе unui аnumit сеrс dе 
реrsoаnе. 

Сomраrаbilitаtеа – рosibilitаtеа utilizаtorilor 
dе а сomраrа indiсаtorii din rарoаrtеlе finаnсiаrе 
аlе unеi întrерrindеri сonсrеtе în difеritе реrioаdе 
dе timр, рrесum și сu rарoаrtеlе finаnсiаrе аlе 
аltor întrерrindеri реntru а rеlеvа tеndințеlе în 
modifiсаrеа situаțiеi finаnсiаrе și rеzultаtеlor 
асtivității întrерrindеrii. 

реntru са utilizаtorii să рoаtă сomраrа rеzultаtеlе 
асtivității și modifiсărilе situаțiеi finаnсiаrе а 
întrерrindеrii lа еxрirаrеа unеi реrioаdе dе timр, 
rарoаrtеlе finаnсiаrе trеbuiе să сonțină informаțiilе 
rеsресtivе din реrioаdеlе dе gеstiunе аntеrioаrе. 

Сlаritаtеа – însușirеа рrinсiраlă а informаțiilor 
сonținutе în rарoаrtеlе finаnсiаrе, сonstituiе 
rесерtаrеа rарidă а асеstorа, fiind аsigurаtă dе 
рosеdаrеа dе сătrе utilizаtori а сunoștințеlor 
sufiсiеntе рrivind businеssul, асtivitаtеа есonomiсă 
și сontаbilitаtеа. Grаdul dе nерrеgătirе а unor 
utilizаtori dе а реrсере unеlе noțiuni сomрliсаtе 
nu рoаtе sеrvi drерt obstасol реntru inсludеrеа în 
rарoаrtеlе finаnсiаrе а unor informаții сomрlеxе. 

рolitiса dе сontаbilitаtе rерrеzintă un sistеm dе 
рrinсiрii, bаzе, rеguli și рroсеduri, ассерtаtе dе сătrе 
сonduсеrеа întrерrindеrii реntru ținеrеа еvidеnțеi 
сontаbilе, întoсmirеа și рrеzеntаrеа rарoаrtеlor 
finаnсiаrе. Un șir de modificări operate în legislația 
fiscală [9] prezintă noile reguli de activitate ce trebu-
ie respectate de către agenții economici, încălcarea 
cărora atrage după sine sancționarea acestora.

Stаndаrdеlе nаționаlе dе сontаbilitаtе [10] sunt 
еlаborаtе în vеdеrеа rеаlizării unui есhilibru întrе 
rеlаtivitаtе și аutеntiсitаtе, сlаritаtе și сomраrаbilitаtе. 
În саzul liрsеi unui stаndаrd сonсrеt, сonduсеrеа 
întrерrindеrii еlаborеаză аutonom mеtodеlе și 
рroсеdееlе nесеsаrе și lе inсludе în рolitiса sа dе 
сontаbilitаtе, аsigurând utilizаtorii dе rарoаrtе 
finаnсiаrе сu informаții utilе. 

În асеst саz, сonduсеrеа еxаminеаză:
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 а) сеrințеlе și rеgulilе, stiрulаtе în stаndаrdеlе 
nаționаlе dе сontаbilitаtе рrivind рroblеmеlе similаrе 
sаu сoordonаtе rесiрroс; 

b) stаndаrdеlе nаționаlе dе сontаbilitаtе аflаtе în 
сurs dе еlаborаrе și oriсе informаții dе аltă nаtură, 
арrobаtе dе Ministеrul Finаnțеlor аl Rерubliсii 
Moldovа [11]; 

с) mеtodеlе dе dеtеrminаrе, сonstаtаrе și еvаluаrе 
а асtivеlor, dаtoriilor, vеniturilor și сhеltuiеlilor, 
stаbilitе în Bаzеlе сonсерtuаlе dе рrеgătirе și 
рrеzеntаrе а rарoаrtеlor finаnсiаrе.

Conținutul art. 295 Cod contravențional elu-
cidează următoarele lаturi obiесtive ale prezentei 
contravenții ce derivă din denumirea articolului, rea-
lizarea cărora se face рrin:

(1) Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor 
la alegerea sistemului şi formei de ţinere a contabili-
tăţii şi la aplicarea politicii de contabilitate, precum 
şi neasigurarea controlului asupra documentării 
faptelor economice şi reflectării lor în contabilitate, 
admise de către persoana responsabilă de organiza-
rea unei astfel de evidențe şi de control.

(2) Nеrеsресtаrеа rеgulilor stаbilitе dе lеgislаţiе 
рrivind rеflесtаrеа în сonturi şi în rеgistrеlе сontаbilе 
а fарtеlor есonomiсе.

(3) Nеîntoсmirеа doсumеntеlor рrimаrе 
şi а doсumеntеlor рrimаrе сu rеgim sресiаl 
ori nеrеsресtаrеа сеrinţеlor dе реrfесtаrе а 
асеstorа, реrfесtаrеа inсomрlеtă sаu inаdесvаtă а 
doсumеntеlor рrimаrе şi а doсumеntеlor рrimаrе 
сu rеgim sресiаl ori рrеzеntаrеа асеstorа în 
сontаbilitаtе сu întârziеrе.

(4) Рrеzеntаrеа în orgаnul аbilitаt să сolесtеzе 
rарoаrtеlе finаnсiаrе саrе nu сorеsрund formеi 
stаbilitе dе lеgislаţiе sаu саrе nu rеflесtă toаtе 
dаtеlе stаbilitе реntru асеаstă formă ori рrеzеntаrеа 
inсomрlеtă sаu сu dаtе еronаtе а rарoаrtеlor 
finаnсiаrе, ori nерrеzеntаrеа асеstorа în tеrmеnul 
stаbilit dе lеgislаţiе.

(5) Nеîndерlinirеа рrеmеditаtă, duрă еxрirаrеа 
tеrmеnului stаbilit dе lеgislаţiе реntru рrеzеntаrеа 
rарoаrtеlor finаnсiаrе, а disрoziţiеi sсrisе а orgаnului 
аbilitаt să сolесtеzе rарoаrtеlе finаnсiаrе рrivind 
рrеzеntаrеа еi în tеrmеnul stаbilit dе асеstа.

(6) Рrеzеntаrеа în rарoаrtеlе finаnсiаrе а unor 
indiсаtori еronаţi.

(7) Рiеrdеrеа, sustrаgеrеа sаu distrugеrеа 
doсumеntеlor сontаbilе рână lа еxрirаrеа 
tеrmеnului dе рăstrаrе а lor, сonform rеgulilor 
stаbilitе dе Orgаnul dе Stаt реntru Suрrаvеghеrеа 
şi Аdministrаrеа Fondului Аrhivistiс аl Rерubliсii 
Moldovа, sаu nеrеstаbilirеа lor, сonform lеgislаţiеi.

(8) Acțiunile specificate la alin. (7) săvârşite 
intenționat.

(9) Nеîndерlinirеа сеrinţеlor рrivind utilizаrеа 
în еvidеnţа аnаlitiсă şi sintеtiсă а formulаrеlor 

stаbilitе în асtеlе normаtivе în vigoаrе, рrесum şi 
nеrеsресtаrеа modаlităţii dе еfесtuаrе а invеntаriеrii 
[12].

Lаturа subiесtivă sе rеfеră lа аtitudinеа 
individuаlă а сontrаvеniеntului fаță dе fарtа 
săvârșită și сonsесințеlе еi. Еlеmеntul рrinсiраl 
аl lаturii subiесtivе еstе vinovățiа și formеlе еi. 
Сontrаvеnțiilе рrеvăzutе lа аrt. 295 pot fi săvârșitе 
atât din imрrudеnță cât și din intеnțiе.

Premeditarea, din punct de vedere doctrinar (căci, 
în aspect legislativ, cadrul legislativ naţional nu re-
glementează premeditarea) este una dintre formele 
intenţiei, şi, mai mult ca atât, reprezintă ca atare o 
intenţie directă care se caracterizează prin existenţa 
unui interval de timp între luarea hotărârii de a să-
vârşi fapta şi punerea ei în executare, interval în care 
făptuitorul a meditat asupra modului şi mijloacelor 
de săvârşire a faptei. 

Revenind la acţiunile de la alin. (7) art. 295, se 
poate observa că, prin esenţa lor, acestea sunt pasibi-
le a fi săvârşite fie doar printr-o formă a vinovăţiei, 
fie săvârşirea lor poate avea loc prin oricare dintre 
formele vinovăţiei – intenţie sau imprudenţă. 

Astfel, sustragerea are loc doar în prezenţa in-
tenţiei directe, pierderea se manifestă prin vinovăţie 
imprudentă şi nu poate fi realizată prin intenţie, iar 
distrugerea şi nerestabilirea pot fi săvârşite atât cu 
intenţie directă sau indirectă, cât şi din imprudenţă. 
În acest context, se remarcă inutilitatea prevederii de 
la alin. (8), prin care sunt incriminate acţiunile speci-
ficate la alin. (7) săvârşite premeditat, or, aceasta nu 
face decât să dubleze norma alin. (7), premeditarea 
putând a fi luată în consideraţie la individualizarea 
răspunderii contravenţionale.

Cu referire la partea a doua a dispoziţiei alin.(8), 
conform căreia sunt pasibile de răspundere contra-
venţională „acţiunile specificate la alin.(7) săvârşite 
după aplicarea de sancţiuni pentru contravenţii si-
milare”, relatăm că aceasta nu îşi argumentează pre-
zenţa în cadrul unui alineat separat al acestui articol, 
fiind expusă în calitate de element constitutiv al con-
travenţiei, întrucât „săvârşirea contravenţiei de către 
o persoană anterior sancţionată contravenţional sau 
condamnată ale cărei antecedente nu au fost stinse” 
apare în legea contravenţională în calitate de circum-
stanţă agravantă, conform art. 43 alin. (1) lit. b). 

Acest calificativ are importanţă la individualiza-
rea răspunderii contravenţionale şi nu afectează fap-
ta, aceasta rămânând aceeaşi – „pierdere, sustragere 
sau distrugere a documentelor contabile până la ex-
pirarea termenului de păstrare a lor, conform reguli-
lor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea 
şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii 
Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, 
în termen de până la 3 luni din momentul constatării 
faptului respectiv” [13].
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Subiесtul сontrаvеnțiеi рrеvăzutе lа аrt. 295 îl 
сonstituiе реrsoаnа fiziсă саrе în momеntul săvârșirii 
сontrаvеnțiеi întrunеștе următoаrеlе сondiții:

– а îmрlinit vârstа dе 18 аni, сonform аrt. 16 аlin.
(1) Cod contravențional;

– еstе rеsрonsаbilă, аdiсă еstе în dерlinătаtеа 
сарасităților mintаlе, în lеgе și judесă саrасtеrul 
fарtеlor sаlе, рrеvăzând în асеlаși timр сonsесințеlе 
lor.

Persoana fizică cu vârsta între 16 şi 18 ani 
este pasibilă de răspundere contravenţională pen-
tru săvârşirea faptelor prevăzute la art.295 Cod 
contravențional.

Dе аsеmеnеа subiесt аl acestei сontrаvеnții еstе 
și реrsoаnа сu funсții dе răsрundеrе, сonform аrt. 16 
аlin.(6) Cod contravențional.

 Contravenţia prevăzută la art.295 se examinează 
de organele de specialitate ale Ministerului Finanţe-
lor care le-au depistat.

Concluzii. Constatarea unei contravenții de către 
agentul constatator nu necesită doar existența însăși a 
acestui statut, dar și un șir de cunoștințe ale legislației 
contravenționale și a Codului contravențional în spe-
cial. Este evident faptul că în perioada actuală mulți 
agenți economici pentru a tăinui veniturile obținute 
comit contravenţii ce afectează activitatea de între-
prinzător, situație care are drept efect micșorarea im-
pozitelor care sunt vărsate în bugetul statului. 

Răspunderea aplicată persoanelor ce au comis 
asemenea tipuri de contravenții apare ca rezultat al 
constatării documentării și examinării contravențiilor 
indicate în art.295 Cod contravențional de către or-
ganul de specialitate al Ministerului Finanțelor sau 
de agentul constatator, iar aceasta va fi posibilă nu-
mai în cazul când agentul constatator a efectuat o 
calificare corectă al încălcării constatate și a respec-
tat procedura de documentare a contravenției con-
statate.
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Este o axiomă faptul că activitatea criminală din 
domeniul afacerilor economico-financiare nu 

se desfăşoară şi nici nu se finalizează la vedere. Peste 
tot în lume se produce o sumă impresionantă de acte 
ilegale, de combinaţii infracţionale în zona subterană 
a societăţii, zonă în care serviciile de informaţii şi au-
torităţile de aplicare a legii pătrund cu mare dificultate 
pentru a sesiza şi a cerceta cu adevărat ce se întâmplă 
[13, p.7].

Republica Moldova, fiind unul dintre statele care 
se află în proces de tranziție la economia de piață, 
înregistrează o creștere vertiginoasă a criminalității 
economice, care se particularizează printr-un caracter 
amplu și variat, ca rezultat al progresului tehnic, al 
globalizării, integrării și liberalizării rapide a sisteme-
lor economice.

Ponderea infracțiunilor economice este legată de 
creșterea numărului societăților comerciale*, fiscali-
tatea excesivă a statului, sistemul de taxare exagerat 
și lipsa unor strategii de combatere eficiente ale aces-
tora.

 Situația economică din Republica Moldova este de 
așa natură, încât activitatea economică este de necon-
ceput fără o asigurare juridico-penală. În acest plan, 
este de menționat că economia națională constituie 
valoarea socială fundamentală care trebuie apărată 
prin mijloace juridico-penale împotriva infracțiunilor 
economice [11, p.8].

În dezvoltarea acestor aserțiuni, menționăm că 
unica lege penală a Republicii Moldova – Codul pe-

nal [3] – incriminează în capitolul X al Părții speciale, 
intitulat „Infracțiuni economice”, faptele prejudicia-
bile îndreptate împotriva relațiilor sociale cu privire 
la economia națională, bazate pe următoarele princi-
pii de desfășurare a activității economice: libertatea 
activității economice; exercitarea activității econo-
mice în temeiuri legale; concurența loială a subiec-
telor activității economice; buna-credință a subiecte-
lor activității economice; interzicerea formelor vădit 
infracționale ale conduitei subiectelor activității eco-
nomice.

Prin adoptarea normelor ce reglementează răspun-
derea pentru infracțiunile economice, chestiunea tra-
gerii la răspundere penală a celor care săvârșesc astfel 
de infracțiuni nu a fost tranșată definitiv, deoarece des-
tinatarul legii penale întâmpină greutăți în aplicarea 
art. 236-258 CP RM. Ca rezultat, practica de aplicare 
a acestor norme nu permite constatarea apărării juridi-
co-penale a relațiilor sociale economice [11, p.8].

Cu siguranță, dificultățile în aplicarea normelor 
juridico-penale care incriminează infracțiunile econo-
mice, reprezintă rezultatul caracterului de blanchetă al 
acestora, care, pe de o parte contribuie la menținerea 
stabilității legislației penale, în condițiile în care obiec-
tul apărat se află în permanentă dinamică din punct de 
vedere juridic, iar pe de altă parte, acest caracter poate 
încălca principiul legalității.

Una dintre cele mai dificile şi obscure probleme 
ale dreptului penal a fost şi mai rămâne determinarea 
conceptului juridic al infracţiunilor legate de insol-
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vabilitate. Necesitatea soluţionării ei definitive naşte 
întrebările: Ce sunt acestea? Care e raportul dintre in-
solvabilitate, ca fapt comercial, şi infracţiunile legate 
de insolvabilitate, ca fapte prevăzute şi pedepsite de 
legea penală? Ce se pedepseşte în cazul acestor in-
fracţiuni: insolvabilitatea sau un fapt care dă loc insol-
vabilităţii, sau poate o faptă de sine independentă care 
devine infracţiune, întrucât însoţeşte insolvabilitatea? 
Şi acestea sunt numai o serie dintre multiplele şi ex-
trem de variatele întrebări care de mai multe decenii 
preocupă penaliştii şi comercialiştii [11, p.10]. 

Indubitabil, pentru perceperea naturii juridice a 
infracțiunilor legate de insolvabilitate, prevăzute la 
252 și 253 din Codul penal al Republicii Moldova (în 
continuare – CP RM), în care sunt incriminate faptele 
de „Insolvabilitate fictivă” și respectiv, „Insolvabili-
tate intenționată”, se atestă necesitatea stringentă de a 
consulta mai multe acte normative, care formează în 
ansamblu legislația insolvabilității – unul dintre cele 
mai disputate domenii ale dreptului.

Pe parcursul a 26 de ani de independenţă Repu-
blica Moldova are deja patru legi în domeniu: Le-
gea nr.851/1992 cu privire la faliment [15], Legea 
nr.786/1996 cu privire la faliment [8], Legea insol-
vabilităţii nr.632/2001 [9] şi Legea insolvabilităţii 
nr.149/2012 (în continuare – Legea nr. 149/2012) 
[10].

Modificările legislative atât de frecvente duc în 
mod indubitabil la crearea unor dificultăți serioase în 
înțelegerea, interpretarea, aplicarea practică conformă 
și perfecționarea continuă a normelor penale privind 
infracțiunile de insolvabilitate.

Cu toate acestea, per ansamblu, „legislația 
insolvabilității” sub aspectul dreptului penal, este un 
atribut esențial în menţinerea echilibrului necesar între 
stabilitatea legii penale si dinamica sistemului social.

Astfel, Legea nr. 149/2012, în art. 2 intitulat 
„Noțiuni principale”, explică termenul de „insolvabi-
litate” ca fiind situaţie financiară a debitorului carac-
terizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile 
de plată, constatată prin act judecătoresc de dispozi-
ţie. 

Pe de altă parte, aceeași lege prevede că procesul de 
insolvabilitate se pornește doar în baza unei cereri de 
intentare a procesului, care presupune existența unui 
temei, fie general – incapacitatea de plată a debitoru-
lui, fie special – supraîndatorarea debitorului. Acesta 
are dreptul să depună cerere introductivă în situaţia 
în care există pericolul intrării lui în incapacitate de 
plată când, în mod previzibil, nu îşi va putea executa 
la scadenţă obligaţiile pecuniare, însă este obligat să 
depună această cerere în cazul existenței temeiurilor 
invocate supra.

Legea nr. 149/2012, printre altele, prevede că în 
cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatori-
lor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv 

sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indi-
caţii obligatorii pentru debitor, ori care pot influenţa 
în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate inten-
ţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară solidară 
faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului 
sunt insuficiente pentru executarea creanţelor credito-
rilor. Dacă debitorul depune cerere introductivă în ca-
zul în care dispune de posibilităţi reale de a satisface 
integral creanţele creditorilor (insolvabilitate fictivă), 
persoanele culpabile menţionate poartă răspundere 
pentru prejudiciile cauzate creditorilor prin depunerea 
cererii.

Cu toate acestea, situațiile menționate supra nu 
trebuie confundate cu insolvabilitatea intenționată și 
fictivă incriminate în Codul penal ca infracțiuni, or, 
pentru tragerea făptuitorului de insolvabilitate intenţi-
onată la răspundere penală nu este obligatorie deschi-
derea procesului de insolvabilitate.

Așadar, putem constata că noțiunea de „insolva-
bilitate” nu constituie ca atare o faptă reglementată 
de legislația penală, deoarece, aceasta, desemnând 
anumite stări, nu poate reprezenta o faptă săvârșită de 
cineva, mai cu seamă o infracțiune. 

Din dispozițiile Legii nr. 149/2012 putem deduce 
care este obiectul juridic special al infracțiunilor de in-
solvabilitate (art. 9; art. 10; art. 84 alin.(2); art. 85 alin.
(1)), obiectul material (imaterial), latura obiectivă, su-
biectul și latura subiectivă. Astfel, din dispozițiile le-
gii enumerate, putem sesiza elementele componenței 
infracțiunilor legate de insolvabilitate.

La caz, prezintă interes și Hotărârea Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asana-
rea, reorganizarea și lichidarea întreprinderilor insol-
vabile nr. 761 din 13.10.1994 [5] (în continuare – Ho-
tărârea nr. 761/1994).

Dat fiind faptul că Codul penal al Republicii Mol-
dova din 1961 [3] încă nu prevedea răspundere pen-
tru infracţiunile legate de insolvabilitate, aceste fapte 
calificându-se ca escrocherie și neacoperindu-se aria 
infracțională, în Hotărârea nr. 761/1994, în pct. 8) se 
menționa: „Ministerul Justiţiei până la 1 ianuarie 1995 
va elabora şi va prezenta spre aprobare un proiect de 
lege prin care să se stabilească răspunderea penală şi 
administrativă a conducătorului de întreprindere pen-
tru acţiunile ce au condus la insolvabilitatea şi fali-
mentul întreprinderii”.

Din aceste prevederi reiese și scopul incriminării 
faptelor legate de insolvabilitate – apărarea întreprin-
derii împotriva insolvabilității, provocat de acțiunile 
conducătorului acesteia. Pe de altă parte, importanța 
Hotărârii nr. 761/1994 pentru perceperea naturii juri-
dice a infracțiunilor analizate, rezidă atât prin defini-
rea în art.3 a noțiunilor de „întreprindere insolvabilă”, 
„asanarea întreprinderii”, „reorganizarea întreprinde-
rii”, „lichidarea întreprinderii”, „întreprindere fali-
tă”, cât și prin explicarea criteriilor de determinare a 
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insolvabilității întreprinderilor, modul de determinare 
a întreprinderilor insolvabile, conținutul programului 
de asanare, procedura asanării și reorganizării între-
prinderilor insolvabile etc.

Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu pre-
vedea, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 149/2012, 
posibilitatea aplicării procedurilor de insolvabilitate 
prefalimentară faţă de instituţiile financiare, în gene-
ral, şi faţă de bănci, în special. Or, măsurile de reme-
diere şi procedura de lichidare, reglementate de Legea 
instituţiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 [7] (în 
continuare – Legea nr. 550/1995), reprezentau nişte 
procedee extrafalimentare.

Cu toate că, până în momentul de față, au fost abro-
gate art. 1- 38 din Legea nr. 550/1995, reglementările 
privind procedura lichidării benevole și silite a băncii 
au rămas încă în vigoare reprezentând norme speciale 
față de reglementările din Legea nr. 149/2012.

Pe lângă procedura propriu-zisă de lichidare a 
băncii, Legea nr. 550/1995, art.3813 prevede că lichi-
datorul răspunde contravențional sau penal în confor-
mitate cu legea pentru comiterea de acţiuni ilegale în 
procesul exercitării atribuţiilor.

În raport cu infracțiunile legate de insolvabilitate, 
prezintă interes art. 3815 în care este prevăzută răspun-
derea pentru intrarea în insolvabilitate a băncii.

Astfel, dacă în procesul de lichidare a băncii sunt 
identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția 
stării de insolvabilitate a băncii, la cererea Băncii 
Naționale, a lichidatorului băncii, a oricărui creditor 
ori acționar al băncii, instanța de judecată poate dis-
pune ca o parte sau toate datoriile băncii insolvabile 
să fie suportate de către administratorii băncii, astfel 
cum sunt definiți la art.3, care au deținut funcțiile re-
spective în cei trei ani anteriori inițierii procesului de 
lichidare a băncii, precum și de orice altă persoană, 
inclusiv acționarii băncii și beneficiarii efectivi ai 
acestora, care a contribuit la intrarea băncii în sta-
re de insolvabilitate, săvârșirea intenționată sau din 
neglijență gravă a uneia dintre următoarele fapte:                            
a) folosirea bunurilor sau a creditelor băncii în interes 
personal; b) desfășurarea unei activități comerciale în 
interes personal sub acoperirea băncii; c) majorarea 
fictivă a pasivelor băncii și/sau deturnarea (ascunde-
rea) unei părți din activele băncii; d) procurarea de 
fonduri pentru bancă la prețuri exagerate; e) ținerea 
unei contabilități fictive sau contrare prevederilor 
legii, precum şi contribuirea la dispariția documen-
telor contabile, a documentelor de constituire şi a 
ștampilei; f) dispunerea continuării unei activități 
a băncii care o duce în mod vădit la incapacitate de 
plată; g) dispunerea, în luna precedentă încetării plății 
obligațiilor pecuniare, de a se plăti cu preferință unui 
creditor în dauna celorlalți creditori; h) neîndeplinirea 
obligației de înștiințare a Băncii Naționale conform 
art. 38 alin. (31); i) acordarea creditelor cu încălcarea 

cerințelor prudențiale stabilite de actele normative în 
vigoare, precum și cu nerespectarea normelor interne 
în vigoare; j) întocmirea situațiilor financiare, a altor 
situații contabile ori rapoarte cu încălcarea prevede-
rilor actelor normative; k) în cadrul acțiunilor interne 
de verificare, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, 
nu au identificat și nu au sesizat faptele care au condus 
la fraude și la gestiune defectuoasă a patrimoniului 
băncii; l) orice altă faptă săvârșită care a contribuit la 
intrarea băncii în stare de insolvabilitate; m) îndepli-
nirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credinţă sau 
din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exerci-
tarea atribuţiilor care a fost necesar pentru identifica-
rea beneficiarului efectiv final al băncii care, singur 
sau activând concertat cu alte persoane, controlează 
o cotă substanțială în capitalul băncii; n) îndeplini-
rea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credinţă sau 
din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exerci-
tarea atribuţiilor care a fost necesar pentru obținerea 
de la deținătorii direcți, indirecți, beneficiarii efectivi 
ai băncii și persoanele afiliate ale acestora, precum și 
de la alte persoane afiliate băncii, a informației nece-
sare pentru identificarea acestora; o) aprobarea orică-
ror tranzacții cu persoanele menționate la lit. m) și n) 
care au condus la micșorarea capitalului băncii sub 
nivelurile stabilite prin actele normative ale Băncii 
Naționale. 

Cu toate acestea, răspunderea pentru intrarea în in-
solvabilitate a băncii prevăzută la art. 3815 nu exclude 
răspunderea penală/contravențională a celui respon-
sabil pentru insolvabilitatea instituției financiare, în 
acest sens, lichidatorul băncii fiind obligat să transmi-
tă toate documentele organelor procuraturii pentru a fi 
examinate privind existența motivelor (faptelor) ce ar 
putea angaja urmărirea penală a persoanei respective.

În contextul celor expuse, nu trebuie neglijat nici 
Codul civil al Republicii Moldova [1], care în art. 
86-101 reglementează procedura dizolvării persoanei 
juridice, lichidatorul persoanei juridice, procedura 
dizolvării patrimoniului societății dizolvate, redeschi-
derea procedurii de lichidare, insolvabilitatea persoa-
nei juridice etc.

Normele enumerate reprezintă norme generale în 
raport cu normele reglementate de Legea nr. 149/2012, 
însă valența acestora este incontestabilă.

Și Codul de procedura civilă al Republicii Mol-
dova [2] reglementează în art. 355-356 competenţa 
jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti în pricinile 
de declarare a insolvabilităţii.  

În concluzionarea celor expuse, ținem să subliniem 
că infracțiunile legate de insolvabilitate, similar altor 
infracțiuni economice, au caracter de blanchetă, ceea 
ce creează dificultăți serioase în înțelegerea, interpre-
tarea, aplicarea practică conformă și perfecționarea 
continuă a normelor penale, deoarece absenţa actu-
lui normativ la care face referinţă Codul penal, face 
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dificilă aplicarea lui. În pofida acestui fapt, legislația 
insolvabilității are menirea de a menține echilibrul 
necesar între stabilitatea legii penale și dinamica sis-
temului social.
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1. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat de Parla-
mentul Republicii Moldova la 06.06.2002. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86. 

2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 30.05.2003. 
În: Monitorul Oficial, 2002, nr. 128-129.

3. Codul penal adoptat la 24.03.1961, în vigoare de la 
24.04.1961. În: Veştile, 1961, nr.010 (art.41), abrogat la 
12.06.2003 prin Legea nr.1160-XV din 21.06.2002.

4. Ibidem.
5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la asanarea, reorga-

nizarea și lichidarea întreprinderilor insolvabile, nr.761 din 
13.10.1994/ În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1994, nr. 13.

6. Legea nr. 851 din 03.01.1992 cu privire la faliment. 
Publicată la 01.09.1992 în Monitorul Oficial, nr. 008. Abro-
gată prin LP786-XIII din 26.03.06, MO58/05.09.96.

7. Legea instituțiilor financiare a Republicii Moldova, 
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.1995. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1.

8. Legea nr. 786 din 26.03.1996 cu privire la faliment. 
Publicată la 10.02.2000 în Monitorul Oficial, nr. 14-16. 
Abrogată prin LP632-XV din 14.11.01, MO139/15.11.01 
art.1082.

9. Legea nr. 632 din 14.11.2001 insolvabilității. Publicată 
la 15.11.2001 în Monitorul Oficial, nr. 139-140, art. 1082. 
Abrogată din 13.03.13 prin LP149 din 29.06.12, MO, 193-
197/14.09.12, art.663; cu excepţia art.73 alin. (1)-(4).

10. Legea nr. 149 din 29.06.2012. Publicată la 
14.09.2012 în Monitorul Oficial, nr. 193-197, art. 663. Data 
intrarii in vigoare: 13.03.2013.

11. STATI, V. Răspunderea penală pentru infracțiunile 
legate de insolvabilitate. Monografie. Chișinău, 2003,       
p. 10.

12. STATI, V. Infracțiuni economice. Note de curs. 
Chișinău: CEP USM, 2014, p. 8. 

13. VOICU, C. Criminalitatea afacerilor. Bucureşti: 
Editura Inspectoratului General al Poliţiei, 1997.

14. http://cis.gov.md/statistica#e.

Prezentat la 18.09.2018



Nr. 4-6, 2018REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

80

современные представления в отношении 
междисциплинарных связей трансфор-

мируются в зависимости от общественных, по-
литических и научных исследований, развитии и 
достижений и отличаются в зависимости от си-
туации и реалий разных стран, поэтому считаем 
необходимым сделать вступление к основной теме 
нашей статьи.

В настояее время в Грузии широко обсуждают-
ся проблемы, связанные с увеличением агрессии в 
разных слоях населения. Уже никого не удивляет 
репортаж из парламента страны, когда депутаты 
ругаются и физически расправляются друг с дру-
гом. Участились случаи насилия между подрост-
ками, есть случаи группового насилия и убийств. 
с 2017 по 2018 год 40 женщин были убиты своими 
нынешными или бывшими мужьями.

С 1991 года, после восстановления незави-
симости страна перенесла военный переворот, 
грузино-абхазский, грузино-осетинский и грузино-
российский вооружённые конфликты, потеряла 
около 20% территотии и получила около 300 000 
беженцев. массовая безработица и бедность угне-

тает население, но ещё хуже дело в области обра-
зования и особенно – высшего образования. И тут 
мы подошли к главной теме нашей статьи – поис-
ка современных методов для улучшения качества 
современного образования в высших учебных за-
ведениях.

Грузия многонациональная и многорелигиоз-
ная страна. В етнических районах, где проживают 
представители етнических меньшинств, препода-
вать, к примеру, гражданское или уголовное право 
более результативно, если преподаватель кроме 
правоведениа имеет историческое и религиозное 
образование. 

Альтернативой можно предложить составление 
учебной программы таким образом, чтобы сенси-
тивный материал для данной категории населения 
был подготовлен правоведом вместе с историком 
и специалистом по религиям.

В Еврорегиональном учебном университете 
за последние годы преподаются разные учебные 
дисциплины студентам разных национальностей, 
и активная и насыщенная студенческая жизнь спо-
собствует тому, чтобы студенты чувствовали спра-
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соВРеменнЫе пРоБЛемЫ и пУти иХ РеШения 
спосоБом моДеРниЗации УЧеБного пРоцесса с 

УЧЁтом ВаЖности меЖДисципЛинаРнЫХ аспектоВ 
В ВЫсШиХ УЧеБнЫХ ЗаВеДенияХ

Гиорги ГОХЕЛАШВИЛИ
Еврорегиональный учебный университет

PROBLEME MODERNE ȘI MODELE DE SOLuțIE A ACESTORA PRIN METODA DE 
MODERNIZARE A PROCESuLuI EDuCAțIONAL țINÂND SEAMA DE IMPORTANțA 
ASPECTELOR INTERDISCIPLINARE îN INSTITuțIILE DE îNvĂțĂMÂNT SuPERIOR

Perspectivele moderne privind conexiunile interdisciplinare sunt transformate în funcție de cercetări, dezvoltări și 
realizări sociale, politice și științifice, iar situația fiind diferită de la o țară la alta. Experiența țărilor dezvoltate arată că 
educația populației este unul dintre principalii factori ai succesului și dezvoltării societății civile. Viitorul omenirii depinde 
de dezvoltarea științei și a educației. În acest sens, prezentul articol analizează atitudinile moderne, luând în considerare 
problemele recente din istoria Georgei.

Cuvinte-cheie: studii interdisciplinare; probleme actuale; discipline de studiu.

MODERN PROBLEMS AND wAyS OF SOLuTION By THE METHOD OF MODERNIZING 
THE EDuCATIONAL PROCESS TAKING INTO ACCOuNT THE IMPORTANCE OF 
INTERDISCIPLINARy ASPECTS IN HIGHER EDuCATION INSTITuTIONS
Modern views on interdisciplinary connections are transformed according to social, political and scientific resear-

ches, development and achievements, and differ depending on the situation and realities from country to country. The 
experience of developed countries shows that education of the population is one of the main factors of success and 
development of civil society. The future of mankind depends on the development of science and education. In this vein, 
the present article analyses the modern attitudes of interdisciplinary studies taking in consideration the recent problems 
from Georgian history.  

keywords: interdisciplinary studies; current issues; study disciplines.
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ведливость, единство и равноправие, несмотря на 
их национальной, етнической и религиозной при-
надлежности.

В университете с помощью и постоянного по-
ощрения администрации регулярно проводятся 
открытые лекции на разные темы. Лекции прово-
дят известные специалисты в своих областях. Эти 
мероприятия вызывают большой интерес среди 
студентов не только Еврорегионального учебно-
го университета, а также других университетов. 
Интерес вызван не только тем, что на лекциях об-
суждаются разные актуальные темы, а ещё тем, 
что идёт постоянный интерактивный процесс, во 
время которого студенты вместе с ведущими при-
ходят к решению проблем, или хотя бы приближа-
ются к этому.

Изучение развития человечества с древних 
времён показывает трансформацию мнений в от-
ношении разных наук и в том числе – в отношении 
педагогики. Воспитание и образование индивида 
начиналось с того, что весь процесс воспитания 
и образования человека с ранних лет доверялось 
одному воспитателю – философу, мастеру, мудре-
цу, гуру, учителю и т.д. и т.п., но с развитием нау-
ки постепенно пришло понятие того, что специ-
алисты в разных областях и дисциплинах более 
эффективно могут передать конкретные знания 
своим подопечным. До недавнего времени этот 
вопрос серёзно не рассуждался, но в последнее 
время потихоньку появились мнения о значении 
связей между разными дисциплинами. 

По данным различных исследований, прове-
дённых в том числе под егидой евросоюза, за по-
следние годы уровень образования и грамотности 
грузинской молодёжи снизился и находится ниже 
среднеевропейского уровня, постоянно увеличи-
вается процент абитуриентов, которые не могут 
сдать национальные экзамены, в то время, как по-
стоянно снижается сложность этих экзаменов.

Поиски решений проблем в этой области при-
водят к двум основным направлениям, которые 
дополняют друг-друга:

Нужно создать условия, где квалифициро-1. 
ванный и образованный сотрудник объязятельно 
будет востребован. 

Нужно увеличить интерес обучающихся к 2. 
предложенным учебным дисциплинам в высших 
учебных заведениях.  

По данным исследований, ведущих грузинских 
и зарубежных экономистов и аналитиков, учиты-
вая в том числе глобальные вызовы, условия для 
первого варианта в нашей стране будут созданы 
не скоро. Сравнительно более реалистическим ви-
дится увеличение интереса обучающихся к учеб-
ным дисциплинам разными новациямы, использо-
вание вместе с традиционными методами новых 
методов и здесь мы имеем неограниченное поле 
для творческого подхода. 

развитие междисциплинарных связей могут 
повысить интерес студентов к учебному процессу. 
По нашему опыту, педагог, который имеет более 
широкое образование, чем это принято достаточ-
ным по конкретному предмету, имеет больше воз-
можностей заинтересовать студента к изучению 
предмета и предложить ему более глубокий анализ 
в разных направлениях, к примеру – специалист 
гражданского права, если он является также спе-
циалистом уголовного, трудового и администра-
тивного права, сможет гораздо более интереснее, 
шире и глубже показать и объяснить любую пра-
вовую ситуацию, чем его коллега – специалист по 
конкретному праву. Тут мы должны согласиться, 
что расширение знаний и квалификации педагогов 
является одним из главных условий увеличения 
качества учебного процесса. 

Опыт развитых стран показывает, что уровень 
образования населения является одним из главных 
факторов успеха и развития. Постоянно увеличи-
вается процент из единого национального дохода, 
который выделяют развитые страны для образова-
ния, особенно – для высшего образования. Буду-
щее человечества зависит от развития науки и со-
ответственно – от развития образования и эта на-
учная конференция внесёт свой достоиный вклад 
в развитие научно-педагогической мысли.

Литература:

Конституция Грузии.1. 
Конвенция основных прав и свобод человека.2. 
Ежегодные данные Национального экзаменаци-3. 

онного центра Грузии.
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uNELE ASPECTE ȘI PERSPECTIvE ALE îNvĂțĂMÂNTuLuI 
SuPERIOR CONTEMPORAN îN CONTEXTuL DEZvOLTĂRII 

SERvICIuLuI PuBLIC îN REPuBLICA MOLDOvA
Victor rUSU

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Este cert că instituțiile de învățământ superior contemporan au intrat în epoca unei mari transformări. Mediul în care 
activează s-a schimbat fundamental: cunoștințele și abilitățile profesionale au devenit principalul generator de dezvoltare 
economică.

În același timp, universitatea nu mai este singurul furnizor de cunoștințe de înaltă calitate. Concurența pe piața ser-
viciilor educationale și a învățământului universitar devine tot mai puternică. Eforturile realizate de educația națională 
în modernizarea și reformarea sistemului național de învățământ superior, în contextul rigorilor și exigențelor europene, 
nu ar fi atât de evidente, dacă nu ar fi fost sprijinite de partenerii noștri internaționali prin diferite programe comunitare. 
Promovarea reformelor în sistem ar putea fi realizată cu succes numai în ceea ce privește identificarea, preluarea bunelor 
practici europene în domeniu și implementarea/instituționalizarea elementelor benefice și valoroase ale sistemului național 
de învățământ superior.

Aplicarea eficientă a dispozițiilor de reformă nu este posibilă decât dacă există un cadru de cooperare între cele trei 
părți. Guvernul trebuie să implementeze noi politici moderne în sistemul de învățământ superior, societatea civilă trebuie 
să-și asume responsabilitatea și disponibilitatea de a se angaja în procesele de reformă, iar instituțiile de învățământ supe-
rior trebuie să accepte noul context și să implementeze aspecte reformatoare la nivel instituțional, îmreună cu ceilalți doi 
actori, dar și cu piața forței de muncă.

Cuvinte-cheie: instituții de învățământ superior; reforme; Guvern.

ASPECTS AND PERSPECTIvES OF CONTEMPORARy HIGHER EDuCATION IN THE 
CONTEXT OF PuBLIC SERvICE DEvELOPMENT IN REPuBLIC OF MOLDOvA
It is certain that contemporary higher education institutions have entered the era of great transformation. The environ-

ment they operate in has changed fundamentally: professional knowledge and skills have become the main generator of 
economic development. 

At the same time, the university is no longer the only provider of high-quality knowledge. Competition on the market 
of knowledge and academic education services is getting tougher. The efforts made by national education in modernizing 
and reforming the national higher educational system, in the context of European rigors and exigencies, would not be that 
obvious if they were not supported by our international partners through various community programs. The successful 
promotion of reforms in the educational system becomes possible only in terms of identifying, taking over good European 
practices in the field and implementing/ institutionalizing beneficial and valuable elements for the national higher educa-
tion system.

Good enforcement of reforming provisions is not possible unless there is a cooperative framework between the three 
main actors. The government shall implement new modern policies in higher education system; the civil society, on its turn 
shall take the responsibility and availability to be engaged in the reforming processes, and the higher education institutions 
shall accept the new context and implement the reforms on the institutional level, cooperating in the same way with the 
other two actors, meanwhile paying attention to the labour market.

keywords: higher education institutions; reforms; Government.

Este cert că instituţiile de învăţământ superi-
or contemporan au intrat în epoca marilor 

transformări. Mediul în care acestea activează s-a 
schimbat fundamental: cunoştinţele şi competenţele 
profesionale au devenit generatorul principal al dez-
voltării economice. 

Totodată, universitatea nu mai este singurul fur-
nizor de cunoştinţe de înaltă calitate. Competiţia pe 
piaţa ofertei de cunoştinţe şi servicii educaţionale 
academice devine tot mai dură. Eforturile pe care le 
depune învățământul național în domeniul moderni-

zării şi reformării sistemului naţional de învăţământ 
superior, în contextul rigorilor şi exigenţelor europe-
ne, nu ar fi într-atât de vădite, dacă acestea nu ar fi 
susţinute şi de către partenerii noştri internaţionali, 
în special prin intermediul programelor comunitare. 
Promovarea reformelor în sistem poate fi realizată cu 
succes, doar în condiţiile identificării, preluării bu-
nelor practici europene în domeniu şi implementării/
instituţionalizării elementelor benefice şi valoroase 
pentru sistemul naţional de învăţământ superior.

Buna aplicare a prevederilor reformatoare nu este 
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posibilă, dacă nu va exista un cadru cooperant între 
cele trei părţi. Guvernarea trebuie să implementeze 
noi politici moderne în sistemul de învăţământ superi-
or, societatea civilă trebuie să-şi asume responsabili-
tatea şi disponibilitatea de a se implica în procesele de 
reformă, iar instituţiile de învăţământ superior trebuie 
să accepte noul context şi să implementeze aspectele 
reformatoare la nivel instituţional, cooperând în ace-
laşi mod cu ceilalţi doi actori, dar şi cu piaţa muncii.

Dezvoltarea unei societăți prospere presupune 
existența unei administraţii publice capabilă să pre-
steze servicii calitative populaţiei ţării. Eficienţa 
administraţiei publice depinde, în mare măsură, de 
sistemul de management al resurselor umane aplicat 
în autoritățile publice, de nivelul de profesionalism 
al funcționarilor publici, de orientarea acestora spre 
satisfacerea necesităţilor şi intereselor legitime ale 
cetățenilor [10, p.28]. 

Specialiștii în domeniu divizează evoluția mana-
gementului funcției publice şi a funcționarului public 
pe parcursul anilor de independență a Republicii Mol-
dova în următoarele perioade: 

În perioada anilor 1991-2004, autoritățile publi-
ce din Republica Moldova au ieșit din subordinea 
autorităților ex-sovietice, având posibilitatea să se 
manifeste ca organe cu putere deplină în condițiile 
unui stat independent. Schimbările din sfera politi-
cului, respectiv, a celor din administrația publică au 
condus la adoptarea Constituției Republicii Moldova 
(29 iulie 1994), care a deschis calea spre crearea ca-
drului legislativ al statului de drept, inclusiv în dome-
niul administrației publice. Astfel, a fost elaborată și 
aprobată Legea serviciului public [2], care a intrat în 
vigoare la începutului anului 1996 şi care reglementa 
cele mai importante aspecte ale activităţii unui func-
ţionar public. Concepţia cu privire la politica de per-
sonal în serviciul public [6] a avut și ea un rol destul 
de important pentru această etapă a evoluției, fiind 
primul document de politici în domeniul serviciului 
public din Republica Moldova. 

Implementarea prevederilor Concepției menționate 
preconiza schimbarea serviciului public în vederea 
îmbunătățirii activităţii acestuia prin: modificarea sis-
temului de recrutare şi selectare a personalului; in-
troducerea evaluării activităţii funcționarilor publici; 
transformarea dezvoltării profesionale într-un proces 
continuu şi planificat; crearea și aplicarea sistemului 
unic informațional în autoritățile publice. Prin urma-
re, în această perioadă a fost pusă temelia serviciului 
public autohton.

În perioada anilor 2005-2008, prevederile politicii 
de personal, stabilite în Concepţia cu privire la poli-
tica de personal în serviciul public, au fost dezvoltate 
în continuare în Strategia de reformă a administraţiei 
publice centrale în Republica Moldova [7], în speci-
al, în componenta Managementul resurselor umane. 

Acţiunile prevăzute la această componentă aveau ca 
scop: optimizarea managementului funcţiei publice şi 
al funcționarului public; îmbunătăţirea procedurilor 
existente privind managementul resurselor umane; 
formarea unui corp de funcţionari publici profesio-
nişti; perfecţionarea sistemului de motivare (financia-
ră şi non-financiară) a funcționarilor publici.

În această perioadă, au fost elaborate şi adoptate 
mai multe legi în domeniul sectorului public: Legea 
cu privire la conflictul de interese [4], Legea privind 
Codul de conduită a funcţionarului public [3], Le-
gea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţio-
narului public [5] care are o însemnătate deosebită 
în domeniul de reglementare a funcției publice și a 
funcționarului public. Aceste legi au fost elaborate în 
baza experienţei acumulate în domeniul gestionării 
personalului din autorităţile publice şi în corespun-
dere cu bunele practici ale Uniunii Europene, creând 
temelia unui cadru normativ nou de reglementare a 
activităţii funcționarilor publici, ale cărui scop era să 
contribuie esenţial la europenizarea serviciului pu-
blic [10].

După perioada anilor 2009 până în prezent îi este 
caracteristică intensificarea procesului de dezvoltare a 
serviciului public în corespundere cu principiile euro-
pene de administrare, precum previzibilitatea şi răs-
punderea, imparţialitatea, integritatea profesională, 
meritocraţia şi neutralitatea politică. 

Aprobarea Strategiei privind reforma admi-
nistrației publice pentru anii 2016-2020 [8] va gene-
ra noi fenomene în evoluția serviciului public, reflec-
tându-se în îmbunătățirea cadrului normativ şi a celui 
instituțional.

Experții în domeniu caracterizează aceste etape 
de evoluție drept o trecere a managementului funcţiei 
publice şi a funcţionarilor publici de la un sistem au-
toritar de gestiune (unde deciziile erau luate de par-
tid) la un management bazat pe performanţă (aspecte 
prevăzute și implementate prin Legea privind funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public). Astfel, ca-
drul legal trece de la simplă reglementare a activităţii 
funcţionarilor la stabilirea cerinţelor de dezvoltare şi 
evaluarea performanţelor funcţionarilor publici [12].

Tendinţa Republicii Moldova de integrare în 
Uniunea Europeană aduce în prim-plan accelerarea 
transformărilor calitative în administraţia publică şi, 
implicit, a funcţiei publice, bazate pe depolitizarea 
structurilor administraţiei publice, eliminarea clien-
telismului politic şi crearea unui corp de funcţionari 
publici profesionist, stabil şi impartial [11].

Profesionalizarea managementului funcţiei publi-
ce constă într-un proces amplu de atragere, selecţie 
şi creare în cadrul instituţiilor publice a unui corp de 
funcţionari publici specializat în domeniul manage-
mentului public, care să exercite funcţiile manage-
mentului public, să aplice metode, tehnici şi abordări 
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moderne şi să conducă la obţinerea în instituţiile pu-
blice a unor performanţe deosebite, răspunzând atât 
aşteptărilor celorlalte instituţii din cadrul sistemului 
administrativ, cât şi cetăţenilor.

Astfel, în contextul reformării și modernizării 
administrației publice din Republica Moldova, una 
dintre prioritățile guvernării trebuie să fie atragerea 
tinerilor specialiști în cadrul autorităților publice, 
care ar putea oferi instituției servicii de calitate. Prin 
urmare, implementarea unor politici instituționale și 
stimulente pentru a susține tinerii să urmeze o carieră 
profesională în serviciul public este un deziderat al 
secolului XXI.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, 
numărul funcționarilor publici pentru anul 2017 a 
constituit circa 33 de mii funcționari publici, cu vârsta 
medie de 40,4 ani (în APC – 38,8 ani şi în APL 41,9 
ani) [13]. 

În pofida faptului că în ultimii ani sistemul mana-
gementului funcției publice și a funcţionarului publici 
s-a modernizat, iar salariul pentru unele categorii de 
funcţionari publici s-a majorat semnificativ, cariera 
în serviciul public rămâne în continuare neatractivă 
pentru tinerii absolvenți din Republica Moldova. Ast-
fel, asigurarea administraţiei publice cu personal pro-
fesionist, bine motivat, responsabil şi cu funcţii sta-
bile este în continuare o problemă. În acest context, 
este de datoria statului și a instituțiilor responsabile să 
gândească politici și strategii de integrare a tinerilor 
pe piața muncii și încurajarea acestora de a alege do-
meniul public drept spațiu de dezvoltare profesională 
și avansare în carieră. În același timp, este important 
de a consolida imaginea funcției publice prin mo-
dernizarea serviciului public și creșterea prestigiului 
acesteia pentru tineri. 

Tinerii din țara noastră se confruntă cu multiple 
bariere în procesul de afirmare profesională la nive-
lul administrației publice, printre acestea fiind insu-
ficiente cunoștințe specifice domeniului și lipsa de 
experiență (criterii de selecție la concursurile de an-
gajare în sectorul public). În remedierea acestor pro-
bleme, este necesară și inevitabilă intervenția statului. 
Și aici sunt posibile câteva soluții:

1) Implicarea instituțiilor de învățământ prin 
ajustarea curriculei universitare la cerințele pieții, 
perfecționarea calității studiilor, și instituirea 
facultăților de profil (administrație publică) în mai 
multe instituții de învățământ superior. Slaba pregă-
tire a tinerilor specialiști în domeniu serviciului pu-
blic este generată de lipsa facultăților de științe ad-
ministrative la universitățile din țară. Argumentarea 
necesității formării unei rețele de facultăți de științe 
administrative rezidă în faptul că în momentul actual, 
doar la câteva există specialitatea administrație pu-
blică în cadrul facultăților de drept, de economie sau 
de științe politice (USM, USEM, ASEM, Universita-

tea de stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de 
stat „B.P. Hașdeu” din Cahul). Specialiștii în domeniu 
consideră că acestea sunt insuficiente pentru a pregăti 
și instrui corp de funcționari publici din autoritățile 
publice centrale și locale. Academia de Administrare 
Publică are doar ciclul II (masterat) și ciclul III (doc-
torat), precum și cursuri de perfecționare de scurtă 
durată. Nu mai puțin important în acest aspect ar fi, 
elaborarea proiectelor sau politicilor de stat care ar 
stimula și susține absolvenții cu studii în străinătate 
să revină acasă, oferindu-le oportunități de dezvoltare 
profesională în domeniul public sau privat.

2) O altă opțiune posibilă întru diminuarea aces-
tor bariere ar fi implementarea diferitelor proiecte 
și programe de stagii destinate studenților în ultimii 
ani de licență, masteranzilor și doctoranzilor în do-
menii aferente activității instituțiilor, tineri specia-
lişti din mediul academic şi ştiinţific, reprezentanţi 
ai societăţii civile, întru aprofundarea cunoştinţelor 
teoretice şi în vederea formării competenţelor și dez-
voltării abilităților practice printr-o implicare directă 
în activitatea autorităților publice. Această practică 
este bine cunoscută la nivelul instituțiilor europene 
și parlamentelor naționale. De exemplu, în Franța, 
Marea Britanie, Belgia, Suedia, Germania, Elveția, 
Cehia sunt implementate asemenea programe de 
stagii care oferă un dublu avantaj, atât pentru tineri, 
cât și pentru instituție: pentru tineri/stagiari de a-și 
dezvolta abilitățile profesionale și de a da pondere                                                 
CV-ului personal pentru ulterioara angajare; iar 
instituțiile pot beneficia de entuziasmul și inovația sta-
giarilor, de resursă intelectuală nerambursabilă, și ca 
o metodă de selectare a viitorilor angajați. Programele 
de stagii și stagiile de practică desfășurate în entitățile 
publice vin în completarea pregătirii academice a ti-
nerilor cu potențial, generând oportunitatea formării 
specialiștilor calificați. 

Un Program similar a fost instituit în anul 2013 
în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, denumit 
Program de stagii în Parlamentul Republicii Moldo-
va. Scopul principal al Programului este consolidarea 
cunoştinţelor teoretice și dezvoltarea abilităților prac-
tice necesare stagiarilor pentru realizarea eficientă a 
obiectivelor ce ţin de activitatea profesională în ca-
drul Parlamentului. De asemenea, acest program ar 
putea oferi stagiarului care obține rezultate deosebite, 
oportunitate de a activa în cadrul Secretariatului post-
stagiu. Astfel, implementarea acestui Program poate fi 
considerat drept un instrument de recrutare și atragere 
a tinerilor specialiști în sectorul public. 

NB: În baza datelor prezentate de Direcția Resurse 
Umane, pe parcursul anilor 2014-2017, au fost depuse 
78 de dosare pentru aplicare la Programul de stagii 
în Parlamentul Republicii Moldova. Din totalul dosa-
relor, doar 42 de candidați au primit Certificate de rea-
lizare a stagiului în Parlamentul Republicii Moldova, 
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ceea ce reprezintă 62,7% din totalul candidaturilor, pe 
parcursul ultimilor 4 ani. În același timp, menționăm 
că în 2015, din totalul celor 32 de dosare depuse, au 
fost admise doar 16 dosare, dintre care doar 7 candi-
daturi au finalizat stagiul. Drept rezultat, putem con-
chide că nivelul de pregătire în domeniu a studenților 
nu corespunde cerințelor și criteriilor de selecții pen-
tru un stagiu în cadrul Parlamentului. În acest con-
text, o soluție ar fi ajustarea curriculei universitare la 
cerințele pieței, despre care am menționat anterior. 

De asemenea, pentru a evidenția politica de perso-
nal în cadrul Secretariatului Parlamentului la compar-
timentul angajarea tinerilor în administrația publică, 
am analizat datele oferite de către Direcția Resurse 
Umane (DRU) privind angajații Secretariatului Par-
lamentului RM, și menționăm următoarele: la data de 
01.01.2018, angajații instituției numără 462 de per-
soane. Din numărul celor 462 de angajați, 12 sunt cu 
vârsta de până la 25 de ani, dintre care 6 persoane sunt 
angajate în cabinetul persoanei ce exercită funcție de 
demnitate publică, 3 ocupă funcție publică de execuție 
și 3 sunt din categoria personalului de deservire teh-
nică. 

Pentru categoria de vârstă 25-35 de ani, în cadrul 
Secretariatului PRM se numără 128 de angajați, 63 
sunt din cadrul cabinetelor persoanelor cu funcție de 
demnitate publică; 4 funcție publică de conducere; 58 
de angajați au funcție de execuție și 3 persoane sunt 
pe post de deservire tehnică ce asigură funcționarea 
autorității publice. Cel mai tânăr funcționar public are 
vârsta de 22 de ani.

Întru elaborarea analizei comparative privind pro-
centajul/numărul tinerilor specialiști angajați la Parla-
mentele naționale, am colectat datele de pe platforma 
ECPRD, pe care le prezentăm în cele ce urmează: 

În Parlamentul estonian, din numărul total de 246 
de angajați, doar 30% (adică 73 de angajați) au vârsta 
cuprinsă între 18-35 de ani. În Seimul Poloniei, din 
1260 de angajați, 9 funcționari publici sunt în vârstă 
de până la 25 de ani, 201 funcționari publici au vâr-
sta cuprinsă între 25-35 de ani. Senatul Poloniei este 
constituit din 346 de angajați, dintre care 64 sunt cu 
vârsta până la 35 de ani, asta însemnând că 18% dintre 
funcționari publici sunt tineri. În Bulgaria, staful Se-
cretariatului numără 551 de angajați, 15% dintre care 
sunt tineri. În Cehia, în cadrul Cancelariei/Secretaria-
tului activează 357 de angajați, doar 45 sunt cu vârsta 
cuprinsă între 18-35 de ani. În Parlamentul georgian, 
60% din funcționarii publici sunt tineri. Adică, din nu-
mărul total de 700 de angajați, 404 sunt persoane cu 
vârsta cuprinsă între 25-35 de ani. 

În cazul Sloveniei, având un sistem bicameral, 
în Consiliul Național activează 27 de angajați din-
tre care doar 3 (11%) sunt sub vârsta de 35 de ani. 
În Adunarea Națională activează 352 de angajați, 60 
dintre care (17%) sunt persoane cu vîrsta cuprinsă 

între 18-35 de ani. Astfel, în urma analizei datelor 
prezentate de parlamentele naționale, putem constata 
că dintre țările supuse cercetării noastre, Parlamen-
tul Republicii Moldova se află printre parlamentele 
naționale care susțin și promovează angajarea tine-
rilor în serviciul public, fapt demonstrat prin numă-
rul procentual de tineri de 30,30% din numărul total 
de angajați.

În același timp, pe lângă programele de atragere 
a tinerilor specialiști în serviciul public este la fel de 
important și elaborarea tehnicilor de motivarea pentru 
a reține tinerii specialiști și personalul înalt calificat 
în cadrul instituției. Altfel spus, motivația este cheia 
succesului atunci când vorbim despre angajarea tine-
rilor în câmpul muncii și în mod special în sectorul 
public. 

În instituțiile publice se aplică diferite strategii și 
tehnici de motivare pentru atragerea funcționarilor 
publici profesioniști și menținerea acestora. Spre 
exemplu, sistemul de salarizare, inclusiv nivelul de 
salarizare sau alte beneficii bănești, au un rol foarte 
important. Studiile efectuate în domeniu demonstrea-
ză că transparența sistemului de salarizare și aplicarea 
principiului „plată egală pentru muncă egală” sunt 
cruciale pentru asigurarea unui climat motivațional 
pozitiv la locul de muncă [15, p. 32]. Retenția și mo-
tivarea angajaților tineri, lipsiți de experiență, repre-
zintă o provocare pentru orice instituție. O modalitate 
de motivare, pe lângă salariile și bonusurile prevăzute 
de legislație, ar fi acordarea facilităților la angajarea 
tinerilor specialiști, cum ar fi beneficii la obținerea 
creditelor pentru achiziționarea unei locuințe (de ex. 
Prima сasă), bonusuri pentru alimentație (ex. tichete-
lor de masă) etc.

O altă tehnică de motivare este și cea a recunoașterii 
meritelor care poate fi aplicată la nivel de instituție, 
subdiviziune sau angajat. Pentru reușite deosebite în 
domeniul de activitate, funcționarul public poate fi no-
minalizat pentru acordarea distincțiilor instituționale. 
Un factor important pentru motivarea funcționarilor 
publici îl reprezintă spiritul de apartenență față de 
instituție. 

În cadrul serviciului public pot fi aplicate atât 
strategii și tehnici de motivare financiară, cât și de 
motivare nonfinanciară. Precum am menționat an-
terior, motivarea financiară a funcționarilor publici 
este reglementată prin Legea cu privire la salariza-
rea în sectorul bugetar, inclusiv a funcționarilor pu-
blici și Legea cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public. Un sistem de salarizare care 
satisface necesitățile funcționarului public este abso-
lut necesar înainte de a implementa un sistem de mo-
tivare nonfinanciară. Angajatul are nevoie de confort 
psihologic la locul de muncă, care este oferit de un 
salariu care acoperă, cel puțin, necesitățile de bază. 
Doar după implementarea unui sistem echitabil de 
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salarizare, metodele și tehnicile de motivare nonfi-
nanciară vor avea efectul scontat.

În același timp, aplicarea doar a stimulentelor fi-
nanciare nu sunt suficiente pentru a menține nive-
lul de motivație al funcționarilor publici. Acest lu-
cru demonstrează nu doar teoriile în domeniu, dar 
și studiile practice efectuate. Funcționarii au nevoie 
de apreciere, recunoaștere a muncii, oportunități 
de promovare și instruire, acestea fiind stimulentele 
nonfinanciare aplicate, în mare parte, de către ma-
nageri. În momentul de față, în cadrul Secretariatu-
lui Parlamentului Republicii Moldova drept stimu-
lent nonfinaciar poate fi considerat acordarea diplo-
melor pentru activitatea prodigioasă desfășurată în 
cadrul serviciului public. 

Pentru a stopa fluctuația de cadre și a reține tineri 
specialiști/funcționari publici calificați, este necesar 
instituirea unui sistem integru și eficient de motivare 
a funcționarilor publici, prin elaborarea, promovarea 
și realizarea Programului anual de motivare nonfi-
nanciară a funcționarilor publici (în acest aspect pot 
fi preluate bunele practici ale parlamentelor naționale, 
ca de exemplu: decontarea abonamentelor la sala de 
sport; instituirea camerei copiilor (Crèche) care ar 
contribui la asigurarea echilibrului dintre viața pro-
fesională – viața personală pentru tineri și nu numai; 
plata unor asigurări de viață, acordarea titlului de 
„angajat al lunii”). 

Din toate timpurile, sectorul public este într-o 
permanentă competiție cu sectorul privat. Acest din 
urmă fiind mult mai atractiv din punctul de vedere al 
salariilor. Conform ultimelor date, există un decalaj 
mare între nivelul de salarizare minim al angajaților 
din sectorul bugetar și salariile minime garantate 
angajaților din sectorul real al economiei naționale. 
În 2017, această diferență constituia 50%. La mo-
dul practic, în sectorul real, regăsim posturi tehnice 
(necalificate) mai bine plătite decât funcțiile publice 
ocupate de un specialist din administrația publică 
[9].

Totodată, majoritatea angajaților în sectorul real 
se bucură de un nivel suficient de bun al accesului la 
beneficiile și drepturile sociale: lucrătorii salariați au 
acces la pensie și asigurare de bătrânețe, asigurare 
medicală și contribuții la securitate socială, au acces 
la concediu anual de odihnă și concediu medical și 
au acces la plăți compensatorii la concediere sau în-
cetarea contractului de muncă și facilități de îngrijire 
a copilului. De asemenea, mediul de afaceri, în spe-
cial companiile cu capital străin în Moldova, asigură 
instruirea personalului din sursele proprii, cazarea şi 
alimentaţia tinerilor specialiști, uneori le asigură și 
o susţinere financiară (burse, salarii pentru munca 
efectuată), oferind o formare profesională avansată 
și garantând angajarea celor mai buni la finalizarea 
studiilor. 

Cu toate acestea, cariera în serviciul public își are 
avantajele sale. Printre ele se numără stabilitatea, 
continuitatea și posibilitatea avansării, principii-
le de bază ale organizării şi dezvoltării carierei în 
funcţia publică. 

Funcţionarul public are posibilitatea de a-şi per-
fecţiona pregătirea profesională şi de a urma cursuri 
organizate în acest scop atât în țară, cât și în afara ho-
tarelor ei (cu păstrarea salariului de funcție pe perioa-
da studiilor); este încadrat în funcţia corespunzătoare 
specializării sale, competenţei profesionale, experien-
ţei şi aptitudinilor personale (excepție fiind cazurile 
când are loc interferența politicului). Funcţionarul 
public se bucură de stabilitate, de egalitate de şanse 
la numirea şi promovarea în funcţie, beneficiază de 
un tratament corect la locul de muncă. De asemenea, 
funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la 
concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alt tip 
de concedii, pe lângă indemnizaţia de concediu, mai 
au dreptul şi la o primă anuală egală cu 10% din sa-
lariul anual total, care se impozitează separat etc. In-
amovibilitatea este și ea o garanție pe care legea o 
acordă funcționarului său, că nu va fi suspendat sau 
revocat decât pentru cauze disciplinare. 

Un alt aspect, nu mai puțin important din spec-
trul beneficiilor acestui domeniu, este și prestigiul pe 
care îl oferă instituția. Funcţionarul public fiind con-
siderat reprezentantul statului care se află pe prima 
linie în procesul de interacţiune cu cetăţenii ţării.

Astfel, pe lângă toate avantajele serviciului pu-
blic menționate supra, anume dorința de a servi bu-
năstării și progresului țării trebuie să fie elementul 
fundamental în alegerea carierei profesionale în do-
meniul public a tinerilor specialiști. 

Realizarea obiectivelor trebuie să fie susținută 
printr-un complex de măsuri organizatorice, financi-
are, juridice și academice. Printre acestea considerăm 
că un rol important trebuie să-i revină învățământului 
modern prin ajustarea curriculei universitare la 
cerințele moderne și implementarea diferitelor sis-
teme educaționale comparative pentru dezvoltarea 
acestui segment. Perfecționarea legislației ce regle-
mentează relațiile de serviciu între funcționarii pu-
blici este legată nemijlocit de realizarea sarcinii de 
creștere a eficienței serviciului public.

în concluzie, este că buna aplicarea a prevederi-
lor reformatoare nu este posibilă, dacă nu va exista 
un cadru cooperant între cele trei părţi. Guvernarea 
trebuie să implementeze noi politici moderne în sis-
temul de învăţământ superior, societatea civilă tre-
buie să-şi asume responsabilitatea şi disponibilitatea 
de a se implica în procesele de reformă, iar institu-
ţiile de învăţământ superior trebuie să accepte noul 
context şi să implementeze aspectele reformatoare la 
nivel instituţional, cooperând în acelaşi mod cu cei-
lalţi doi actori, dar şi cu piaţa muncii.
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Introducere. Drepturile omului implică corelația 
dintre putere și individ [1]. În acest sens, apare 

pentru prima dată noțiunea de „drept fundamental al 
omului”, definită ca drepturi consacrate în Constituție, 
adică drepturi constituționale [2]. Observăm că anu-
mite drepturi subiective, datorită importanței lor, sunt 
selectate pe criteriul valoric și sunt înscrise în dreptu-
rile fundamentale ale omului. Vom reține că ele sunt 
drepturi esențiale pentru cetățeni, pentru viață, pentru 
libertate, pentru personalitatea lor [2]. Astfel, vom 
defini drepturile omului ca acele prerogative natura-
le ale fiinţei umane, în temeiul cărora omul, conform 
voinţei sale subiective, poate desfăşura sau refuza o 
acţiune, pentru exercitarea unei valori umane, în sco-
pul coexistenţei sale în societate. Definind în acest 
mod drepturile omului, constatăm sinonimia acestui 
termen cu termenii de: drepturi naturale, care poate 
fi utilizat de jurişti numai pentru a remarca originea 
lor naturală; drepturi subiective, pentru a sublinia de-
pendenţa exercitării drepturilor omului de voinţa lui 
subiectivă [3].

Luând în considerație caracteristicile drepturilor 
omului în literatura de specialitate, prin drepturi fun-
damentale ale omului înțelegem totalitatea preroga-
tivelor inalienabile, esențiale pentru libera dezvoltare 
a ființei umane și subiective care datorită importanței 
lor sunt prevăzute în norme imperative naționale – 

constituții; internaționale – declarații, convenții, 
pacte. În această ordine de idei, pilonul de bază al 
progresului și reformării învăţământului îl constituie 
învățătura, care capătă caracterul esențial și funda-
mental după importanța valorică pe care o ocupă în 
societate.

Trebuie de precizat faptul că în epocile precedente, 
cum ar fi cea antică sau medievală, învăţământul nu 
poate fi numit în sensul modern pe care îl cunoaștem 
astăzi, acela al învăţământului organizat de stat, dar 
poate fi văzut ca o prerogativă morală a fiecărui om. 
Din aceste considerente, Aristotel considera că edu-
catorul este asemenea sculptorului care cioplește blo-
cul de marmură, deci educația s-ar putea asemăna cu 
o ,,cioplire”. Erasmus din Rotterdam o consideră pe 
aceasta o modelare, educatorul modelând sufletul co-
pilului ca pe o pastă [4].

Este de menționat că în perioada antică, model de 
educație era cea spartană care cuprindea, într-o mă-
sură mai mică, aspecte intelectual-estetice (însușirea 
scrisului, cititului, arta vorbirii ,,laconice” etc.), dar 
se punea un mare accent pe formarea unor deprinderi 
practice (pregătirea așternutului pentru noapte, rupe-
rea trestiei cu mâna).

Odată cu dinamismul raporturilor sociale și 
evoluției istorice, epoca medievală a avut un aport 
direct asupra învăţământului, chiar dacă lipseau re-
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glementările juridice, pedagogii din acea perioa-
dă puneau bazele conținutului dreptului pe care îl 
cunoaștem în zilele noastre. Așadar Comenius, fi-
lozof, gramatician și pedagog ceh, care s-a ocupat 
toată viața de perfecționarea metodelor pedagogice, 
a propus în secolul al XVII-lea un model de educație 
considerat, la vremea respectivă, perfect și complet 
(,,Didactica Magna”) [5]. Pedagogul ceh susținea: 
posibilitatea și necesitatea educării tuturor copiilor; 
copiii de aceeași vârstă să formeze o clasă, iar mai 
multe clase, o școală; profesorul, pentru a avea suc-
ces, trebuie să respecte anumite principii filozofice 
și psihologice; anul de învățământ să înceapă toam-
na (1 septembrie) și să se finalizeze vara, înaintea 
secerișului (au apărut trimestrele-vacanțele). Cu toate 
criticile și ameliorările propuse, modelul de educație 
gândit de Comenius se menține și astăzi în unele țări, 
mai ales învăţământul de stat, protejat de legislațiile 
din domeniul educației.

Punctul de referință în cazul dat îl prezintă două 
aspecte (1) conştientizarea semnificaţiilor de natu-
ră teoretică a importanţei dreptului fundamental la 
învățătură ca mecanism de transmitere a experienței, 
cunoștințelor și principiilor morale din generație în 
generație, și (2) reglementarea dreptului fundamen-
tal la învățătură ca garanție juridică a continuității și 
calității dezvoltării sociale. Ca şi alte drepturi uma-
ne, dreptul fundamental la învățătură reprezintă un 
fenomen social-istoric, esența căruia s-a manifestat 
în timp, pe măsura dezvoltării și desăvârșirii drep-
tului fundamental la învățătură ca un tip special de 
reglementare socială, fapt care s-a reflectat atât în 
înțelegerea ideologică și teoretică a esenței dreptului 
fundamental la învăţătură, precum și în încercările de 
reglementare normativă a acestuia. 

Deja în filosofia greacă antică găsim argumente 
privind necesitatea învățământului obligatoriu gene-
ral și educării copiilor [6]. Socrate menţiona că ,,ori-
ce om, indiferent de faptul dacă este talentat sau nu, 
ar trebui să învețe și să practice domeniul în care ar 
dori să obţină succes” [7]. Platon a explicat că, în ca-
zul unei organizări sociale dorite ,,va merge la şcoală 
nu numai cel, tatăl căruia doreşte acest fapt – acel, 
tatăl căruia nu doreşte acest fapt, chipurile, se poate 
abţine de la educație – dar, cum se spune, fie că eşti 
tânăr, fie că eşti bătrân, ar trebui, pe cât posibil, să 
obţii educaţie, deoarece copiii aparţin mai mult statu-
lui decât părinților acestora”. Astfel, Platon stabilește 
caracterul obligatoriu al învățământului pentru toți 
cetățenii liberi ai statului, indiferent de gen. În lucră-
rile filosofilor greci pentru prima dată a fost formulată 
ideea importanței accesului egal la educație, precum 
și a necesităţii participării statului în cadrul organi-
zării educaţiei. Acest fapt era necesar pentru a atinge 
obiectivele educației – posibilitățile fiecărui cetățean 
liber de a participa ,,în mod util” la treburile de stat.

Aceste idei erau reflectate în practica statelor Gre-
ciei Antice, unde pentru prima dată au fost deschise 
instituţii de învăţământ de înaltă calitate la diferite ni-
veluri și învăţământul a devenit un atribut obligatoriu 
al educației în scopuri politice în Atena sau militare în 
Sparta. Anume în orașele-state din Grecia Antică au 
fost puse pentru prima dată bazele sistemului de învă-
ţământ, definite prin formele sale de bază învăţământ 
individual sau colectiv. Aceste opinii au fost dezvoltate 
în lucrările filozofilor antici romani, care acordau deo-
sebită atenție pedagogiei teoretice și practice. Seneca, 
Cicero, Caton, Plutarh, Quintilian au subliniat necesi-
tatea învăţământului care are drept scop educarea unei 
persoane independente, cu valori morale ridicate, au 
introdus mai multe obiecte obligatorii, au propus noi 
metode și forme de învățământ. Astfel de idei au stat 
la baza ideilor dezvoltate în acea perioadă a dreptului 
natural și contractului social, și toate împreună au for-
mat temelia conceptului drepturilor omului, inclusiv 
dreptul fundamental la învățătură [6]. 

Ideile cu referire la educația și formarea cetățenilor 
liberi propuse în Antichitate nu formulau esența drep-
tului fundamental la învățătură în sensul actual – aces-
tea constituiau primele încercări de formulare a noţiu-
nii de principii a dreptului fundamental la învățătură, 
de proces educațional și importanța acestuia în viața 
fiecărui individ, stat și societate.

În Evul Mediu, caracterizat preponderent de con-
cepţii religioase, dogmatice, abordările ce ţin de 
educație formulate în Antichitate au căpătat unele 
schimbări. Cu toate acestea, anume în societatea me-
dievală în secolele XIII-XIV a fost proclamat princi-
piul ,,oportunități educaționale pentru toți”, indife-
rent de gen sau situaţia materială, au apărut primele 
universități. Astfel, la începutul epocii Renașterii a 
fost creată o bază socială și teoretică pentru dezvolta-
rea drepturilor omului, inclusiv a dreptului fundamen-
tal la învățătură.

În epoca Renașterii, au început să apară instituții 
de învăţământ separate, bazate pe principiile libertății 
și accesul la educație. Una dintre aceste școli a deve-
nit ,,Școala bucuriei” Vittorino da Feltre în Mantua, 
principiul de bază al căreia a fost declarat principiul 
libertății elevului: ,,în cazul în care elevii studiază în 
libertate, acest fapt îţi oferă posibilitatea de a vedea 
destul de ușor, în ce domeniu are preponderent ta-
lent şi înclinaţie fiecare elev” [8]. La această școală 
a visat și Thomas More în lucrarea sa Utopia, dar to-
tuşi, pentru acesta, valoarea de bază nu o reprezenta 
libertatea, ci universalitatea: participarea obligatorie a 
cetățenilor de ambele genuri în munca socială, după 
opinia lui T.More [9], se asocia cu învăţământul ge-
neral obligatoriu.

Anume în perioada Renașterii problema garantă-
rii educaţiei cetățenilor a început să fie abordată ca o 
preocupare de stat. Necesităţile dezvoltării industriale 
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au constrâns statele din Europa să-și asume responsa-
bilitatea de a oferi educaţie cetățenilor acestora. După 
aceasta atare fapt a fost reflectat în actele normative 
corespunzătoare. În anul 1560, în cadrul unei reuni-
uni a Statelor Generale ale Franței a fost adoptat un 
proiect de lege privind învățământul general. În anul 
1571, regina Navarrei Ioana III a adoptat un regulament 
privind învățământul obligatoriu, în același timp, Rega-
tul suedez a depus eforturi pentru a îndeplini o sarcină 
aproape de neîndeplinit pentru acea perioadă – garanta-
rea alfabetizării universale a populaţiei.

În anul 1616, Legea cu privire la înființarea şco-
lilor în Scoția prevedea ca în cadrul fiecărei parohii 
să fie înfiinţată o școală, finanţată de enoriași și mo-
nitorizată de biserică [10]. În anul 1636, în Colonia 
Massachusetts Bay (în prezent – Massachusetts) a 
fost deschisă Universitatea Harvard, iar 9 ani mai târ-
ziu, în anul 1647, Curtea Supremă a acestei colonii a 
stabilit necesitatea învățământului obligatoriu. În con-
formitate cu decizia Curții, fiecare oraș era obligat să 
deschidă după modelul britanic o școala de gramatică, 
iar părinților care interzic copiilor să meargă la școală, 
le erau aplicate amenzi. În conformitate cu normele în 
vigoare din acea perioadă, dacă instanța constata fap-
tul că părinții nu pot oferi educație copiilor lor, atunci 
autoritățile aveau dreptul să-i decadă din drepturi pă-
rinteşti și să-i dea în îngrijirea unei alte familii.

Termenul ,,educație” a început să fie utilizat pe 
scară largă în secolul XVIII. Filosofii din Antichita-
te, Evul Mediu, Renaștere și începutul Iluminismu-
lui preferau să vorbească doar despre ,,educarea” 
sau ,,formarea” copiilor și adolescenților. Numai din 
secolul al XVIII-lea, cuvântul ,,educație”, a început 
să fie aplicat la toate nivelurile de educație – primar, 
secundar și superior, obiectivele prioritare ale cărora 
erau numite educarea morală și dezvoltarea anumitor 
abilități și cunoștințe. Până recent principiile dreptului 
fundamental la învățătură se dezvoltau preponderent 
prin prisma pedagogiei și nu erau considerate ca o 
manifestare a drepturilor subiective ale omului. Aces-
tea s-au format din metodele de educare și formare 
profesională, se asociau cu anumite priorități în do-
meniul învăţământului. Pentru prima dată aceste prin-
cipii au căpătat reglementare normativă la sfârșitul 
secolului XVIII-începutul secolului XIX, iar însuşi 
dreptul fundamental la învățătură a apărut în actele 
constituționale şi legislative în prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea.

Problema formării dreptului fundamental la 
învățătură este direct legată de problema apariției 
și stabilirii conceptului de drepturi ale omului. Unii 
autori consideră că formarea instituţiei de drepturi 
ale omului a devenit posibilă în contextul apariției 
unui aparat conceptual special, în primul rând, a 
termenului de ,,drept”, în sensul subiectiv. Astfel, 
filozoful britanic A.Macintyre constată că, până în 

secolul XIV-XV, în nicio limbă din lume nu exista 
un echivalent al termenului de ,,drept” care există în 
perioada actuală [11]. Cu acest punct de vedere nu 
sunt de acord, alţi cercetători-juriști. E. Anners a ară-
tat în mod convingător că ,,popoarele care locuiau în 
zona Mării Mediteraneene, și care cu multe mii de 
ani au pus bazele culturii, pe care astăzi noi o numim 
occidentală, deja aveau un sistem de norme juridice 
al unei comunităţi tribale, chiar înainte de epoca cea 
mai apropiată de epoca dezvoltării culturilor urbane 
mai superioare cu autoritate centrală de stat organi-
zată în mod sigur” [6].

Opinia academicianului V.S. Nersesyanț reprezin-
tă o justificare teoretică a cercetării originilor drep-
tului fundamental la învățătură în istoria doctrinelor 
politice și juridice, care a remarcat că ,,orice sistem de 
drept, la orice etapă istorică, a inclus și include în mod 
vădit sau ascuns o anumită noțiune juridică a fiinţei 
umane ca subiect de drept și o reprezentare corespun-
zătoare a drepturilor și responsabilităților, libertăţilor 
și restricţiilor acesteia. În acest sens, istoria dreptului 
și doctrinelor juridice – este în același timp și istoria 
formării și evoluției conceptului de drepturi ale omu-
lui...” [12].

Schimbările majore în abordarea educației au 
fost legate de înțelegerea rolului statului în garanta-
rea acesteia: în această perioadă problema educației 
cetățenilor a ajuns să fie privită ca o chestiune publi-
că, asociată cu necesitatea muncitorilor calificați în 
cadrul unei societăți industriale în dezvoltare. Este 
semnificativ faptul că acest proces a fost însoțit de 
apariția treptată a obligațiilor de reglementare a statu-
lui, a angajatorului în formarea specialiștilor, ceea ce 
a dus ulterior către secolul XX la apariția dreptului de 
creanță valorificat faţă de stat cu privire la acordarea 
dreptului la învățătură și acordarea acestui drept tutu-
ror subiecților de drept.

O contribuție majoră la dezvoltarea în continuare 
a ideii de educație egală și accesibilă a avut filozo-
ful ceh Jan Amos Komensky. Acesta a apărat ideile 
progresiste ale învățământul obligatoriu universal și 
accesului egal la educație, indiferent de gen, statut so-
cial și situaţie materială. Filozoful scria: ,,La şcoală 
ar trebui să meargă nu numai copiii celor bogaţi sau 
nobili, dar toate păturile în general: nobili și oame-
nii obișnuiți, bogați și săraci, băieți și fete, în toate 
orașele și localităţile, sate și comunităţi” [13]. Astfel, 
J.A. Komensky a sugerat că educația ar trebui să fie 
continuă și universală.

Astfel, filosofii din epoca Iluminismului, dezvol-
tând teoria dreptului natural și originii contractuale a 
statului, considerau învăţământul ca o condiție nece-
sară pentru formarea unui om liber cu drepturi depli-
ne, care înțelege ,,legile naturale”. Anume în această 
perioadă, termenii în sens restrâns ,,educare” și ,,in-
struire” au obţinut sens larg – ,,educație”. Chiar denu-
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mirea epocii Iluminismului relevă faptul că valoarea 
educației și fiinţei umane educate multilateral a fost 
subliniată în lucrările filozofilor acelei perioade mult 
mai mult decât în alte perioade.

În Epoca Modernă, educaţia continua să fie privită 
ca o obligaţie a statului stabilită în actele normative, 
pe de o parte, și a cetăţeanului, pe de altă parte. De 
exemplu, Thomas Hobbes în lucrarea sa, Leviathan: 
Materia, forma şi autoritatea statului ecleziastic și ci-
vil, subliniază faptul că educația reprezintă, în primul 
rând, o chestiune de stat și este direct legată de bunăs-
tarea acestuia. Acesta defineşte conceptul ,,educare”, 
pe care îl consideră ca o responsabilitate comună a 
părinților și a statului, și ,,învățământul universitar”, 
pe care îl consideră ,,o băutură subțire, care le este 
oferită de către societatea civilă” elevilor [13]. În opi-
nia sa, ,,suveranul” este obligat să aibă grijă ca oame-
nii să fie învățați ce este justiția. Ca oamenii să fie în-
văţaţi să nu ia de la vecinii săi prin violență și viclenie 
ceea ce nu le aparține” [13]. Este necesar ca statul să 
asigure un nivel minim de educație pentru fiecare per-
soană, iar aceasta ar trebui să fie complet subordonată 
voinței statului, și nu poate fi prevăzută nicio libertate 
a educaţiei.

Filozoful John Locke a contribuit în domeniul 
educației cu lucrarea Gânduri privind educaţia, care 
mai târziu a devenit o operă clasică a pedagogiei eu-
ropene. În această lucrare, filosoful englez a relevat 
noţiunea de educație, susținând că ,,nouă zecimi din 
oamenii pe care îi întâlnim în cale, sunt ceea ce sunt – 
buni sau răi, utili sau inutili – toate datorită educației 
lor” [14]. În opinia lui, toate ființele umane se nasc cu 
abilităţi egale, prin urmare, sunt egali în procesul de 
învăţământ. Locke considera că atâta timp cât copilul 
nu a învățat încă să acționeze la discreția sa, în confor-
mitate cu principiile morale”, acesta nu are libertate și 
nu poate acționa de sine stătător” [15], anume educația 
este cel mai important factor în formarea omului din 
,,tabula rasa” [15] cu drepturi depline.

Spre deosebire de Locke, Jean-Jacques Rousseau 
recunoştea principiul libertății ca principiu de bază în 
educația și formarea omului. Conceptul definit de că-
tre acesta de ,,educaţie naturală” presupune, în primul 
rând, dezvoltarea individualităţii fiecărui elev. În car-
tea sa Emile sau despre educaţie Rousseau a subliniat 
că individul are libertate și opinie proprie, cum și ce 
să studieze, sarcina profesorului, în acest caz, este de a 
ajuta elevul” [16]. Filozoful vedea esenţa educației în 
,,oferirea a mai multă libertate și mai puțină autoritate 
copiilor, oferirea posibilităţii de a întreprinde acțiuni 
în mod independent și de a solicita mai puține lucruri 
de la ceilalți” [17]. Evident că Rousseau definește ,,li-
bertatea care îi este oferită omului de la natură” [18] 
nu numai ca pe un principiu al educației, dar şi obiec-
tivul său primar.

Problemele învățământului au fost elucidate cu 

preponderentă şi în lucrările altor filozofi francezi 
din perioada Iluminismului. D. Diderot menţiona că 
,,educația oferă omului demnitate, dar şi sclavul în-
cepe să realizeze ca nu a fost născut pentru sclavie” 
[18]. ,,Planul universităţii sau școlii de predare publi-
că a tuturor ştiinţelor pentru statul rus”, întocmit de 
Diderot, îndeplinit la ordinul împărătesei Ecaterina a 
II-a, propunea modalități de creare a unui sistem de 
învățământ modern în Imperiul Rus. Omul de ştiinţă 
insista asupra necesităţii învățământului obligatoriu 
gratuit primar pentru toate clasele, precum și asupra 
formării abilităților practice – ,,care sunt utile pentru 
fiecare”, la școală și studierii ,,acelor discipline care 
sunt necesare pentru profesia aleasă”, la universitate. 
Putem spune că ideile propagate de către Diderot sunt 
utilizate în organizarea sistemului de învățământ și în 
prezent.

Opiniile filosofilor din epoca Iluminismului pri-
vind educația au avut un impact extraordinar asupra 
Constituției Franţei din anul 1791. Anume în acest do-
cument, pentru prima dată, la nivel constituțional au 
fost stabilite principiile participării statului la educație 
și accesul egal la educație și s-a constatat că ,,va fi 
garantat şi organizat învăţământul public, universal 
pentru toți cetățenii, gratuit în măsura necesară pentru 
toată populaţia” [19].

În conformitate cu aceste prevederi, deja în anul 
1792, Comitetul pentru Educație al Adunării Legisla-
tive din Franța, condus de către Marquis de Condor-
cet, a propus un proiect de lege privind crearea unui 
sistem de învățământ. Proiectul prevedea egalitatea 
dintre bărbați și femei privind accesul la educație, 
învăţământul gratuit, finanțarea de către stat a sis-
temului de învățământ și crearea condițiilor cât mai 
favorabile pentru dezvoltarea acestuia [20]. Marquis 
a jucat un rol important în mișcarea Girondins, şi pro-
iectul noii Constituții propus de acesta în anul 1793, 
în prima sa parte Declarația Drepturilor Omului și ale 
Cetățeanului din 1789 prevedea că ,,educația – este 
necesitatea tuturor, iar societatea este obligată să sati-
sfacă această necesitate tuturor membrilor săi, «între-
prinzând» primul pas spre egalitatea ideală” [21].

Fondatorii teoriei drepturilor naturale ale omului 
din America, de asemenea, au acordat o deosebită 
atenție problemelor educației. De exemplu, Thomas 
Jefferson, într-o scrisoare adresată lui George Washin-
gton, a subliniat legătura dintre educație și exercitarea 
drepturilor și libertăților: ,,Pentru mine, reprezintă o 
axiomă faptul că libertatea noastră poate fi menținută 
doar în mâinile poporului, dotat cu un anumit grad 
de educație ... doar educația va permite cetățenilor 
să înțeleagă drepturile lor, să le menţină și să-şi în-
deplinească în mod rezonabil rolul său în treburile 
de autoguvernare” [22]. Jefferson considera că doar 
drepturile juridice egale în conexiune cu educaţia uni-
versală va crea poporului harnic condiții pentru ferici-
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rea umană. Cu toate acestea, el, nu considera educaţia 
ca un drept pe care omul îl poate solicita din partea 
statului, ci o considera ca pe o garanție a realizării 
depline a drepturilor inalienabile la viață, libertate și 
căutare a fericirii.

Thomas Paine, într-o lucrare bine cunoscută Drep-
turile Omului descria obligația statului de a acor-
da sprijin familiilor tinere și sărace, precum şi ,,de 
a achita anual patru lire sterline pentru fiecare copil 
care nu a împlinit vârsta de 14 ani, oferind posibilitate 
părinților să-și trimită copiii la școală pentru a învăţa 
să citească, să scrie, și elementele de bază ale arit-
meticii” [23]. În aşa mod, poate fi depășită ignoranţa 
generațiilor viitoare, sărăcia părinților și, prin urmare, 
sărăcia, în general, deoarece educația sporeşte șansele 
de a realiza capacitatea fiecăruia. Paine subliniază 
că ,,guvernul care îşi îndeplineşte atribuţiile în mod 
corespunzător nu poate permite ca cineva să rămână 
incult” [24].

Problemele educației au fost relevate şi în filosofia 
germană în operele lui Kant, Hegel, Fichte, Humbol-
dt, Shleymaher și alţi filozofi. I. Kant în lucrarea sa 
Despre pedagogie a definit în mod larg acest domeniu 
de activitate ca educare – ,,îngrijire (grijă, întreținere), 
disciplină și formare împreună cu educaţie” [25]. Fi-
lozoful considera că educaţia este un lucru în care 
pentru dezvoltarea abilităților naturale ale fiecărui 
cetățean al țării este necesară participarea din partea 
statului”, pentru ca persoana să-şi atingă scopul”, de 
aceea guvernatorii trebuie să faciliteze procesul de 
educație și formare profesională.

Hegel considera educația ca o ,,eliberare și o ac-
tivitate de eliberare supremă, punctul de trecere ab-
solută la moralitate nu numai directă, naturală, ci și 
spirituală, de asemenea, universală, substanțială din 
punct de vedere subiectiv” [26]. Acesta a subliniat 
faptul că educația creează o oportunitate pentru fieca-
re persoană să fie originală, dar în acelaşi timp să nu 
încalce normele sociale și juridice existente de com-
portament. În opinia lui Hegel, dreptul copilului la 
educație valorificat de fiecare om reprezintă un drept 
natural la educaţie deoarece ,,omul, nu deţine, din 
punct de vedere instinctiv, calităţile pe care ar trebui 
să le deţină, acesta ar trebui să le obţină” [27]. Hegel 
considera că numai prin educarea și instruirea fiecărei 
persoane apare societatea civilă [28].

Astfel, în filosofia germană clasică s-au dezvoltat 
ideile filozofilor despre educație ca un instrument de 
obţinere a libertăţii, și a fost, de asemenea, susținută 
ideea cu privire la necesitatea activității comune a 
instituțiilor de stat și societății civile din acest do-
meniu [28]. Filosofii germani au descris condițiile și 
obiectivele procesului de învățământ și acele rezultate 
pozitive care pot fi obținute în cazul în care va fi ridi-
cat nivelul de instruire al fiecăruia. Ideile progresiste 
propagate de aceştia despre necesitatea învățământului 

primar obligatoriu egal pentru toate clasele, au fost 
utilizate în legislația germană cu privire la educaţie la 
sfârșitul secolelor XVIII-începutul secolului XIX.

În anul 1763 (cu 30 de ani înainte de apariţia 
Constituției franceze), în Prusia a fost adoptată o 
lege privind învățământul primar obligatoriu. În anul 
1794, toate instituţiile de învăţământ germane au de-
venit publice, în anul 1808 a fost organizat primul 
organ executiv care răspundea de educație–Consiliul 
Superior pentru Educație. În anul 1774, învățământul 
primar obligatoriu a fost introdus în Austria.

Lucrările filosofilor ruși abordau, de asemenea, 
probleme ce ţin de educație. Astfel, scriitorul rus 
A.P. Sumarokov vedea cauza inegalităţii oamenilor 
în nivelul diferit de instruire [29], acesta considera că 
educația și egalitatea sunt interdependente și presu-
pun o diferențiere socială. Aceste idei erau propaga-
te și de către M.M. Speransky, care vedea o legătură 
directă între educație și provenienţa de clasă – doar 
noblețea educată poate să administreze proprietatea, 
inclusiv să dispună de iobagi, care, la rândul lor, nu 
pot avea drepturi politice, ,,Cei care nu au niciun 
bun în proprietate, după nivelul de educație şi viață 
nu au abilitățile necesare pentru întocmirea legilor”.                                                                         
T.N. Granovsky, dimpotrivă, considera că scopul 
dezvoltării istorice îl reprezintă crearea unui indi-
vid moral și educat. În timpul prelegerilor ţinute în 
Universitatea din Moscova, profesorul T.N. Granov-
sky discuta în mod deschis despre sistemul feudal 
din Rusia ca fiind contrar egalităţii şi conceptului de 
drepturi naturale [30]. M.A. Bakunin considera in-
struirea tineretului ca o condiție obligatorie a revolu-
ţiei şi formării unei societăţi nepărtinitoare.

B.N. Cicerin a propus ,,stimularea artificială” 
a instruirii specialiștilor necesari statului: ,,Atunci 
când guvernul are nevoie de funcționari instruiţi, iar 
societatea nu îi oferă în cantitatea necesară, sistemul 
de stimulare poate fi recunoscut ca fiind bine-venit. 
Locurile sunt gata, există cerințe; pentru îndeplini-
rea acestuia se stabilesc privilegii, se aprobă burse, 
guvernul îşi asumă cheltuiala pentru instruire” [31]. 
Totuşi, liberalul Cicerin nu considera că instruirea ar 
trebui să fie doar publică – aceasta poate fi şi privată, 
inclusiv şi religioasă. Toate instituțiile de învățământ 
trebuie să asigure libertatea de administrare, alegerea 
cadrelor didactice, libertatea de predare, ceea ce pre-
supune nu numai libertatea de exprimare în procesul 
de învăţământ, dar, de asemenea şi libertatea financi-
ară a profesorilor.

P.I. Novgorodtsev considera educația ca un fel de 
,,punte” care duce de la punctul de vedere demodat 
cu privire la relaţia dintre om și stat la unul modern, 
deoarece ,,democrația este imposibilă fără educația 
poporului, fără a-i ridica nivelul moral” [32]. ,,Ideea 
despre unitatea perfectă a voinței generale trebuie să 
fie considerată ca de neatins. Acesta trebuie să fie înlo-
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cuită cu idealul unei instruiri libere și expresia voinței 
individuale, interacțiunea cărora reprezintă cea mai 
bună garanție a căutării adevărului de către aceştia. 
Centrul de greutate cade deci de pe armonia socială pe 
libertatea personală” – scria P.I. Novgorodtsev. Acesta 
considera educația ca fiind un instrument de dezvolta-
re în fiinţa umană a ideilor despre propria libertate și 
libertatea celor din jur, natura puterii și dreptului.

Prevederile care se referă la anumite principii ale 
dreptul fundamental la învățătură au fost stabilite în 
constituțiile statelor la începutul secolului trecut: în 
Constituția iraniană din 1906, Carta Constituțională a 
Republicii Cehoslovacia din 1920, Constituția Rega-
tului Sârbilor, Croaților și Slovenilor (Iugoslavia) în 
1921, care proclama ,,libertatea predării la universita-
te” [33], Constituția Republicii Polone din 1921, care 
stabilea că ,,fiecare cetățean are dreptul de a preda” 
[33], Constituția Regatului Român în 1923, și altele. 
O astfel de atenție faţă de problemele educaţionale 
se explică prin necesitatea de a dezvolta sistemele 
naționale respective și extinderea conexă a planifică-
rii de stat și finanțării învățământului. Pe lângă aceas-
ta, necesitatea de a reglementa problemele educației 
din Europa erau legate de manifestaţiile minorităților 
naționale, solicitând ca predarea să aibă loc în limba 
maternă și în conformitate cu tradițiile naționale de 
exemplu, acest fapt este reglementat direct de artico-
lul 16 din Constituția Iugoslaviei, 1921.

Constituția URSS din 1936 prevede în articolul 
121, dreptul tuturor cetățenilor din URSS la învățătură. 
Constituția din 1936 pentru prima dată proclama drep-
tul cetățenilor RSSM la învățătură și stabilea principi-
ile sale de bază: ,,Cetățenii din URSS au dreptul la 
învățătură. Acest drept este garantat prin învățământ 
universal obligatoriu de opt ani, dezvoltarea extensivă 
a învățământului secundar politehnic, învățământului 
profesional, liceal și învățământul superior, pe baza 
legăturii învăţământului cu viaţa de toate zilele, cu 
procesul de producere, dezvoltarea multilaterală a în-
văţământului seral și învățământului la distanță, ca-
racterul gratuit al învăţământului, sistemul de burse 
de stat, școlarizarea în limba maternă, organizația la 
fabrici, sovhozuri de stat și colhozuri a instruirii in-
dustriale, profesional tehnice și agronomice gratuite 
pentru oamenii muncii”.

Această formulare dezvoltase deja principiile drep-
tului fundamental la învățătură recunoscute de practica 
internațională: (1) accesul egal la educație de orice ni-
vel și formă pentru toți cetățenii (inclusiv minoritățile 
naţionale); (2) obligația statului de a finanța integral 
sistemul de învățământ. Pe lângă aceasta, pentru pri-
ma dată, a fost stabilită în actele normative continuita-
tea învățământului (adică învăţământul de orice nivel 
poate fi obținut de-a lungul vieții, fără a te distrage 
de la muncă etc.). În Constituția din 1936 nu a fost 
inclus principiul libertății educației, fapt ce cores-

pundea directivelor ideologice ale statului sovietic. 
Putem spune că acest act constituțional a elaborat 
formula de reglementare a dreptului fundamental la 
învățătură, care includea dispoziții care erau separate 
anterior și, cel mai important, din această prevedere 
rezulta că educația reprezintă nu numai responsabi-
litatea statului, ci şi un drept al omului. Așa că opi-
nia unor jurişti străini, precum că ,,scopul asigurării 
dreptului fundamental la învățătură în Constituția so-
vietică era subordonarea tuturor locuitorilor dreptului 
sovietic și ideologiei în acest domeniu, iar în țările li-
berale, cetățenii pot alege ce fel de educație să obțină” 
[34] reflectă doar o abordare comparativă a studiului 
istoric al dreptului fundamental la învățătură în Re-
publica Moldova. Formula dreptului fundamental la 
învățătură, prevăzută în Constituția din 1936, a avut 
un impact enorm asupra dezvoltării în continuare a 
acestui drept în întreaga lume.
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în virtutea principiului disponibilităţii, părţile 
aflate într-un conflict au posibilitatea de a so-

luţiona problemele pe cale amiabilă, până a ajunge 
în instanţă, sau dacă una dintre părţi a declanşat deja 
procesul, de a-l finaliza printr-o încheiere judecăto-
rească având la bază o tranzacţie de împăcare.

Rolul diriguitor al acesteia constă în descărca-
rea sistemului judecătoresc și oferirea posibilității 
părților de a găsi un compromis de comun acord 
care să medieze disputele iscate, astfel încât să 
mulțumească părțile litigante în egală măsură. Toto-
dată, instituția tranzacției de împăcare cheamă părțile 
la discuție și le oferă posibilitatea să comunice. 

Prin urmare, pentru a nu supraîncărca sistemul 
judecătoresc și a nu complica lucrurile, legiuitorul 
a pus la îndemâna părților acest mecanism care să 
le permită găsirea unui compromis sub controlul 
instanței de judecată, ce vine să monitorizeze lega-
litatea și oportunitatea intervenirii acestei instituții, 
nepermițând inducerea în eroare a părții care se află 
într-o poziție inferioară sau abuzul de drept. Deci, 
rolul tranzacției de împăcare este nu numai de a 
pune capăt procesului dintre ele, în condițiile în care 
le mulțumește deopotrivă, ci și de a stinge orice po-
sibilitate de litigiu pe viitor în legătură cu obiectul 
cauzei respective. Controlul instanței de judecată 
este crucial, date fiind efectele pe care le produce 
acest act de dispoziție, uneori consecinţele fiind gra-
ve pentru părţi (şi nu numai), acesta trebuie făcut cu 
respectarea unor condiţii bine definite și asigurate 
prin mecanisme clare oferite de legiuitor.

Efectul ireversibil al tranzacției de împăcare con-
stă în încheierea procesului, prin darea unei hotărâri 
judecătoreşti, care, în principiu, are autoritate de lu-
cru judecat, motiv din care asigurarea unui mecanism 
clar de implementare al acesteia într-o procedură de 
judecată ar spori eficiența actului justiției și ar garan-
ta respectarea drepturilor și intereselor legitime ale 
părților care uzează acest act de dispoziție. 

Importanța practică a tranzacției de împăcare pre-
supune nu doar că invită părțile la proces la masa 
de discuții, stabilind astfel relații de parteneriat între 
acestea, dar și permite încetarea rapidă a procesului, 
economisind astfel și timp, și mijloace financiare. 
Însă urmează de reținut că riscul acestei instituții se 
materializează prin faptul că din moment ce a fost 
efectuat, este irevocabil, iar părţile nu mai pot reve-
ni asupra manifestării lor de voinţă, în sensul de a 
retracta. De asemenea, nici instanţa de judecată, din 
moment ce a luat act de voinţa părţilor şi a pronunţat 
o hotărâre, în consecinţă, nu mai poate reveni. 

Din acest considerent, suntem ferm convinși că 
odată cu interpretarea corectă și multiaspectuală a 
normelor ce alcătuiesc această instituție, odată cu 
ieșirea la iveală a tuturor subtilităților se va contra-
cara numărul ridicat al abuzurilor de drept comise.

Tranzacția este reglementată de art.60, 212 Cod de 
procedură civilă al RM și de art.1331-1338 Cod civil 
al RM. Codul de procedură civilă reglementează, de 
fapt, hotărârile care consfințesc învoiala părților, deci 
hotărârile prin care se constată existența unei tranzacții 
intervenite între părți în fața judecătorului.
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Tranzacţia reprezintă un contract prin care păr-
ţile încetează un proces început sau preîntâmpină 
un proces ce se poate naşte, prin concesii recipro-
ce, constând în renunţări reciproce la pretenţii sau 
în prestaţii noi săvârșite ori promise de o parte în 
schimbul renunţării de către cealaltă parte la dreptul 
litigios. Cu alte cuvinte, tranzacţia este acordul inter-
venit între părţi, care este exprimat, realizat în faţa 
instanţei de judecată, care, fără a interveni, constată 
existenţa sa, deci este un contract judiciar.

În literatura de specialitate, se vehiculează precum 
că tranzacţia este fructul real al discuţiilor, fiind cel 
mai eficient mijloc prin care persoanele îşi pot rezolva 
neînţelegerile. Pe această cale, părţile îşi asumă anu-
mite obligaţii reciproce – de a nu începe procesul în 
schimbul concesiilor făcute de cealaltă parte.

Motivele încheierii unei tranzacții de împăca-
re pot fi diverse: de regulă, dificultatea probării și 
nedorința de a fi implicat într-un proces îndelungat. 
Tranzacția de împăcare poate fi încheiată pe tot par-
cursul procesului.

Tranzacția de împăcare este acel act care deter-
mină părțile să facă concesii reciproce, astfel încât 
fiecare dintre părţi face renunţări şi recunoaşteri în 
legătură cu pretenţiile formulate de cei doi, iar aces-
tea nu trebuie neapărat să fie egale sub raportul pre-
tenţiilor sau al valorii lor, important să rezulte din 
contextul convenţiei dintre părţi. 

Tranzacţia judiciară care să producă efecte, tre-
buie să conțină următoarele caractere esențiale, și 
anume:

1. să existe un drept litigios, un drept încălcat sau 
nerecunoscut pe care să-1 dispute părţile şi care face 
obiectul unui proces, ceea ce determină ca tranzacţia 
judiciară să se deosebească de orice alt contract în-
cheiat în afara instanţei de judecată. Dreptul litigios 
care face obiectul procesului şi al tranzacţiei poa-
te avea orice natură, în principiu, spre deosebire de 
contractele obişnuite care, de regulă, nu pot avea ca 
obiect drepturi personale nepatrimoniale şi nici drep-
turi patrimoniale care au caracter strict personal;

2. dorinţa fermă şi exprimată de părţi în sensul de 
a pune, în acest mod (prin convenţie) capăt litigiului 
dintre ele, ori de a evita pornirea unui proces civil;

3. ambele părţi să facă, deopotrivă, concesii în 
legătură cu pretenţiile care constituie obiectul liti-
giului dintre ele; 

4. existenţa unui proces în curs de desfăşurare 
sau iminenţa declanşării unui litigiu în legătură cu 
dreptul aflat în stare conflictuală pe care şi-l dispută 
părţile. 

Lipsa oricăruia dintre elementele menţionate 
poate duce la concluzia fie că ne aflăm în prezenţa 
unui alt tip de contract, fie în faţa unei alte operaţiuni 
juridice, unilaterale, care va avea altă natură şi va 
produce alte efecte. 

Tranzacţia judiciară presupune nu numai înţele-
gerea părţilor în legătură cu soarta procesului dintre 
ele, şi aducerea acestui fapt la cunoştinţa judecăto-
rului, ci şi primirea, verificarea şi constatarea fap-
tului că între părţi a avut loc o învoială, urmate de 
darea unei hotărâri în consecinţă. Astfel că efectele 
tranzacţiei judiciare se produc pe deplin nu în mo-
mentul în care părţile îşi manifestă voinţa, ci abia 
atunci când judecătorul, luând act de voinţa părţilor 
şi făcând verificările necesare, dă hotărârea pe care 
au dorit-o deopotrivă părţile litigante. 

În vederea elucidării naturii juridice a tranzacției 
de împăcare, este necesar a menționa caracterele ju-
ridice ale acesteia.

În acest sens, tranzacţia de împăcare are un ca-
racter solemn dat tocmai de faptul că învoiala părţi-
lor trebuie înfăţişată instanţei de judecată care, con-
statând-o, va da o hotărâre ce are menirea de a-i da 
forţă juridică. Înțelegerea părţilor va dobândi forţă 
juridică, pentru a produce efecte, în principal stinge-
rea procesului, numai după ce va fi consfinţită prin 
hotărârea judecătorească. 

De menționat că efectele depline ale tranzacţiei 
judiciare se produc doar după omologarea tranzacției 
de către instanța de judecată. Simpla manifestare de 
voinţă a părţilor în sensul de a face concesii reci-
proce are valoare de lege între părţile contractante, 
însă nu produce efectul pe care l-au urmărit, stin-
gerea sau evitarea procesului, decât dacă înfăţişează 
acordul lor instanţei şi aceasta dă o hotărâre care să 
consfinţească respectivul acord. 

De asemenea, tranzacția de împăcare este un act 
procesual de dispoziţie, un contract judiciar sinalag-
matic. Caracterul sinalagmatic al tranzacţiei judicia-
re rezidă în faptul că ambele părţi îşi asumă obligaţii 
determinate de renunţările sau recunoaşterile reci-
proce pe care le fac referitor la pretenţiile formulate. 
Cu toate acestea, odată ce şi-au manifestat voinţa în 
faţa instanţei, părţile nu mai pot reveni asupra deci-
ziei pe care au luat-o, deci nu mai pot solicita desfi-
inţarea convenţiei. De fapt, neexecutarea concesiilor 
(motiv al unei eventuale desfiinţări a tranzacției) nici 
nu se poate pune în cazul nostru, întrucât o eventuală 
acţiune prin care s-ar încerca valorificarea dreptului, 
ce a făcut obiectul tranzacţiei, ar fi respinsă de in-
stanţa de judecată.

 O altă caracteristică a tranzacţiei judiciare – con-
tractul este cu titlu oneros şi comutativ, în sensul că 
ambele părţi urmăresc obţinerea unui avantaj patri-
monial, generat tocmai de evitarea pierderii proce-
sului. În acelaşi timp, părţile cunosc exact întinderea 
avantajului de care vor profita, chiar dacă acesta nu 
le va aduce profit în egală măsură.

Dacă procesul de judecată a demarat, părţile se 
pot înfăţişa oricând în faţa instanţei pentru a solicita 
pronunțarea unei hotărâri care să consfinţească învo-
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iala lor, şi în acest caz suntem în faţa unei tranzacţii 
judiciare. Judecătorul este obligat să le explice păr-
ţilor dreptul lor de a-şi înceta litigiul prin întocmirea 
tranzacţiei, cât şi efectele acestui act.

Dacă tranzacţia intervine între părţi în cursul unui 
proces în desfăşurare, în conformitate cu dispoziţiile 
art.212 Cod de procedură civilă al RM, acesta va lua 
sfârșit, instanţa de judecată urmând a pronunța o ho-
tărâre care va consfinţi învoiala părţilor.

Dacă părţile intenţionează să încheie o tranzacţie, 
instanţa este obligată să verifice condiţiile de înche-
iere, să stabilească dacă reclamantul sau, după caz, 
pârâtul nu este impus prin violenţă sau în alt mod 
fraudulos să încheie tranzacţia. Totodată, este raţio-
nal să se acorde părţilor posibilitatea de a discuta în-
tre ele condiţiile tranzacţiei, anunțând pe o anumită 
perioadă de timp întrerupere.

Tranzacţia poate fi încheiată doar de subiecţii ra-
portului material litigios (reclamant, pârât, interve-
nientul principal, reprezentanţii acestora care dispun 
de aceste împuterniciri potrivit art.81 Cod de proce-
dură civilă), iar manifestarea volitivă a părţilor pri-
vind încheierea tranzacţiei se va face în formă scri-
să, care se anexează la materialele dosarului sau în 
formă verbală, dar care obligatoriu se consemnează 
contra semnătură în procesul-verbal al şedinţei judi-
ciare de ambele părţi. 

Concomitent, părţilor le sunt explicate urmări-
le unei astfel de acţiuni procedurale prevăzute de 
art.265 lit.b), d) Cod de procedură civilă al RM, 
lămurindu-li-se că după confirmarea tranzacţiei nu 
se admite o nouă adresare în judecată între aceleaşi 
părţi cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi teme-
iuri şi concretizează dacă cele lămurite le sunt clare.

 Soluţionarea cererii de încheiere a tranzacţiei se 
face de instanţa de judecată în camera de deliberare, 
în legătură cu care fapt se emite o încheiere motivată 
de confirmare a tranzacţiei şi de încetare a procesului 
în condiţiile art.266 Cod de procedură civilă al RM, 
care poate fi atacată cu recurs.

Așa cum am menționat supra, tranzacția de îm-
păcare poate avea loc în orice fază a desfășurării 
procesului civil. Astfel, tranzacția se poate încheia 
și în timpul soluționării căilor de atac, chiar dacă 
înțelegerea a intervenit numai între unele dintre 
părțile procesului, însă prin aceasta nu trebuie să se 
lezeze drepturile părților care nu au exercitat respec-
tiva cale de atac.

Tranzacţia dobândește putere juridică din mo-
mentul confirmării de către instanţa de judecată, adi-
că din momentul omologării. Dacă una dintre părţi 
nu-şi va onora obligaţiile asumate prin contract, în 
privinţa ei va putea fi aplicată executarea silită în 
conformitate cu art.1333 alin. (2) Cod civil al RM. 
Până la confirmarea de către instanţă, tranzacţia re-
prezintă o simplă înţelegere între părţi care nu duce 

la încetarea procesului. Mai mult decât atât, în caz de 
nerespectare a angajamentelor de către una din părţi, 
executorul judecătoresc nu va avea dreptul să inter-
vină. Din acest considerent, contractul de tranzacţie 
încheiat în scopul finalizării unui proces de judecată 
necesită a fi aprobat de către instanţă.

La realizarea unei tranzacții de împăcare, care 
presupune, pe de o parte, un element convențional, 
iar pe de altă parte, un element judiciar, rolul pri-
mordial și determinant revine voinței părților. Dar 
nu trebuie să minimalizăm rolul instanței de judecată 
căruia i se prezintă și care constată, confirmă actul 
procesual de dispoziție, care fără contribuția judecă-
torului nu ar produce efectele dorite.

Judecătorul căruia i se prezintă convenția de către 
părți are nu doar un simplu rol de mediator, ci are 
dreptul și, totodată, obligația de a face unele verifi-
cări și de a lua, eventual, unele măsuri care se impun 
în scopul apărării, protejării intereselor părților, pre-
cum și ale terțelor persoane. Instanța nu poate inter-
veni în sensul de a modifica înțelegerea părților, în 
sensul de a le determina pe acestea să încheie sau 
să nu încheie un asemenea act procesual, dar poate 
să-și exercite rolul său activ făcând verificări asupra 
legitimității și legalității tranzacției. 

În conformitate cu art.211 Cod de procedură ci-
vilă al RM, după prezentarea raportului, preşedintele 
clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile sale, 
dacă pârâtul recunoaşte acţiunea şi dacă părţile nu 
doresc să încheie o tranzacţie de împăcare.

Instanța de judecată la primirea tranzacției de 
împăcare intervenită între părți are obligația să exa-
mineze conținutul acesteia și dacă sunt îndeplinite 
condițiile pentru a putea fi încheiată, să verifice dacă 
nu este rezultatul unui viciu de consimțământ, dacă 
nu se urmărește eludarea legii, dacă nu se face în 
detrimentul intereselor generale sau ale unor terțe 
persoane.

Activitatea de control a judecătorului are menirea 
de a supraveghea ca prerogativele de dispoziție pri-
vind drepturile materiale deduse judecății, precum și 
cele procesuale puse la îndemâna părților să fie înde-
plinite cu bună-credință și în conformitate cu scopul 
în vederea căruia au fost recunoscute de lege.

Astfel, într-o speță concretă instanța a stipulat ur-
mătoarele: „din considerentele menționate și având 
în vedere faptul că, în conformitate cu art.60 alin. (5) 
din Codul de procedură civilă al RM, tranzacția nu 
contravine legii, și nu încalcă drepturile, libertățile și 
interesele legitime ale persoanei, interesele societății 
sau ale statului, instanța ajunge la concluzia de a 
confirma tranzacția și a înceta procesul”.

Dacă pentru rezolvarea unor neregularități de 
ordin procedural ale încheierii prin care se confir-
mă tranzacția de împăcare dintre părți poate fi exer-
citată calea de atac a recursului, în situația în care 
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tranzacția de împăcare s-a încheiat cu nerespectarea 
unor condiții de validitate, aceasta va putea fi atacată 
printr-o acțiune în anulare. Această acțiune va putea 
fi exercitată în cazul în care convenția părților a fost 
realizată prin vicierea consimțământului părților de 
către o persoană fără capacitatea de a dispune.

Ca urmare a tranzacției intervenite între părți 
și pronunțarea unei hotărâri, instanța sesizată se 
dezînvestește de judecarea litigiului respectiv, chiar 
dacă acesta nu a putut primi o rezolvare în fond. 
Odată cu darea hotărârii de către instanță, procesul 
civil se stinge.

Încheierea care finalizează operațiunea numită 
tranzacția de împăcare are forță executorie, consti-
tuind un titlu în baza căruia se poate trece la execu-
tarea silită, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei 
formalități.

Totodată, tranzacția de împăcare, odată încheia-
tă, face ca părțile să nu mai poată emite pretenții în 
legătură cu drepturile stinse, recunoscute, constitui-
te sau chiar transferate prin convenția respectivă. În 
situația în care una dintre părți ar introduce o acțiune 
în acest sens, aceasta va fi respinsă, fără a se mai 
intra în cercetarea fondului.

Prin tranzacția de împăcare părțile litigante se 
obligă irevocabil și definitiv să respecte și să aducă 
la îndeplinire prestațiile asumate prin tranzacție, fi-
ind cel mai sigur act de dispoziție pus la îndemâna 
părților, dat fiind prezența elementului volitiv și reci-
proc care consfințesc acordul nepărtinitor.

Efectuând o generalizare a informaţiei abordate, 
concluzionăm că în condiţiile sistemului judecăto-
resc al Republicii Moldova tranzacţia reprezintă un 

mijloc foarte eficient de soluţionare a unor litigii din-
tre părţi. Prin intermediul contractului de tranzacţie, 
instanţele judecătoreşti îşi pot reduce substanţial sar-
cina de lucru, economisind timp, dar şi alte cheltuieli 
aferente unui proces de judecată.
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Trebuie să menționăm că diferențele ce țin de 
întreruperea cursului sarcinii constau în ace-

ea că unele state permit întreruperea cursului sarci-
nii la simpla cerere a femeii însărcinate, în timp ce 
altele interzic totalmente. Astfel, aceste două viziuni 
diametral opuse stabilesc diferite perspective ideo-
logice, pe care statele sunt libere să le aibă. Trebu-
ie să înțelegem că dacă un stat consideră că trebuie 
permisă întreruperea cursului sarcinii, este necesar 
să aibă în vedere anumite criterii, ce țin, de exemplu, 
de realizarea mai facilă a acestei intervenții chirur-
gicale până la un anumit moment al sarcinii. Dacă 
sunt stabilite anumite criterii, acestea trebuie să fie 
obiective, deoarece ar depinde de anumiți factori bi-
ologici, care sunt aceiași în orice sarcină. Și totuși, 
diferențele legislative sunt foarte mari. O explicație 
ar fi și faptul că nici medicina nu a ajuns la conclu-
ziile unanim acceptate în ceea ce privește evoluția 
vieții intrauterine. Într-o măsură și mai mică s-a 
ajuns la concepții clar delimitate în privința chestiu-
nilor filosofice, morale și religioase privind întreru-

perea cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate. 
În acest sens, ajungem la concluzia că marea varie-
tate a tehnicilor de reglementare legală a avortului 
este expresia cea mai clară a limitelor umane în ana-
liza unei chestiuni atât de delicate precum este cea a 
vieții înainte de naștere. 

Deci, fiind efectuat studiul în materie de provocare 
ilegală a avortului, prin prisma dreptului penal com-
parat, constatăm că sunt state care: 1) nu au restricții 
legislative în materia întreruperii cursului sarcinii la 
cererea femeii însărcinate; 2) interzic în mod absolut 
întreruperea cursului sarcinii la cererea femeii în-
sărcinate; 3) și care au diferite grade de permisivitate 
în privința întreruperii cursului sarcinii. 

Fiind analizate tehnicile în care este reglementată 
problema întreruperii cursului sarcinii în Canada, 
constatăm că Canada face parte din categoria statelor 
care nu au restricții legislative în materia întreruperii 
cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate. 

Este surprinzător, dar în Canada intervenția de între-
rupere a cursului sarcinii, la cererea femeii însărcinate, 
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nu are nicio restricție legală. Singurele impedimente 
provin din considerente morale și religioase [1]. 

Regimul actual al avortului în Canada a fost deter-
minat de decizia pronunțată de Curtea Supremă Ca-
nadiană într-un proces din 1988, îndreptat împotriva 
medicului H.Morgentaler, acuzat că ar realiza în mod 
ilegal avorturi în clinica sa privată. Curtea însă l-a 
achitat pe Morgentaler, ea a considerat că interzicerea 
întreruperii cursului sarcinii, la cererea femeii însărci-
nate, este o încălcare a Cartei canadiene a Drepturilor 
și Libertăților, deci o încălcare a Constituției canadie-
ne, aducându-se atingere dreptului femeilor la securi-
tatea personală. Astfel, din 1988, în urma pronunțării 
acestei decizii, au fost abrogate dispozițiile din Codul 
penal care incriminau fapta de întrerupere ilegală a 
cursului sarcinii și s-a consacrat statutul actual al aces-
tei instituții în Canada, caracterizată de lipsa oricărei 
restricții referitoare la realizarea întreruperii cursului 
sarcinii la cererea femeii însărcinate.

Un alt caz important cu implicații în legislația 
canadiană, referitoare la tema analizată, este cazul 
Tremblay vs Daigly (din 1989). În speță, tatăl fătului 
a încercat să obțină un ordin judecătoresc prin care îi 
era interzis mamei să avorteze. Argumentul principal 
al tatălui a fost că fătul are un drept la viață, care tre-
buie protejat. Reclamantul s-a bazat și pe faptul că în 
Codul civil este recunoscut un statut juridic al fătului. 
În plus, s-a afirmat că fiecare om, deci și tatăl, are un 
drept de a-și proteja urmașii, chiar și când aceștia sunt 
doar potențiali. Curtea Supremă, consecventă cu deci-
zia sa anterioară, a stabilit că fătul nu poate fi conside-
rat o persoană în sensul Constituției Canadei și, astfel, 
nu are dreptul la viață. Curtea a respins și argumentul 
bazat pe dispozițiile Codului civil, motivând decizia 
prin faptul că legea civilă recunoaște statutul juridic 
al fătului, nu și calitatea sa de ființă umană cu drepturi 
depline. S-a arătat că prevederile Codului civil privind 
fătul au pornit de la o necesitate practică, fiind, de fapt, 
o ficțiune a legii civile. De asemenea, Curtea a afirmat 
că doar femeia însărcinată are dreptul de a decide 
dacă păstrează sau nu copilul, tatăl neavând niciun 
drept în această privință [2].

Astfel, în momentul de față, în Canada avortul este 
practic permis fără nicio restricție. Singura condiție 
este ca întreruperea cursului sarcinii, la cererea femeii 
însărcinate, să fie realizată de către un medic autorizat. 
Guvernul canadei a încercat să înlocuiască dispozițiile 
abrogate din Codul penal, dar nu s-a reușit obținerea 
unei majorități în Parlament pentru ca proiectele legis-
lative să fie adoptate [3].

Din cauza faptului că, la nivel federal, întrerupe-
rea cursului sarcinii, la cererea femeii însărcinate, nu 
este reglementată în mod expres, printr-o lege care să 
stabilească un cadru de realizare a acestei intervenții, 
diferite regiuni/provincii ale țării au încercat să impu-
nă propria lor viziune în privința acestei probleme. În 

mod constant însă, Curtea Supremă a Canadei a decis 
că domeniul de reglementare a întreruperii cursului 
sarcinii, este unul strict de drept penal, unde singurul 
abilitat să decidă este Guvernul Canadei. Orice posibi-
lă intervenție a provinciilor trebuie să se limiteze strict 
la reglementări privind sănătatea sau altă chestiune 
unde acestea au competență, fără a avea niciun impact 
cu privire la limitele de realizare a întreruperii cursului 
sarcinii, așa cum sunt ele văzute la nivel statal. Iar vizi-
unea statului canadian, așa cum am văzut, este extrem 
de largă.

În continuare, vom analiza tehnicile de reglementare 
a problemei întreruperii cursului sarcinii în așa stat cum 
este Malta, stat care interzice în mod absolut întreru-
perea cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate. 
În titlul VII din Codului penal al Maltei [4], intitulat 
,,Despre avort, despre administrarea substanțelor care 
cauzează vătămări sănătății sau care reduc suferințele”, 
se regăsesc trei componențe de infracțiuni care incri-
minează fapta de avort în diferite circumstanțe (art. 
241-243 Cod penal al Maltei).

În conformitate cu prevederile art.241 alin.(1) Cod 
penal al Maltei, sunt pasibile de răspundere penală 
persoanele care prin orice mâncare, băutură, medica-
ment, violență, sau prin orice altă metodă sau mijloc, 
vor provoca întreruperea cursului sarcinii, indiferent 
dacă este sau nu consimțământul femeii însărcinate. 
După cum observăm, legiuitorul statului Malta, în 
textul normei de incriminare, introduce cu titlul exem-
plificativ modalitățile alternative ale metodei prin care 
poate fi săvârșită acțiunea de întrerupere a cursului 
sarcinii, spre deosebire de legiuitorul moldav, care 
folosește în textul normei de incriminare sintagma 
,,prin orice mijloace”. De asemenea, constatăm că lipsa 
consimțământului femeii însărcinate, referitor la între-
ruperea cursului sarcinii, nu constituie o circumstanță 
agravantă. Prezența sau absența consimțământului fe-
meii însărcinate, nu este nici un criteriu de delimitare 
dintre infracțiunea de ,,provocarea ilegală a avortului” 
de o eventuală altă infracțiune. 

În aceeași ordine de idei, art.241 alin.(2) Cod pe-
nal al Maltei prevede că, ,,femeia care își provoacă 
sie însăși întreruperea cursului sarcinii se pedepsește 
cu închisoare de la 18 luni la trei ani”. Astfel, prin 
prisma Codului penal al Maltei, constatăm că femeia 
însărcinată poate fi subiect al acestei infracțiuni, lucru 
inadmisibil prin prisma Codului penal al Republicii 
Moldova. Acest lucru se datorează faptului că drep-
tul la viață al fătului reprezintă o valoare juridică care 
este protejată de legea penală a Maltei, adică consti-
tuie un obiect juridic special al infracțiunii prevăzute 
de art.241 Cod penal al Maltei și este strict interzisă și 
chiar incriminată orice faptă prejudiciabilă care aten-
tează la făt, indiferent de perioada sarcinii.

În conformitate cu art.242 Cod penal al Maltei, se 
pedepsește cu închisoarea de la 18 luni la 4 ani, per-
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soana care prin metodele abortive folosite a cauzat de-
cesul femeii însărcinate sau o vătămare gravă a aceste-
ia. Astfel, analizând pedepsele prevăzute de art.241 și 
242 Cod penal al Maltei, cu certitudine putem afirma 
că cauzarea decesului femeii însărcinate sau vătămarea 
gravă a acesteia constituie elemente circumstanțiale 
agravante ale infracțiunii de provocare ilegală a avor-
tului, situație reglementatâ într-un mod asemănător și 
de Codul penal al Republicii Moldova – art.159 alin.
(2) lit.b) sau c). 

Art.243 Cod penal al Maltei prevede că ,,orice me-
dic, chirurg, obstetrician care prin orice metodă sau 
mijloc provoacă avortul unei femei însărcinate, se 
pedepsește cu închisoare de la 18 luni la 4 ani și cu 
privarea perpetuă a dreptului de a exercita o anumi-
tă activitate”. După cum observăm, legiuitorul statu-
lui Malta a considerat de cuviință să instituie drept un 
element circumstanțial agravant al infracțiunii de pro-
vocare ilegală a avortului situația în care întreruperea 
cursului sarcinii se efectuează de un subiect special, 
cum ar fi chirurg, medic etc. Chiar dacă în Malta se 
interzice în mod absolut întreruperea cursului sarcinii, 
efectuarea acestei intervenții de către un medic ar tre-
bui să fie considerată drept un element circumstanțial 
atenuant, dar nu agravant, fiindcă nu corespunde cu 
spiritul legii, or doar medicul este acea persoană care 
are studii speciale și care ar putea efectua această 
intervenție cu un risc minor pentru sănătatea și viața 
femeii însărcinate, astfel calitatea acestuia de subiect 
special ar trebui, din contra, să fie considerată drept 
o circumstanță atenuantă, dar nu agravantă. Totodată, 
pe de altă parte, putem înțelege poziția legiuitorului 
statului Malta. Cel mai probabil, acesta a pornit de 
la ideea că medicul este persoana cea mai în stare să 
conștientizeze pericolul social al întreruperii cursului 
sarcinii, precum și ilegalitățile unor asemenea acțiuni, 
motiv pentru care, în vederea disciplinării acestora, le-
giuitorul a și agravat răspunderea penală.

Apare întrebarea dacă întreruperea cursului sarcinii 
poate fi justificată în baza principiilor generale de drept 
penal – care prevăd starea de extremă necesitate ca o 
cauză care înlătură caracterul penal al faptei? Anali-
zând prevederile Codului penal al Maltei, nu au fost 
identificate oarecare reglementări cu privire la cauzele 
care înlătură caracterul penal al faptei, mai ales că din 
anul 1981 au fost abrogate din Codul penal dispozițiile 
care prevedeau expres că întreruperea cursului sarcinii 
era permisă când era necesară salvarea vieții femeii 
însărcinate [5]. În urma interpretării sistemice, rezultă 
că legislația malteză îi oferă fătului dreptul la viață, 
care nu are nicio limitare expresă, astfel fiind prezentă 
interdicția absolută de a întrerupe cursul sarcinii, chiar 
și atunci când ar pune în pericol viața femeii însărcina-
te. Astfel, legislația malteză permite existența a două 
drepturi care în anumite situații, se contrazic sau se 
combat, lucru inadmisibil într-un stat de drept și, în 

aceeași ordine de idei, în situația în care viața femeii 
însărcinate este în pericol, ar fi bine de dat prioritate 
unei vieți certe decât unei eventuale vieți.

În aceeași ordine de idei, în continuare vor fi supuse 
analizei tehnicile de reglementare a problemei întreru-
perii cursului sarcinii în așa stat cum este Germania, 
stat în care ca și în România sau Republica Moldova, 
întreruperea cursului sarcinii are diferite grade de per-
misivitate. 

În capitolul 16 Cod penal al Germaniei [6], in-
titulat ,,Infracțiuni contra vieții” se regăsesc și 
componențele de infracțiuni din domeniul întrerupe-
rii cursului sarcinii. În conformitate cu art.218 alin.
(1) Cod penal al Germaniei, constituie infracțiune 
fapta de întrerupere a cursului sarcinii. Astfel, le-
giuitorul german nu a indicat expres cu titlul exem-
plificativ metoda de comitere a infracțiunii, cum a 
făcut-o legiuitorul maltez. O prevedere origina-
lă a legislației germane constă în faptul că nu au 
semnificație penală actele abortive ale căror efecte 
s-au produs înainte de fixarea embrionului de perete-
le uterului (art.218 alin.(1) Cod penal al Germaniei). 
De asemenea, în art.218 alin.(2) Cod penal al Ger-
maniei, este prevăzută drept circumstanță agravantă 
a infracțiunii de avort întreruperea cursului sarcinii 
de către o persoană în cazurile cu consecințe deo-
sebite. Legiuitorul german a considerat de cuviință 
să prevadă expres cazurile cu consecințe deosebit 
de grave, acestea fiind cazurile în care făptuitorul: 
acționează fără consimțământul femeii însărcinate; 
sau pune, cu intenție, viața sau sănătatea femeii în-
sărcinate într-un pericol grav. După cum constatăm, 
lipsa consimțământului femeii însărcinate referitor 
la întreruperea cursului sarcinii constituie un crite-
riu de delimitare dintre componența infracțiunii tip 
și dintre o componență cu o circumstanță agravantă 
a infracțiunii de avort, pe când, prin prisma Codului 
penal al Republicii Moldova, prezența sau absența 
consimțământului femeii însărcinate constituie un 
criteriu de delimitare dintre două componențe de 
infracțiuni diferite. 

În aceeași ordine de idei, în conformitate cu art.218 
alin.(3) Cod penal al Germaniei, este incriminată fapta 
de întrerupere a cursului sarcinii de către femeia în-
sărcinată. Astfel, legiuitorul german expres prevede 
că femeia însărcinată poate fi subiect al infracțiunii de 
avort. Deci, prin intermediul interpretării logice, spu-
nem cu certitudine că viața fătului constituie o valoare 
juridică ocrotită/protejată de legea penală germană. 
Or, femeia însărcinată poate fi subiect al infracțiunii 
de avort, numai în cazul în care viața fătului constitu-
ie o valoare juridică, adică constituie obiectul juridic 
special al infracțiunii de avort. De asemenea, legiui-
torul german a prevăzut expres în Codul penal că ten-
tativa la infracțiunea de avort se pedepsește. Totodată, 
este de menționat faptul că potrivit dispoziției art.208 
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alin.(4) Cod penal al Germaniei, femeia însărcinată nu 
primește nicio pedeapsă pentru tentativă, prevederea 
dată fiind o cauză specială de liberare de pedeapsă pe-
nală.  

În art.208a alin.(1) Cod penal al Germaniei, sunt 
prevăzute expres cauzele/situațiile în care nu se 
pedepsește fapta de întrerupere a cursului sarcinii, din 
acestea făcând parte: 1) femeia însărcinată a solicitat 
întreruperea cursului sarcinii după ce i-a prezentat me-
dicului un certificat, întocmit în baza art.219 alin.(2) 
Cod penal al Germaniei, prin care să dovedească că 
s-a consultat cu un specialist în această problemă cu 
cel puțin 3 zile înainte de efectuarea intervenției medi-
cale [7]; 2) întreruperea cursului sarcinii este efectuată 
de un medic și; 3) dacă vârsta sarcinii nu a depășit 12 
săptămâni. Având în vedere că, în art.208a alin.(1) Cod 
penal al Germaniei, legiuitorul german folosește sin-
tagma ,,nu se pedepsește...”, nu putem stabili cu certi-
tudine dacă cauzele/situațiile date constituie temeiuri 
de eliberare de pedeaspă penală sau de răspundere pe-
nală, așa cum o face legiuitorul moldav în dispozițiile 
multor componențe de infracțiuni. Oricum, analizând 
sistemic normele juridico-penale germane, ajun-
gem la concluzia că în cazul în care legiuitorul ger-
man folosește sintagma ,,nu se pedepsește...”, această 
situație constituie un temei special de liberare de răs-
pundere penală a persoanei. Referitor la primul caz 
de liberare de răspundere penală, prevăzut în art.208a 
alin.(1) pct.1) Cod penal al Germaniei, certificatul i se 
eliberează femeii însărcinate de către un cabinet au-
torizat de consiliere pentru situațiile conflictuale din 
timpul perioadei de sarcină. În mod obligatoriu, certi-
ficatul se eliberează la sfârșitul ședințelor de consiliere 
și trebuie să cuprindă data ultimei ședințe de consiliere 
și numele femeii însărcinate [8]. Art.219 Cod penal 
al Germaniei prevede o normă imperativă, și anume, 
că medicul care a realizat consilierea nu poate efectua 
întreruperea cursului sarcinii. Apare întrebarea fireas-
că, pentru ce legea penală germană a instituit în mod 
obligatoriu, ca o condiție pentru efectuarea întreruperii 
cursului sarcinii în condiții legale, consilierea femeii 
însărcinate? Răspunsul la această întrebare îl găsim în 
art.219 alin.(1) Cod penal al Germaniei, și anume, că 
această consiliere tinde să protejeze viața nenăscută 
(constatăm că, cum s-a menționat supra, viață fătului 
constituie o valoare protejată de legea penală germa-
nă, adică constituie obiect juridic special al infracțiunii 
de întrerupere ilegală a cursului sarcinii). Consilierea 
reprezintă sau ar trebui să reprezinte o încercare de a 
încuraja femeia însărcinată să păstreze sarcina și de a-i 
deschide perspectiva unei vieți alături de copil, aceasta 
trebuie să ajute femeia însărcinată să ia o hotărâre res-
ponsabilă în cunoștință de cauză. Pentru acest lucru, 
femeia însărcinată trebuie să fie conștientă de faptul 
că persoana nenăscută are dreptul la viață în orice sta-
diu al sarcinii și o întrerupere de sarcină poate fi lua-

tă în considerație numai în situații excepționale, când 
nașterea unui copil ar prezenta pentru femeia respectivă 
o povară așa de grea și neobișnuită, încât să se impună 
această măsură (art.219 alin. (1) Cod penal al Germa-
niei [9]). Medicul, care efectuează consilierea, trebuie 
să combată prin sfaturile pe care le oferă situația con-
flictuală și să remedieze situațiile excepționale ce au 
apărut în urma apariției sarcinii.

În aceeași ordine de idei, în conformitate cu pre-
vederile art.218a alin.(2) Cod penal al Germaniei, nu 
se pedepsește fapta de întrerupere a cursului sarcinii 
săvârșită de un medic, cu consimțământul femeii în-
sărcinate, dacă întreruperea sarcinii este indicată, în 
baza unei constatări medicale, luându-se în considera-
re condițiile de viață prezente și viitoare ale femeii în-
sărcinate, pentru a salva viața și integritatea corporală 
și mintală a femeii însărcinate de la un pericol grav ce 
nu poate fi înlăturat altfel. Deși Codul penal al Repu-
blicii Moldova nu dispune de o astfel de prevedere, 
prin intermediul interpretării logice, spunem cu certi-
tudine că aceste situații cad sub incidența indicațiilor 
medicale, care sunt expres și exhaustiv prevăzute în 
Regulamentul privind efectuarea întreruperii volunta-
re a cursului sarcinii aprobat prin Ordinul nr. 647 din 
21.09.2010. Or, în situația în care femeia însărcinată se 
află într-un pericol grav și întreruperea sarcinii este ne-
cesar a fi efectuată, medicul va acționa în baza extremei 
necesități, aceasta fiind o cauză care înlătură caracterul 
penal al faptei (art.38 Cod penal al Republicii Mol-
dova). Or, chiar în art.9 alin.(4) din Legea nr. 263 din 
27.10.2005 cu privire la drepturile și responabilitățile 
pacientului [10], este prevăzut expres că dreptul femeii 
la viață prevalează în cazul în care sarcina prezintă un 
factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

De asemenea, în conformitate cu prevederi-
le art.218a alin.(3) Cod penal al Germaniei, nu se 
pedepsește fapta de întrerupere a cursului sarcinii 
săvârșită de un medic, cu consimțământul femeii în-
sărcinate, datorită faptului că femeia respectivă a fost 
victima unei infracțiuni prevăzute la art.176 până la 
art.179 Cod penal al Germaniei [11], iar acest fapt este 
consemnat într-o constatare medicală și dacă vârsta 
sarcinii nu a depășit douăsprezece săptămâni. Deși 
Codul penal al Republicii Moldova nu dispune de o 
astfel de prevedere, legislația Republicii Moldova per-
mite întreruperea voluntară a cursului sarcinii în peri-
oada primelor douăsprezece săptămâni de sarcină. În 
aceeași ordine de idei, în Anexa nr.2 a Regulamentu-
lui privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului 
sarcinii, aprobat prin Ordinul nr. 647 din 21.09.2010, 
printre indicațiile sociale pentru întreruperea cursului 
sarcinii se regăsesc situațiile în care sarcina a surve-
nit în urma violului, incestului sau a traficului cu ființe 
umane.

Art.218c Cod penal al Germaniei, intitulat ,,Încăl-
carea obligațiilor medicale”, incriminează anumite 
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fapte, care pot fi comise doar de către medic, altfel 
spus, acesta fiind un subiect special. În conformitate 
cu prevederile articolului menționat supra, este pasibil 
de răspundere și pedeapsă penală medicul care efectu-
ează o întrerupere a cursului sarcinii: a) fără să-i ofe-
re femeii însărcinate posibilitatea de a-i explica mo-
tivele sale pentru această cerere; b) fără să-i explice 
femeii însărcinate importanța acestei intervenții și în 
special modul cum se desfășoară intervenția, urmările 
și riscurile intervenției, precum și consecințele fizice 
și psihice pe care le poate avea această intervenție; 
c) fără să stabilească vâsta sarcinii în prealabil, prin 
efectuarea unui control medical. Făcând o comparație 
cu prevederile Codului penal al Republicii Moldova, 
ajungem la concluzia că acesta nu prevede o astfel de 
componență de infracțiune. Chiar dacă, conform Re-
gulamentului privind efectuarea întreruperii volunta-
re a cursului sarcinii, aprobat prin Ordinul nr.647 din 
21.09.2010, este obligatoriu ca medicul să informeze 
femeia însărcinată privind riscurile acestei intervenții 
medicale, informarea probându-se prin semnarea acor-
dului informat pentru avort de către femeia însărcina-
tă, neîndeplinirea acestor obligațiuni, în niciun caz, nu 
atrag după sine răspunderea penală, dar nu se exclude 
situația ca medicul să răspundă disciplinar etc. 

O prevedere originală a legislației germane con-
stituie incraminarea faptei de ,,Propaganda pentru 
întreruperea cursului sarcinii”, astfel art.219a alin.(1) 
Cod penal al Germaniei incriminează fapta prin care 
o persoană anunță, elogiază sau face publice anumite 
comentarii privind instrumentele, obiectele sau proce-
deele folosite pentru întreruperea cursului sarcinii – în 
public, într-o adunare sau prin răspândirea unor înscri-
suri, în vederea obținerii de foloase. Analizând elemen-
tele constitutive ale acestei componențe de infracțiuni, 
spunem cu certitudine că scopul, care se manifestă în 
obținerea foloaselor, constituie un semn obligatoriu 
al laturii subiective. Astfel, în cazul în care o persoa-
nă realizează latura obiectivă a acestei componențe 
de infracțiuni, de exemplu vorbește în public despre 
instrumentele abortive, neavând scopul obținerii de 
foloase, nu i se va putea incrimina infracțiunea pre-
văzută de art.219a alin.(1) Cod penal al Germaniei, în-
trucât lipsește latura subiectivă. De asemenea, același 
cod în art.219a alin.(2) și (3) prevede situațiile în care 
nu se aplică dispoziția din alin.(1) din același articol, 
situațiile date fiind următoarele: dacă medicii sau ca-
binetele de consiliere autorizate fac anunțul respectiv 
pentru a informa populația sau medicii, spitalele sau 
centrele autorizate să efectueze întreruperi de sarcină 
în condiții legale; dacă fapta a fost săvârșită față de 
niște medici sau persoane autorizate să cunoască mij-
loacele sau obiectele folosite pentru întreruperea cur-
sului sarcinii sau dacă fapta a fost săvârșită printr-o 
revistă de specialitate, medicală sau farmaceutică.

De asemenea, Codul penal al Germaniei, în 

art.219b alin.(1), incriminează fapta prin care o per-
soană pune în circulație instrumente sau obiecte des-
tinate întreruperii cursului sarcinii, cu intenția de a 
favoriza comiterea infracțiunilor de avort (art.218). 
Analizând elementele și semnele constitutive ale aces-
tei componențe de infracțiuni, spunem cu certitudine 
că scopul, care se manifestă în favorizarea comiterii 
infracțiunilor de avort, constituie un semn obligatoriu 
al laturii subiective. În concluzie, în cazul în care o 
persoană pune în circulație aceste instrumente [12], 
neavând scopul favorizării infracțiunii de avort, nu i se 
va putea incrimina infracțiunea dată, întrucât lipsește 
latura subiectivă.

Având în vedere faptul că, astăzi, la nivelul mai 
multor state străine, inclusiv la nivelul comunității 
internaționale este pusă aprig în discuție protecția fă-
tului, este oare nevoie de o eventuală modificare a legii 
penale a Republicii Moldova în direcția protecției fătu-
lui? Considerăm că nu este nevoie de o eventuală mo-
dificare a legii penale a Republicii Moldova în direcția 
protecției fătului, fiindcă, în cele ce urmează, acestuia i 
s-ar recunoaște un drept absolut la viață. În aceeași or-
dine de idei, recunoașterea unui drept absolut la viață 
pentru fetus ar avea drept consecință să nu mai fie ad-
misă întreruperea cursului sarcinii, care de altfel este 
legalizată într-un mod din ce în ce mai liberal în aproa-
pe toate statele. Efectiv, faptul de a considera copilul 
care urmează să se nască ca persoană, ar face orice 
întrerupere voluntară de sarcină contrară art.2 CEDO, 
inclusiv în cazul când continuarea sarcinii reprezintă 
un pericol grav pentru viața mamei. Astfel, dacă legea 
penală ar proteja fătul, s-ar permite existența a două 
drepturi care, în anumite situații, se contrazic sau se 
combat, lucru inadmisibil într-un stat de drept și, în 
aceeași ordine de idei, în situația în care viața femeii 
însărcinate este în pericol, ar fi bine de dat prioritate 
unei vieți certe decât unei eventuale vieți. Totodată, 
cum s-ar susține că, deși practic fătul este ignorat de 
legiuitor în primele douăsprezece săptămâni și după 
acest moment al sarcinii, fătul ar deveni o valoare pro-
tejată de către legea penală? Vrem doar să subliniem 
faptul că, deși întrebarea dată ne sensibilizează, trebuie 
să adoptăm o atitudine obiectivă și să înțelegem că, 
atât timp cât se dorește un regim liberal al întrerupe-
rii cursului sarcinii, protecția fătului nu are dreptul la 
existență, cel puțin pe primul plan. A accepta că fă-
tul este o valoare protejată a infracțiunii de provocare 
ilegală a avortului, în condițiile unui regim permisiv 
al acestei intervenții, n-ar însemna decât să închidem 
ochii în fața realității.

Având în vedere faptul că supra au fost analizate 
tehnicile în care este reglementată problema întreru-
perii cursului sarcinii la nivel mondial, a fost identi-
ficată o prevedere originală a legislației germane care 
incriminează ,,Propaganda pentru întreruperea cursu-
lui sarcinii”. Considerăm că ar fi bine-venită ca să fie 
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introdusă o astfel de componență de infracțiune și în 
Codul penal al Republicii Moldova. În cele ce urmea-
ză, propunem, în calitate de lege ferenda, următoarea 
componență de infracțiune în redacția ce urmează:

Articolul 1591. Propaganda pentru întreruperea 
ilegală a cursului sarcinii

Persoana care anunță, elogiază, răspândește (1) 
înscrisuri sau face anumite comentarii privind in-
strumentele sau metodele folosite pentru întreruperea 
ilegală a cursului sarcinii, acțiuni săvârșite în mod 
public, se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 
la 600 unități convenționale sau cu muncă neremu-
nerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, 
sau cu închisoarea de până la 1 an.

Dispozițiile alin.(1) nu se aplică:(2) 
dacă medicii din cadrul instituțiilor medico-sa-a) 

nitare sau cabinetelor medicale, învestite cu dreptul de 
a întrerupe cursul sarcinii, fac anunțul respectiv pen-
tru a informa populația care sunt medicii, instituțiile 
medico-sanitare sau cabinetele medicale învestite cu 
dreptul de a efectua această intervenție în condiții 
legale;

dacă fapta a fost săvârșită față de niște medici b) 
sau persoane învestite cu dreptul de a cunoaște ase-
menea metode sau instrumente;

dacă fapta a fost săvârșită printr-o revistă de c) 
specialitate, medicală sau farmaceutică.

Apare întrebarea firească, este oare nevoie de o ast-
fel de componență de infracțiune? Răspunsul la între-
barea dată este unul afirmativ, din considerentele care 
vor fi elucidate în continuare.

Când ne expunem asupra necesității incriminării 
faptei de întrerupere ilegală a cursului sarcinii, trebuie 
să menționăm faptul că este nevoie de a repudia doar 
acea serie de fapte sociale care sunt de natură să des-
trame sistemul de relații sociale constituit, provocând 
astfel o bulversare a vieții sociale, ceea ce nu face de-
cât să lezeze interesele membrilor comunității. Oare 
fapta prin care o persoană plasează diferite anunțuri 
în legătură cu metodele sau instrumentele care pot 
fi folosite la întreruperea cursului sarcinii nu este în 
stare să destrame sistemul de relații sociale constitu-
it? Conștientizăm faptul că o astfel de componență 
de infracțiune ar fi una atipică, fiindcă ea ar incrimi-
na acele fapte care nu aduc atingere directă valorilor 
protejate de legea penală, cum sunt viața și sănătatea 
persoanei. Dar, în același timp, o persoană care comite 
astfel de fapte, într-o oarecare măsură, contribuie ca 
femeia însărcinată să facă uz de acele metode sau in-
strumente apte de a întrerupe cursul sarcinii, astfel ne-
glijând condițiile legale în care urmează a fi efectuată o 
astfel de intervenție. Fapta de a contribui la săvârșirea 
unui act atât de grav, cum este întreruperea ilegală a 
cursului sarcinii, echivalează cu o intervenție în sfera 
valorilor protejate de lege – respectiv relațiile sociale 
cu privire la întreruperea cursului sarcinii în condiții de 

siguranță pentru sănătatea și viața femeii însărcinate, 
valoare care este într-o conexiune puternică cu valorile 
precum viața și sănătatea femeii însărcinate – ceea ce 
nu poate fi indiferent legii penale. Trebuie să sesizăm 
faptul precum calificarea unor fapte drept infracțiuni 
(incriminarea) nu se poate fundamenta pe o atitudine 
socială (generală) arbitrară, or interesul general de a 
repudia anumite fapte are un caracter obiectiv, acesta 
reflectând necesitatea socială obiectivă de a asigura o 
activitate și o coexistență armonioasă și benefică.

Deci, în vederea aducerii anumitor argumente în 
favoarea incriminării a astfel de fapte, s-a realizat o 
investigație, și anume, fiind accesat site-ul: www.999.
md, s-au identificat mai multe anunțuri cu următorul 
conținut: ,,Pastile originale pentru avort provocat – 
mifepriston și misoprostol, pentru detalii suplimen-
tare scrieți sau sunați” [13]. Oare, persoanele care 
postează astfel de anunțuri nu trebuie să fie trase la 
răspundere penală, sau acțiunile acestora nu au atins 
un anumit grad de prejudiciabilitate? Considerăm că 
persoanele date trebuie să răspundă penal, fiindcă nu 
ar trebui să fie indiferent legii penale o astfel de ca-
tegorie de fapte. Or, așa medicamente ca mifepriston 
și misoprostol se eliberează doar cu rețetă, care, la 
rândul său, se eliberează doar de către medicul ob-
stetrico-ginecolog. În aceeași ordine de idei, Regula-
mentul cu privire la efectuarea întreruperii voluntare 
a cursului sarcinii, în pct.30) expres prevede că: ,,În-
treruperea voluntară a cursului sarcinii prin metoda 
medicamentoasă, în perioada primelor 9 săptămâni ... 
se efectuează de către medicii obstetricieni-gineco-
logi, care au pregătirea necesară în metoda avortului 
medicamentos...”. 

Având în vedere faptul că s-a propus în calitate de 
lege ferenda includerea în legea penală a următoarei 
componențe de infracțiuni, în cele ce urmează, vom 
efectua o succintă analiză juridico-penală a acestei 
eventuale componențe.

Obiectul juridic special al infracțiunii, care ur-
mează a fi inclusă în legea penală, ar constitui relațiile 
sociale cu privire la neadmiterea anunțării, elogierii 
sau răspândirii înscrisurilor în mod public cu privire la 
instrumentele sau metodele folosite pentru întrerupe-
rea cursului sarcinii.

Obiectul imaterial al acestei eventuale fapte 
infracționale l-ar reprezenta informațiile cu privire la 
metodele sau instrumentele de întrerupere a cursului 
sarcinii.

Latura obiectivă a acestei eventuale infracțiuni ar 
avea următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă ex-
primată în acțiune, care s-ar înfățișa în oricare din ur-
mătoarele modalități normative alternative: anunțarea, 
elogierea, răspândirea înscrisurilor sau publicarea anu-
mitor comentarii privind instrumentele sau metodele 
folosite pentru întreruperea ilegală a cursului sarcinii; 
2) modul de săvârșire a infracțiunii: modul public.
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Anunțarea presupune aducerea la cunoștință a 
informațiilor cu privire la instrumentele sau metodele 
folosite pentru întreruperea cursului sarcinii.

Elogierea presupune vorbirea despre calitățile po-
zitive ale instrumentelor sau metodelor folosite pentru 
întreruperea cursului sarcinii.

Răspândirea înscrisurilor presupune transmiterea 
diferitelor înscrisuri cu privire la metodele sau instru-
mentele folosite pentru a întrerupe cursul sarcinii. 

Din structura laturii obiective a eventualei 
infracțiuni reiese că, pentru calificare, ar fi obligatorie 
stabilirea semnelor secundare ale laturii obiective, și 
anume, modul de săvârșire a infracțiunii. 

Pentru a afla înțelesul noțiunii ,,mod public de 
săvârșire a infracțiunii”, urmează să apelăm la art.131 
Cod penal al Republicii Moldova ,,Fapta săvârșită în 
mod public”. 

Latura subiectivă s-ar caracteriza prin intenție 
directă. Motivul s-ar exprima în: interesul material, 
compătimirea față de femeile însărcinate care au o sar-
cină neplanificată sau nedorită etc.

Subiectul acestei eventuale infracțiuni ar fi per-
soana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii 
infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Având în vedere cele expuse supra, apare întreba-
rea, oare acțiunea prin care o persoană anunță, elogia-
ză, răspândește înscrisuri sau face anumite comentarii 
referitor la metodele sau instrumentele folosite pentru 
a întrerupere cursul sarcinii, nu ar constitui acte de 
complicitate la săvârșirea infracțiunii de provocare 
ilegală a avortului? Or, conform art.42 alin.(5) Cod 
penal al Republicii Moldova, complicele este ,,per-
soana care contribuie la săvârșirea infracțiunii prin 
sfaturi, indicații, prestări de informații, acordare 
de mijloace...”. Considerăm că aceste acțiuni ar con-
stitui acte de complicitate (complicitate morală), dar 
persoana care ar comite astfel de acțiuni ar fi pasibi-
lă de răspundere penală numai în cazul în care ar fi 
săvârșită infracțiunea de provocare ilegală a avortului. 
Cu alte cuvinte, prin prisma art.51 și art.83 Cod penal 
al Republicii Moldova, atât timp cât nu va fi săvârșită 
infracțiunea de provocare ilegală a avortului, persoa-
nele care vor comite astfel de acțiuni nu vor putea fi 
trase la răspundere penală. Oare legea penală trebuie 
să neglijeze acțiunile date? Totodată, conform acestei 
eventuale componențe de infracțiuni, vor fi pasibile de 
răspundere penală doar persoanele care comit astfel de 
fapte în mod public.

Așadar, la finele acestui studiu, dorim să menționăm 
că realizarea unui studiu de drept comparat presupune, 
prin definiție, analiza unei cantități mari de informații. 
Printre obiectivele analizei de drept comparat se nu-
mără identificarea punctelor în care legislațiile sunt 
asemănătoare, a punctelor în care legislațiile sunt dife-
rite, dar și evidențierea oricăror concluzii care apar ca 
necesare, în funcție de elementele analizate.

În ceea ce ne privește, așa cum s-a văzut supra, 
pentru a oferi o claritate expunerii pe care am făcut-o, 
am ales să prezentăm legislațiile în funcție de permisi-
vitatea lor în privința întreruperii voluntare a cursului 
sarcinii. S-a văzut astfel că, în funcție de acest criteriu, 
oricât de diferite ar fi reglementările în materia întreru-
perii cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate, pot 
fi totuși ordonate în grupuri clar definite. Am conside-
rat necesar să nu ne limităm doar la a prezenta trăsătu-
rile care structurează legislațiile, ci să oferim cât mai 
multe detalii despre legislațiile expuse, astfel analiza 
reglementărilor privind materia întreruperii cursului 
sarcinii ne-a oferit informații cu semnificație mult mai 
largă.
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Codul de procedură penală al Republicii Mol-
dova în articolul 1 alin.(2) stipulează că 

„procesul penal are ca scop protejarea persoanei, so-
cietăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea 
persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoane-
lor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată 
de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvârşite, 
astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune 
să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o per-
soană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală 
şi condamnată” [1]. Organul de urmărire penală este 
obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru 
cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, 
a circumstanţelor cauzei pentru stabilirea adevăru-
lui, măsuri care urmează să fie și în concordanță cu 
drepturile și libertățile părților în proces. 

În procesul penal, persoanelor acuzate de comi-
terea unei infracțiuni, le pot fi aplicate măsuri pre-
ventive, pentru a împiedica întreprinderea anumitor 
acţiuni negative asupra desfăşurării procesului pe-
nal, securității și ordinii publice sau asupra asigurării 
executării sentinţei. 

Arestarea preventivă, potrivit art.185 alin.(1) 
CPP, constituie o măsură excepțională aplicată față 
de învinuit/inculpat, și se dispune doar atunci când 
se demonstrează că alte măsuri nu sunt suficien-
te pentru a înlătura riscurile care justifică aplicarea 
arestării.

Potrivit ultimelor modificări ale Codului de pro-
cedură penală al Republicii Moldova articolul 185 
la alin.(1), după textul „aplicarea arestării” a fost in-
trodus textul: „și în cazul infracțiunilor care au fost 
săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psi-
hice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții 
și sănătății persoanei sau nu au fost săvârșite de un 
grup criminal organizat sau de o organizație crimi-
nală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în 
comiterea infracțiunii”. Modificarea în cauză este 
adusă prin Legea nr.179 din 26.07.2018 care a intrat 
în vigoare la data de 17.08.2018.

Astfel, în contextul marcării evidențiate supra a 
unei părți din textul inclus în art.185 alin.(1) Cod 
de procedură penală (marcare care ne aparține) ridi-
că un set de întrebări. În Avizul proiectului de lege 
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severitate care n-ar fi necesară pentru a se asigura de persoana sa 
trebuie să fie în mod riguros reprimată prin lege.” 

Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului, art.9.
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pentru modificarea și completarea unor acte legis-
lative, este notat faptul că completările propuse la 
art.185 alin. (1) urmează a fi revizuite, or în redacția 
propusă nu este clar pentru care situații nu se apli-
că arestul preventiv. Mai mult, aplicarea/neaplicarea 
arestului nu poate fi condiționată de recunoașterea 
vinovăției în comiterea infracțiunii de către învinuit 
sau inculpat. În procesul penal, sarcina demonstrării 
vinovăției este pusă pe seama organului de urmărire 
penală. Totodată, nu este judicioasă propunerea apli-
cării acestei măsuri preventive în funcție de forma 
participației la săvârșirea infracțiunii.

Ținem să atragem atenția asupra faptului că 
art.176 alin.(1) Cod de procedură penală enumeră 
exhaustiv care sunt temeiurile pentru a fi aplicată 
una din măsurile preventive prevăzute de legislația 
procesual penală, anume „bănuitul, învinuitul, incul-
patul ar putea să se ascundă de organul de urmărire 
penală sau de instanță, să exercite presiune asupra 
martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloa-
cele de probă sau să împiedice într-un alt mod sta-
bilirea adevărului în procesul penal, să săvârşească 
alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia 
va cauza dezordine publică”. 

Este relevant de menționat că temeiurile de apli-
care a măsurilor preventive sunt în concordanță cu 
art.5 paragr. 1 lit.c) din CEDO [2], iar alte temeiuri 
decât cele stabilite în Convenție și de Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului în hotărârile sale nu pot 
exista. 

Odată modificat, art.185 alin.(1) include în mod 
automat un nou temei de aplicare a măsurii preven-
tive – arestarea preventivă, completând în mod indi-
rect temeiurile prevăzute la art.176 CPP, fapt inad-
misibil și contrar Convenției Europene a Drepturilor 
Omului. 

Dispoziția actuală a art.185 CPP potrivit că-
ruia „Arestarea preventivă constituie o măsură 
excepțională și se dispune doar atunci când... și în 
cazul infracțiunilor care...învinuitul, inculpatul nu a 
recunoscut vina în comiterea infracțiunii” este con-
trară drepturilor și obligațiilor învinuitului stipulate 
în art.66 alin.(2) pct.8 Cod de procedură penală, po-
trivit căruia „Învinuitul are dreptul: să facă declara-
ţii sau să refuze de a le face, atrăgându-i-se atenţia 
că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio 
consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii 
acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă 
împotriva sa.”.

Modificarea curentă operată în Codul de proce-
dură penală încalcă în mod abuziv drepturile învi-
nuitului, or dacă învinuitul nu recunoaște vinovăția 
nefăcând declarații, vor urma consecințe defavorabi-
le soldate cu aplicarea măsurii preventive – arestarea 
preventivă.

Învinuitul, după înaintarea acuzării, chiar dacă 

beneficiază de prezumția de nevinovăție, este impus 
în mod indirect de dispoziția art.185 alin.(1) CPP 
să recurgă la recunoașterea vinovăției doar pentru 
a evita aplicarea măsurii preventive – arestarea pre-
ventivă. Recunoașterea vinovăției în cazul de față 
este condiționată cu aplicarea/neaplicarea arestării 
preventive. Or, măsura preventivă urmează a fi apli-
cată față de învinuit doar atunci când persistă riscu-
rile sus-enumerate, urmând a fi susținute prin probe 
pertinente și concludente. 

Pornind de la textul legal prevăzut în art.6 paragr. 2 
CEDO, unde este menționat faptul că: „Orice persoa-
nă acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată 
până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită” – normă, care 
instituie în sine principiul prezumției nevinovăției, 
care este preluat de legislația națională, în art.21 din 
Constituția Republicii Moldova, art.8 Cod de proce-
dură penală.

În materie penală, sarcina probei revine organului 
de urmărire penală. Prin urmare, organul de urmărire 
penală are obligația de a administra probe împotriva 
persoanei acuzate de o infracțiune. Inversarea sarci-
nii probei poate afecta prezumția de nevinovăție. 

Referitor la sarcina probei ce derivă din art.6 para-
gr. 2 al Convenției Europene și al Codului de procedu-
ră penală, Curtea, în Capeau c. Belgiei [3], reamintește 
în această privință că, în domeniul penal, problema ad-
ministrării probelor trebuie să fie abordată din punctul 
de vedere al art.6 paragr. 2 și obligă, inter alia, sarcina 
de a prezenta probe să revină acuzării ... Prin urmare, 
raționamentul comisiei de apel în materie de detenție 
preventivă inoperantă este incompatibil cu respectarea 
prezumției nevinovăției [4].

Curtea în cauza Heaney și McGuinness c. Irlan-
dei [5] a constatat o violare a art.6 paragr. 2 CEDO, 
precizând că „reclamanții având dreptul la tăcere, 
le-a fost cerut de către ofițerii de poliție să furnizeze 
detalii asupra locului în care se aflau la momentul 
la care s-au comis infracțiunile, la care reclamanții 
au refuzat să răspundă la aceste întrebări, iar drept 
urmare a refuzului de a oferi informații privitor la 
locul unde se aflau la momentul faptelor, au fost 
condamnați la câte șase luni de închisoare, așa cum 
prevedea dispoziția legală. Exercitarea dreptului la 
tăcere, pe care îl recunoaște art.6 din Convenție a con-
dus la impunerea unei sancțiuni penale, reclamanții 
fiind victime ale violării drepturilor prevăzute de 
art.6 paragr. 2 CEDO. Curtea a considerat că dreptul 
reclamaților de a păstra tacerea a fost complet anulat 
prin aplicarea acelei dispoziții legale, întrucât cei doi 
aveau fie opțiunea de a vorbi, fie cea de a suporta 
sancțiuni penale. Curtea a considerat că astfel, legea 
internă conduce la obținerea unor declarații printr-o 
formă de constrângere extrem de dură, ceea ce con-
travine dreptului la tăcere, iar preocupările pentru 
asigurarea securității și a ordinii publice nu pot justi-
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fica o astfel de prevedere legală. De aceea, prezumția 
de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil al 
reclamanților a fost violat”.

În cauza Staines c. Marii Britanii [6], Curtea a 
precizat că: „dreptul de a nu contribui la propria in-
criminare presupune că, într-o cauză penală, acuza-
rea să încerce să își fondeze argumentele contra celui 
acuzat fără a recurge la elemente de probă obținute 
prin constrângere sau presiuni, în ciuda voinței acu-
zatului”.

Impunerea recunoașterii vinovăției și totodată 
de a face declarații pe marginea faptei imputate în 
schimbul neaplicării măsurii preventive – arestarea 
preventivă constituie o modalitate de constrângere a 
învinuitului, încălcând drepturile și libertățile aces-
tuia, iar prin prisma art.94 alin.(1) pct.1 Cod de pro-
cedură penală, „...nu pot fi admise ca probe şi, prin 
urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în 
instanţa de judecată şi nu pot fi puse la baza sentin-
ţei sau a altor hotărâri judecătoreşti datele care au 
fost obţinute: prin aplicarea violenţei, ameninţărilor 
sau a altor mijloace de constrângere, prin violarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanei”. Din cele relata-
te, deducem că învinuitul/inculpatul nu poate fi con-
strâns prin nicio modalitate să recunoască vinovăția, 
or prezumția nevinovăției îi asigură dreptul de a tă-
cea și a nu face declarații împotriva sa. Modificarea 
art.185 alin.(1) CPP vine doar să agraveze situația 
de fapt, nefiind în concordanță cu normele din Codul 
de procedură penală care îi asigură protecție învinu-
itului/inculpatului, fiind o încălcare substanțială și 
semnificativă.

Carențele depistate în dispoziția art.185 în ca-
zul în care nu vor fi remediate, vor duce în viitorul 

apropiat la o condamnare a Republicii Moldova de 
către Curtea Europeană. Astfel, legiuitorul urmea-
ză să modifice dispoziția articolului prin înlăturarea 
sintagmei „învinuitul, inculpatul nu a recunoscut 
vina în comiterea infracțiunii”, deoarece aplica-
rea/neaplicarea arestului nu poate fi condiționată de 
recunoașterea vinovăției în comiterea infracțiunii de 
către învinuit sau inculpat, dar există temeiuri concre-
te care fac posibilă sau imposibilă aplicarea măsurii 
prevenite – arestarea preventivă. 
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Introducere. În ultima perioadă, se conștientizează 
tot mai mult că este esențială lupta cu crima or-

ganizată, ca infractorii să nu legitimeze rezultatele 
activității infracționale prin transformarea fondurilor 
din ,,murdare”, în ,,curate”.

Abilitatea de a spăla rezultatele activității 
infracționale prin sistemul financiar-bancar este vitală 
pentru succesul operațiunilor criminale. Cei implicați 
în astfel de activități au nevoie să exploateze facilitățile 
oferite de sistemul bancar pentru a beneficia de rezulta-
tele activității lor.

Referindu-ne la așa-numitele lacune în activitatea 
sistemului bancar național, dar și mondial, și beneficie-
rea de acestea aparține mai mult ultimei etape de spăla-
re a banilor, când infractorul caută pârghii de intrare în 
posesie sau folosire a banilor ,,spălați”.

În mod tradițional, eforturile pentru combaterea 
spălării banilor s-au concentrat în mare măsură asu-
pra procedurilor de constituire a unor depozite de că-
tre instituțiile din sectorul financiar-bancar, deoarece 
spălarea banilor prin această metodă este ușor de recu-
noscut. Infractorii au răspuns rapid măsurilor luate de 
sectorul financiar în ultimii ani, recunoscând faptul că 
adeseori plăţile în numerar efectuate în cadrul sectoru-
lui financiar-bancar pot da naştere ulterior unor proble-
me. Drept urmare, au fost căutate noi mijloace pentru 
transformarea banilor câştigaţi ilegal şi combinarea lor 
cu fondurile legitime înainte de a fi introduşi în siste-
mul financiar-bancar, astfel complicând detectarea în 

etapa plasării. În ultimul timp, tot mai multe carduri de 
spălare a banilor iau forme din cele mai sofisticate, în 
care numerarul nu este implicat.

Băncile, în calitate de furnizori ai unei game largi 
de servicii de transfer de fonduri şi de creditare, pot fi 
utilizate în toate etapele spălării banilor, de la plasare 
până la stratificare şi integrare. Sistemele electronice de 
transfer al fondurilor permit transferul rapid al acestora 
între conturi sub nume şi jurisdicţii diferite.

Operaţiunile multiple şi diversificate în conturi sunt 
folosite de multe ori ca parte a procesului de spălare a 
banilor, creând straturi complexe de tranzacţii. În acest 
context, organizaţiile criminale sofisticate şi „spălăto-
rii profesionişti” de bani doresc să apeleze la serviciile 
bancare pentru a-şi utiliza fondurile „murdare”. Prin 
intermediul unor companii şi persoane fizice, aceste or-
ganizaţii desfăşoară activităţi comerciale internaționale 
false pentru a transfera dintr-o ţară în alta banii iliciţi. 
Ele creează iluzia comerţului internaţional, folosind 
facturi false pentru a face transferuri internaţionale 
aparent legale şi efectuând operaţiuni fictive pentru a le 
ascunde urmele. Multe dintre companiile de faţadă pot 
chiar să abordeze propriile bănci pentru a obţine credite 
prin care să finanţeze astfel de activităţi [4, p.9-11].

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul 
cercetării au fost aplicate metode generale ştiinţifice, 
precum: metoda logică, metoda analizei sistemice şi 
de sinteză, metoda de analiză comparativă etc. În ca-
drul studiului au fost utilizate prevederile legislaţiei 
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naționale, dar și internaționae, precum și literatură de 
specialitate în domeniul cercetat.

Conținut de bază. În continuare, pentru a cuprinde 
tematica abordată, este necesar a oferi noțiuni și aspec-
te concrete ce țin de criptovalută.

Astfel, Grupul de Acțiune Financiară pentru con-
trolul spălării de bani, care este o organizație intergu-
vernamentală fondată în 1989 din inițiativa statelor din 
G7 în scopul creării unui organ polițienesc, efectiv care 
să fie capabil a combate spălarea de bani și finanțarea 
terorismului, în raportul său din iunie 2014 [6], a ofe-
rit unele noțiuni explicative ale valutei virtuale și bani 
electronici, care adesea se confundă și se consideră a fi 
una și aceeași.

Prin valută virtuală, se înțelege o reprezentare di-
gitală a valorii care poate fi tranzacționată digital și 
funcționează ca 1) un mijloc de schimb; și/sau (2) o 
unitate de cont; și/sau (3) un depozit de valoare, dar 
care nu are statut de mijloc legal (adică atunci când este 
oferit unui creditor, este o ofertă valabilă și legală de 
plată) în orice jurisdicție. Mai simplu vorbind, este o 
reprezentare a ceva în format digital. Un obiect, ca un 
flash sau un bitcoin, poate conține o reprezentare di-
gitală a valutei virtuale, dar ea poate funcționa numai 
dacă este conectată la internet sau la un sistem de valute 
virtuale. Valuta virtuală se deosebește de moneda fiat 
(„monedă reală”, „bani reali” sau „monedă națională”), 
care este moneda și banii de hârtie ai unei țări care este 
desemnată drept mijlocul legal de plată; circulă; și este 
de obicei utilizat și acceptat ca mijloc de schimb în țara 
emitentă [7], cum ar fi Bitcoin.

Bitcoin (din limba engleză bit: unitate de informație 
binară, și coin: monedă), este un sistem de plată elec-
tronică descentralizat și o monedă digitală (criptomo-
nedă) open source creată în 2009 de Satoshi Nakamoto. 
Bitcoin (BTC) a fost creat pentru a asigura protecția 
investițiilor și finanțarea liberă a afacerilor, fără a face 
apel la instituții financiare și în afara oricărei constrân-
geri și reglementări [8].

Valuta virtuală se clasifică în:
Convertibilă/neconvertibilă – pot/nu pot fi conver-•	

tite în moneda fiat/invers sau nu.
Centralizată/decentralizată – există sau nu o autori-•	

tate de administrare pentru valuta virtuală [5, p.10].
Prin bani electronici, înțelegem o reprezentare digi-

tală a monedei fiat utilizată pentru a transfera electronic 
valoarea denominată în moneda fiat. Moneda electroni-
că este un mecanism de transfer digital pentru moneda 
fiat – adică transferă în mod electronic valoarea care 
are statut de mijloc legal de plată [7].

În sensul prezentului articol, este important să 
înțelegem interferența dintre valuta virtuală și sistemul 
financiar tradițional, care este folosit de infractori în 
sensul legalizării banilor spălați prin intermediul crip-
tovalutei.

Piețele secundare pentru monedele virtuale necon-
vertibile există. De regulă, acestea reprezintă site-uri-
le de licitații online, de exemplu: www.coinbase.com; 
www.bitmex.com; www.binance.com; www.kraken.
com și altele, care pot accepta o gamă largă de surse de 
depozitare, cum ar fi: 

alte valute virtuale;•	
transferuri bancare;•	
transferuri bănești (Western Union, Mone-•	

yGram);
carduri bancare;•	
bani fiat;•	
PayPal etc.•	

Pe aceste licitații online, pentru orice tranzacție de 
convertire, cumpărare-vânzare a valutelor virtuale, au-
toritatea centrală (administratorul platformei) percepe 
un comision. Comisioane adiționale de asemenea pot 
fi percepute pentru depozitare sau retragere a valutelor 
sau banilor fiat [5, p.15]. Astfel aici putem depista pe-
ricolul spălării banilor, deoarece multe licitații nu cer și 
nu verifică proveniența banilor. Deci infractorul, fără 
oarecare greutăți, poate depozita sume de bani din off-
shore pe astfel de site-uri și ulterior retrage acești bani 
pe card sau prin transfer bancar.

Tranzacțiile cu criptovalute de facto au următoarele 
caracteristici atractive:

Odată confirmată, tranzacția este ireversibilă, •	
nefiind posibilă rambursarea sau cumva fraudarea 
acesteia.

Comisioanele pentru tranzacții sunt mai mici decât •	
în cazul băncilor [5, p.18-19].

O tranzacție cu Bitcoin sau cu altă valută virtuală 
arată în felul următor:

Fiecare utilizator din rețeaua Bitcoin are una sau 
mai multe adrese Bitcoin. Un utilizator poate crea cât 
de multe adrese Bitcoin dorește, chiar și o adresă se-
parată pentru fiecare tranzacție. Pentru ca persoana A 
să trimită bani persoanei B, aceasta transmite un me-
saj către rețeaua Bitcoin (blockchain) care conține 
adresa expeditorului, adresa destinatarului (adresa lor 
de primire) și suma pe care o transferă. Toate aceste 
tranzacții, schimburi de informații, de adrese, primiri și 
remiteri sunt criptate prin semnături digitale de rețeaua 
Bitcoin, făcând practic imposibilă interceptarea acestor 
informații [5, p.29-30].

Spălarea banilor denotă procesul prin care infrac-
torii maschează profitul criminal, făcând astfel ca el 
să pară că a provenit dintr-o sursă legitimă. Deși banii 
infractorilor pot fi spălați cu succes fără ajutorul secto-
rului financiar, realitatea este că sute de miliarde de do-
lari proveniți din crimă sunt spălați anual prin instituții 
financiare [5, p.22].

În cele din urmă, infracțiunea de spălare a banilor 
prevăzută la art.243 Cod penal al Republicii Moldo-
va poate fi comisă în cazul în care valuta virtuală este 
utilizată pentru a) convertirea sau transferul bunurilor 
de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că aces-
tea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau 
de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a aju-
ta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii 
principale, de a se sustrage de la consecințele juridice 
ale acestor acţiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, 
originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării 
proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente 
de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că aces-
tea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deţinerea 
sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori 
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trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite; d) 
participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate 
prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea 
comiterii acțiunilor prevăzute supra [1].

Spălarea banilor prin intermediul criptovalutei este 
atractivă pentru infractori din mai multe considerente. 
Spre exemplu, pe unele platforme online de operațiuni 
cu valuta virtuală de tip Bitcoin, Ripple, Litecoin, Tron 
și altele, nu este obligatoriu să fie verificată identitatea 
utilizatorului. 

În acest context, în 2008, trei persoane din Statele 
Unite ale Americii, proprietari ai unei business-platfor-
me bazată pe valută virtuală au fost acuzați de spălarea 
banilor și funcționarea unei afaceri ilegale de trans-
mitere a banilor [9]. De asemenea, ei au participat la 
proiectarea unui sistem care a încurajat în mod expres 
utilizatorii ale căror activități criminale au fost desco-
perite să-și transfere încasările lor criminale printre alte 
conturi ale afacerii respective [5, p.48].

Un alt avantaj constă în caracterul anonim al rețelei 
sau platformei de valută virtuală. Un studiu de caz în 
acest sens arată că, în cel mai mare caz de spălare a 
banilor online din istorie, în mai 2013, Departamentul 
de Justiție al Statelor Unite a acuzat Liberty Reserve, 
un transmițător de bani bazat în Costa Rica, și șapte 
dintre directorii și angajații săi care au creat o afacere 
de transmitere a banilor neînregistrați și „spălați” prin 
care au facilitate circulația a peste 6 mld. dolari din ve-
nituri ilicite. Într-o acțiune coordonată, Departamentul 
de Trezorerie a identificat Liberty Reserve ca instituție 
financiară preocuparea primară a căreia a fost spălarea 
banilor în conformitate cu secțiunea 311 din „USA PA-
TRIOT ACT” (lege federală adoptată în SUA în octom-
brie 2011, care dă guvernului și poliției atribuții largi de 
supraveghere a cetățenilor). 

Înființată în 2006, Liberty Reserve a fost concepu-
tă pentru a evita controlul legii și al aplicării legii și 
a ajutat infractorii să distribuie, să păstreze și să spele 
veniturile provenite din fraudarea cardurilor bancare, 
furtul de identitate, fraudarea investițiilor, hacking-ul, 
traficul de substanțe narcotice și pornografia infantilă 
permițându-le să desfășoare activități anonime, efec-
tuarea de tranzacții financiare greu detectabile. Ope-
rând la o scară enormă, a avut mai mult de un milion 
de utilizatori din întreaga lume, inclusiv peste 200.000 
în Statele Unite, și a gestionat aproximativ 55 mil. de 
tranzacții, aproape toate acestea fiind ilegale. Ea avea 
propria monedă virtuală de dolar Luberty (LR), dar la 
fiecare capăt, transferurile erau exprimate și depozitate 
în moneda fiat sau aur. Pentru a utiliza moneda LR, un 
utilizator trebuia să deschidă un cont prin intermediul 
site-ului Liberty Reserve. Deși Liberty Reserve cereau 
informații de identificare de bază, utilizatorii puteau crea 
conturi sub nume false, („James Bond”, „Joe Bogus”) 
și adresele flagrant false („Fake Main Street, Comple-
ted Made Up City, New York”). LR a solicitat în plus 
utilizatorilor să facă depozite și retrageri prin interme-
diul unor unități de schimb valutar, în general, fie fără 
licență, fie în anumite părți ale lumii care nu dispun de 
norme suficiente în spălarea banilor, de exemplu Ango-
la, Bangladesh, Ecuador, Indonezia, Maroc, Pakistan, 

Thailanda. În urma creării unui cont, utilizatorii puteau 
efectua tranzacții cu alți utilizatori ai platformei LR, in-
clusiv cu agenții economice sau alte unități financiare 
care au acceptat valuta virtuală Liberty ca plată. Cu o 
extra „taxă de confidențialitate” (75 de cenți SUA per 
tranzacție), utilizatorii ar putea să își ascundă numerele 
contului Liberty Reserve atunci când tranzacționează, 
ceea ce face ca transferurile să fie complet nedetecta-
bile. După ce fondatorii platformei au aflat că sunt sub 
investigație de către poliția americană, Liberty Reserve 
au creat aparența că au închis oficiul din Costa Rica, dar 
au continuat totuși să opereze printr-un set de companii 
off-shore, care aveau conturi în Australia, Cipru, China, 
Hong Kong, Maroc, Spania și în alte țări [5, p.76-77].

Astfel de metodici de comitere a infracțiunii, pre-
văzute la art.243 Cod penal al Republicii Moldova, 
necesită o abordare nouă în ceea ce ține de metodici-
le de investigare. Un exemplu rezonabil în acest sens 
este metodica „Indicatoare de avertizare (metoda RE-
DFLAG)”.

Indicatoare de avertizare/REDFLAG reprezintă 
un instrument important de depistare în investigațiile 
financiare complexe. Prin „investigație financiară” în 
acest context se înțelege o anchetă privind afacerile fi-
nanciare legate de o activitate infracțională în vederea:

Identificării amplorii rețelelor criminale și/sau •	
amplorii activității criminale. 

Identificării și urmăririi produselor infracțiunii, a •	
fondurilor teroriste sau a oricăror alte bunuri care sunt 
sau pot deveni în viitor obiectul confiscării. 

Valorificării probelor care pot fi folosite în demon-•	
strarea vinovăției.

Nu există un studiu care a fost efectuat în mod spe-
cial pentru a stabili eficiența metodicii indicatoarelor 
de avertizare privind utilizarea monedelor virtuale, 
însă există mai multe studii care au identificat această 
eficiență cu referire la cazurile privind spălarea banilor 
prin rețeaua internet sau prin utilizarea unor modalități 
noi de plată. Câteva exemple de indicatoare de averti-
zare identificate în studii sunt:

Discrepanțe între IP adrese. De exemplu, dacă •	
un utilizator furnizează documentația privind crearea 
contului indicând o adresă în Regatul Unit și apoi toate 
adresele IP asociate activității clientului sunt notate ca 
fiind din Japonia. În cazul dat ne referim la folosirea 
intenționată a aplicațiilor VPN (din engleză: virtual 
private network, prescurtat VPN) extinde o rețea privată 
peste o rețea publică, precum internetul. Permite unui 
calculator sau unui dispozitiv ce poate fi conectat la 
rețea să trimită și să primească date peste rețele publice 
sau comune ca și cum ar fi conectat la rețeaua privată, 
beneficiind în același timp de funcționalitatea, securitatea 
și politicile rețelei publice. De asemenea, este posibilă 
utilizarea browser-ului criptat „Tor”.

Logarea sau tentativa de logare de pe IP de neîn-•	
credere sau de către utilizatori.

Indicatoare de avertizare pentru cazul platformelor 
sau site-urilor de valută virtuală sunt: 

  Numărul mare de conturi bancare deținute de ad-•	
ministratorul valutei virtuale sau platformei (uneori în 
diferite țări), aparent fiind utilizat ca conturi de tip flow-



Nr. 4-6, 2018REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

112

through (poate fi o indicație a activității de stratificare), 
fără o rațiune comercială pentru o astfel de structură. 

Administratorul de valută virtuală sau platformă •	
online este situat într-o țară, dar deține conturi în alte 
țări în care nu are o bază de clienți semnificativă (rațiune 
inexplicabilă pentru afacere, care ar putea fi suspectă). 

Mișcarea de fonduri între conturile bancare •	
deținute de diferiți administratori de valută virtuală sau 
platforme situate în țări diferite (poate fi o indicație a 
activității de stratificare, deoarece nu se potrivește mo-
delului de afaceri). 

Volumul și frecvența tranzacțiilor în numerar du-•	
bioase [5, p.95-96].

Este posibil ca, în anumite circumstanțe foarte limi-
tate, să se asocieze tranzacții către sau de la o anumită 
adresă Bitcoin cu o anumită adresă IP. Cu toate acestea, 
caracterul anonimat și tehnologiile de criptare a trafi-
cului din rețeaua Bitcoin face acest lucru mai dificil [5, 
p.42].

Ar fi corect de implementat practica altor țări și de 
introdus în Codul de procedură penală a unor măsuri 
speciale de investigații, cum ar fi:

Colectarea în timp real a datelor din traficul in-
ternet

Este o procedură care permite colectarea datelor ge-
nerate de computerele din lanțul de comunicații pentru 
a stabili comunicația de la originea sa la destinație.

Categoriile de date care pot fi stabilite prin acest tip 
de măsură specială de investigație sunt: originea unei 
comunicații, destinația sa, ruta, ora, data, dimensiunea, 
durata. 

Din punct de vedere tehnic, colectarea datelor de tra-
fic este posibilă prin echipamente specializate deținute 
și administrate de către organele de drept specializate 
și/sau furnizori de servicii de Internet.

Interceptarea datelor
Spre deosebire de colectarea în timp real a datelor 

din traficul internet, interceptarea datelor (adică orice 
alte date în comunicare, diferite de datele de trafic) în 
ceea ce privește informațiile criminale, este un instru-
ment de investigație util pentru a determina că comuni-
carea este de natură ilegală [5, p.85-86].

În acest sens, este necesar de stabilit diferența dintre 
infracțiunea de spălare a banilor prin interemediul crip-
tovalutei, unde sunt implicate site-urile și platformele 
electronice și infracțiunile informatice. 

Infracțiunile care implică spălarea banilor prin uti-
lizarea valutelor virtuale pot fi legate de veniturile cri-
minale generate de forme de criminalitate informatică, 
infracțiuni legate de accesul ilegal la informația com-
puterizată, falsul sau frauda informatică. 

Prin urmare, dacă acest lucru este permis de regle-
mentările legale, infracțiunile informatice pot fi consi-
derate drept infracțiuni predicate la spălarea banilor; 
în acest caz, investigațiile se vor baza pe elementele 
componenței de infracțiune informatică pentru ca ul-
terior a putea constata infracțiunea de spălare a bani-
lor [5, p.78]. În același context, putem afirma că con-
form prevederilor legislației naționale, infractorul va 
putea fi atras la răspundere penală pentru concurs de 
infracțiuni.

Codul de procedură penală prevede măsurile speci-
ale de investigație, care de asemenea pot fi aplicate la 
investigarea spălării banilor prin intermediul criptova-
lutei.

Articolul 1342 prevede monitorizarea sau contro-
lul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia 
financiară. Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor 
financiare şi accesul la informaţia financiară reprezintă 
operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea conţinu-
tului tranzacţiilor financiare efectuate prin intermediul 
instituţiilor financiare sau al altor instituţii competente 
ori obţinerea de la instituţiile financiare a înscrisurilor 
sau informaţiilor aflate în posesia acestora referitoare 
la depunerile, conturile sau tranzacţiile unei persoane. 
De asemenea, Codul de procedură penală admite ex-
pres această măsură în cazul infracțiunii prevăzute la 
art.243 Cod penal al Republicii Moldova, reglementare 
prevăzută la alin.(2) art. 1342.

Articolul 1328 prevede interceptarea şi înregis-
trarea comunicărilor care presupun folosirea unor 
mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla 
conţinutul unor convorbiri între două sau mai multe 
persoane, iar înregistrarea acestora presupune stocarea 
informaţiilor obţinute în urma interceptării pe un suport 
tehnic. Prevederile alin. (1) se aplică în exclusivitate la 
cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală sau ju-
decarea persoanelor asupra cărora există date sau probe 
cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, 
pentru cazul nostru, doar că cu agravantele prevăzute 
la alin.(3), și anume, a) de un grup criminal organizat 
sau de o organizaţie criminală,       b) în proporţii deo-
sebit de mari. Pot fi supuse interceptării şi înregistrării 
comunicările bănuitului, învinuitului sau persoanelor 
care contribuie în orice mod la comiterea infracţiunii şi 
în privinţa cărora există date ce pot conduce rezonabil 
la o concluzie că aceste persoane primesc de la bănuit, 
învinuit sau inculpat ori transmit acestuia informaţii re-
levante pentru cauza penală [2].

Indicatori de investigație
La examinarea calculatorului suspectului, pot exista 

diferiți indicatori ai folosirii valutelor virtuale. Astfel el 
poate, în multe cazuri, să fie o sursă valoroasă de pro-
be. Desigur nu se limitează la calculatorul însuși, ci și 
la orice alte suporturi materiale de informație (CD-uri, 
DVD-uri, unități hard disk externe, unități flash etc.) 
care se găsesc cu sau despre care se știe că au fost uti-
lizate la calculator. 

Câteva exemple de probe care pot fi obținute de la 
un calculator ar fi următoarele:

Pot exista probe sub formă de acreditări, vizite •	
la site-uri web, e-mailuri etc. care stabilesc relația sus-
pectului cu un administrator de valută virtuală sau cu 
schimb valutar virtual [5, p.101]. Unele valute virtuale, 
în special valutele virtuale descentralizate, implică in-
stalarea de software. Prezența acestui software pe un 
calculator poate fi un indicator al utilizării valutelor 
virtuale. Câteva exemple de software instalat pentru a 
utiliza valutele virtuale.

– Bitcoin Core;
– MultiBit;
– Hive;
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– Electrum; 
Bitcoin Armory etc. [5, p.97].– 

Totuși, la moment, majoritatea site-urilor și a 
platformelor permit utilizatorului să efectueze toate 
tranzacțiile sau operațiunile interne prin intermediul 
browser-ului. Astfel nu este necesară descărcarea în-
tregii copii a blockchain-ului Bitcoin. De exemplu, 
clientul Ripple funcționează ca o aplicație Java Script 
în browser utilizatorului. Alte valute virtuale oferă atât 
software descărcabil, cât și interacțiune printr-un brow-
ser web ca opțiuni de trimitere și primire a valutei virtu-
ale. Prin urmare, marcajele, istoricul de navigare și me-
moria cache a unui calculator pot fi indicatori valoroși 
de utilizare a valutelor virtuale [5, p.98].

Este posibil să se adune probe pentru a demonstra •	
că suspectul deține anumite valute virtuale.

Pot fi identificate adresele Bitcoin care sunt •	
în posesia suspectului. Cunoscând acest lucru, pot 
fi stabilite de pe ce alte adrese au fost depozitați 
banii sau pe care adrese au fost retrageri (ex. de 
adresă Bitcoin: 1DLD8MTyY1h8uacY2yESXScYM-
pWqD17QAL). 

Adresa IP a calculatorului poate fi asociată cu •	
tranzacții suspecte cunoscute sau altă activitate finan-
ciară.

Parole sau alte acreditări care pot fi utilizate pentru •	
deblocarea conturilor în valută virtuală [5, p.101].

Reţelele crimei organizate au acumulat o experienţă 
infracţională redutabilă, în consecinţă este necesară co-
laborarea strânsă a organelor şi organismelor abilitate 
să lupte împotriva acestora, pentru prevenirea genera-
lizării fenomenului de spălare a banilor. În caz contrar, 
există riscul, deloc neglijabil, ca banii spălaţi să devină 
„motorul” economiei, impunându-și propriile „reguli”, 
ceea ce înseamnă de fapt subminarea sau chiar desfiin-
ţarea autorităţii statale şi dominarea arbitrarului de tip 
mafiot [4, p.10-11].

 Prin Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării 
terorismului, este expres prevăzut statutul SERVICIU-
LUI PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII 
BANILOR (în continuare – Serviciu). Serviciul este 
o autoritate publică independentă în raport cu celelalte 
persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de propri-
etate şi de forma juridică de organizare, şi funcţionează 
ca organ central de specialitate autonom şi indepen-
dent.

Serviciul are drept scop prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului şi contribuie la 
asigurarea securităţii statului în conformitate cu legea.

Considerăm că investigarea infracțiunii de spă-
lare a banilor prin intermediul criptovalutei ține de 
competența nemijlocită a Serviciului, și anume, Biroul 
investigații financiare, deoarece în art.19 al Legii 308 
sunt expres prevăzute atribuțiile, printre care efectuarea 
investigațiilor financiare în scopul identificării sursei 
bunurilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare 
a terorismului.

Tot aici, având nemijlocit calitatea de organ cu 
funcţie de supraveghere a entităţilor raportoare, Servi-
ciul este obligat:

a) să constate dacă entităţile raportoare utilizează 
politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de 
control intern şi reguli stricte cu privire la identificarea 
clienţilor şi beneficiarilor efectivi;

b) să determine dacă entităţile raportoare se confor-
mează programelor proprii, orientate spre prevenirea 
şi, după caz, identificarea activităţii de spălare a banilor 
şi de finanţare a terorismului;

c) să informeze entităţile raportoare despre tranzac-
ţiile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, 
inclusiv despre noile metode şi tendinţe în acest dome-
niu;

d) să identifice existenţa posibilităţilor de spălare a 
banilor şi de finanţare a terorismului ale entităţilor ra-
portoare, să întreprindă, după caz, măsuri suplimentare 
pentru prevenirea folosirii ilegale a acestora şi să infor-
meze entităţile raportoare despre eventualele riscuri;

e) să sesizeze celelalte organe cu funcţii de suprave-
ghere a entităţilor raportoare asupra încălcărilor identi-
ficate în domeniul spălării banilor şi finanţării teroris-
mului, în vederea întreprinderii măsurilor de retragere 
a actelor permisive, eliberate pentru desfăşurarea acti-
vităţii de întreprinzător [3].

Considerăm că Serviciul în cadrul investigațiilor 
privind criptovaluta poate să țină cont de criteriile iden-
tificării activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălarea 
banilor pentru operaţiunile cu carduri de plată şi tran-
sferuri electronice, deoarece practic depozitarea și re-
tragerea banilor din platformele criptovalutare are loc 
anume prin carduri și tranzacții financiare:

1) Retragerea regulată de către deţinătorul cardului 
de plată a mijloacelor băneşti în numerar la ghişeele 
entităţii raportoare sau prin bancomat a sumelor sub 
limita de raportare. Excepţie constituie retragerea mij-
loacelor băneşti, care au parvenit pe contul angajatului 
de la angajator şi reprezintă achitarea de către angajator 
oricăror remunerări materiale. 

2) Eliberarea regulată a mijloacelor băneşti de către 
persoane fizice rezidente prin intermediul cardurilor de 
plată emise de instituţiile financiare străine. 

3) Procesarea plăţilor prin intermediul cardurilor 
bancare emise de instituţii financiare străine.

4) Transferuri frecvente din contul unei persoane ju-
ridice în contul de card al unei persoane fizice fără vreo 
referire la natura transferurilor. 

5) Într-o activitate a clientului se constată o creşte-
re bruscă a transferurilor electronice internaționale sau 
interne, prin transmiterea sau primirea unor sume de 
bani, iar astfel de transferuri nu corespund cu activita-
tea clientului. 

6) Un cont în care se primesc multe încasări cu va-
loare mică prin transfer electronic sau se realizează de-
pozite folosind cecuri sau ordine de plată şi aproape 
imediat se transferă electronic aproape tot soldul în altă 
bancă din ţară sau în altă jurisdicţie, atunci când o astfel 
de activitate nu corespunde cu activitatea desfăşurată 
de client. 

7) Beneficiarul de servicii bancare primeşte sau 
efectuează transferuri electronice implicând sume în 
valută situate imediat sub o anumită limită de rapor-
tare. 
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8) Transferul sau primirea frecventă a unor volume 
mari de transferuri electronice către şi dinspre jurisdic-
ţiile cu risc sporit. 

9) Un client depozitează fonduri în câteva conturi, 
în mod obişnuit în sume sub o anumită limită de ra-
portare, iar fondurile sunt apoi consolidate într-un cont 
colector şi transferate electronic în străinătate. 

10) Ordin dat băncii să transfere fondurile în străi-
nătate şi să aştepte o încasare echivalentă a unui trans-
fer electronic din alte surse. 

11) Primirea transferurilor electronice şi cumpăra-
rea imediată a instrumentelor monetare realizate pentru 
plata unei terţe părţi [10].

Un alt aspect important îl constituie cooperarea 
națională și cea internațională.

În textul Strategiei naționale de prevenire şi com-
batere a spălării banilor şi finanţării terorismului pen-
tru anii 2013-2017, la compartimentul „Asigurarea 
cooperării naţionale şi internaţionale” regăsim că oda-
tă cu evoluţia sistemelor de plăţi rapide şi implicarea 
grupărilor transnaţionale în infracţiunile de spălare a 
banilor şi de finanţare a terorismului, eficienţa com-
baterii acestor fenomene este direct proporţională cu 
structura şi calitatea relaţiilor cu autorităţile speciali-
zate din alte state şi jurisdicţii. 

Totodată, comunitatea internaţională și-a unit efor-
turile prin crearea unor organizaţii internaţionale în 
scopul facilitării schimbului de informaţii între orga-
nele specializate din diferite ţări. Acest fapt a implicat 
participarea activă a Serviciului la dezvoltarea meca-
nismelor internaţionale în domeniul prevenirii şi com-
baterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Mai mult decât atât, implementarea acţiunilor pre-
văzute în strategiile anterioare a făcut posibilă adera-
rea Republicii Moldova la Grupul EGMONT şi la Re-
ţeaua Internațională Camden a Oficiilor de Recupera-
re a Creanțelor (CARIN). Aceste realizări stau la baza 
capacităţii Serviciului de a efectua un schimb eficient 
de informaţii financiare cu alte servicii similare din 
127 de ţări [11].

De asemenea, în 2013, Comisia Europeană a înce-
put oficial operațiunile Centrului european pentru cri-
minalitatea informatică (EC3) în cadrul Europol. Sco-
pul centrului este de a acționa ca punct focal în lupta 
UE împotriva criminalității informatice. 

Rolul EC3 este de a sprijini statele membre și 
instituțiile Uniunii Europene în construirea capacității 
operaționale și analitice pentru investigațiile și coope-
rarea cu partenerii internaționali. 

Acest lucru necesită ca autoritățile competente să 
adopte o abordare coordonată și colaborativă la nivel 
transfrontalier, împreună cu părțile interesate din secto-
rul public și privat. EC3 își propune să ofere o abordare 
colaborativă cu: 

statele membre UE; •	
țări din afara UE;•	
organizații internaționale; •	
furnizori de servicii de telecomunicații și inter-•	

net;

companiile implicate în asigurarea securității in-•	
ternetului și sectorului financiar;

experți academici;•	
ONG-uri;•	
CSIRT și CERT-UE (ambele, servicii internaționale •	

operative, specializate în asigurarea securității și in-
vestigării crimelor informatice pe tot teritoriul UE) [5, 
p.122].

Deşi legislaţia naţională permite efectuarea schim-
bului de date în baza principiului reciprocităţii, Ser-
viciul negociază semnarea unor memorandumuri de 
înţelegere cu serviciile altor state (42 fiind deja semna-
te) în scopul creşterii încrederii între parteneri privind 
schimbul reciproc de informaţii şi convenirea limitelor 
utilizării acestora [11].

În acest sens, este rezonabil de atras atenția asupra 
practicii Georgiei. În ianuarie 2010, furnizorii de ser-
vicii de Internet georgieni care reprezentau majoritatea 
absolută a pieței de telecomunicații au intrat în „Me-
morandumul de cooperare dintre organele de drept și 
furnizorii de Internet, pe baza principiilor cooperării în 
domeniul criminalității informatice” cu Ministerul Afa-
cerilor Interne. Documentul a fost rezultatul negocieri-
lor pe tot parcursul anului dintre industria internetului 
și Guvernul Georgian în cadrul Proiectului privind cri-
minalitatea informatică, implementat de Consiliul Eu-
ropei [5, p.125].

Spre final, este rezonabil să ne așteptăm ca infracto-
rii să continue să-și dezvolte tehnicile de spălare a ve-
niturilor din crimă utilizând valute virtuale și alte teh-
nici. Acest lucru va implica, cu siguranță, dezvoltarea 
unor modele de tranzacții din ce în ce mai sofisticate, 
exploatând amenințările și provocările evidențiate în 
acest articol, pentru a ascunde sursa de fonduri.
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