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Termenul de „cartel” provine de la cuvântul 
latin medieval cartellus care înseamnă „card 

mic”. Pentru prima dată, sensul înțelegerilor de tip 
cartel a avut conotații militare, termenul fiind aplicat 
unui acord oficial între guvernele aflate în război pen-
tru a înceta conflictul temporar, cu scopul de a permite 
schimbul de prizonieri. În acest context, cartelul a fost 
asimilat noțiunii de armistițiu. În consecință, sensul 
primar al acestui cuvânt este de – suspendare a os-
tilităţilor, stabilire a unui armistiţiu între combatanţi, 
prin care rivalii se întrunesc într-o alianţă incomodă 
[1]. Pe parcurs, semnificația acestui cuvânt rămâne 
subtilă şi complexă, combinând elemente de încetare 
a unei rivalităţi, colaborare nenaturală şi, prin urmare, 
nesigură, precum şi de acţionare în detrimentul unui 
alt interes (al publicului larg). Această idee de „în-
cheiere a ostilităților”, printr-un acord convenit între 
părți, se referă, de asemenea, în lumea politică, la un 
grup de partide politice, fracțiuni, sau națiuni care se 
unesc într-un acord pentru o cauză comună. În acest 
caz, o „înțelegere” devine sinonimă cu o „alianță po-
litică” între un bloc sau un grup de partide, cum ar fi 
coaliția creată în mod deliberat de cancelarul german 
Otto von Bismarck, în anii 1880, pentru a rezista luă-
rii de amploare a Partidului Democrației Sociale.

În domeniul dreptului concurenței, un cartel re-
prezintă o înțelegere dintre întreprinderi indepen-
dente (de obicei, din aceeași industrie), care sunt de 
acord în mod oficial să coopereze împreună pentru a 
influența și stabili prețurile de pe piață, pentru a limita 
aprovizionarea, restrânge concurența și chiar împărți 
profiturile. Motiv pentru care, de-a lungul timpului, 
noțiunea de cartel a dezvoltat conotații negative în 
limba engleză. 

Existența cartelurilor contravine teoriilor clasice 

de concurență deschisă și piață liberă, care indică 
asupra faptului că formarea de carteluri este ilegală 
în multe țări occidentale, inclusiv în Australia, Cana-
da, Statele Unite ale Americii și întreaga Uniune Eu-
ropeană. Trei dintre cele mai bine cunoscute exemple 
contemporane care ilustrează conotațiile actuale ne-
gative ale înțelegerii sunt cele referitoare la cartelul 
diamantelor – De Beers, cel al Organizației Țărilor 
Exportatoare de Petrol (OPEC) și cartelurile de dro-
guri columbiene din America Latină [2].

Curtea Supremă a SUA a descris cartelurile ca fi-
ind „răul suprem al antitrustului”, Comisia Europeană 
– „păcat crucial”, Reţeaua Internaţională de Concu-
renţă – „insultă directă adusă principiilor concuren-
ţei”, iar Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCED) – „cea mai sfruntată încălcare a 
dreptului concurenţei”. Mai mult decât atât, comisarul 
Directoratului General pentru Concurență al Uniunii 
Europene, Neelie Kroes a afirmat în octombrie 2006, 
că „acestea aplică o lovitură criminală în inima activi-
tăţii economice sănătoase” [3]. 

Prin însăși natura lor, cartelurile elimină sau limi-
tează concurenţa. Companiile participante la o înţele-
gere produc mai puţin şi câştigă profituri mai mari. Iar 
cei care plătesc sunt societatea şi consumatorii. Resur-
sele sunt alocate greşit, iar bunăstarea consumatorilor 
este redusă. Prin urmare, cartelurile sunt aproape uni-
versal condamnate din motive întemeiate. Mai mult, 
dintre toate restricţiile aduse concurenţei, cartelurile 
contrazic cel mai radical principiul unei economii de 
piaţă bazate pe concurenţă [4, p.15].

Pe lângă carteluri, există și o a doua categorie de 
acorduri anticoncurențiale – și anume, verticale, care 
reprezintă un acord sau practică concertată conveni-
tă între două sau mai multe întreprinderi ce operează 
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fiecare, în sensul acordului sau al practicii concerta-
te, la niveluri diferite ale procesului de producţie sau 
distribuţie, care se referă la condiţiile în care părţile 
pot cumpăra, vinde sau revinde anumite produse. 

Recomandarea Consiliului OCED privind măsu-
rile eficiente împotriva cartelurilor dure, adoptată la 
25 martie 1998 [5], definește „un cartel dur” ca fi-
ind: „un acord anticoncurențial, practici concertate 
anticoncurențiale, sau aranjamente anticoncurențiale 
între concurenți de a stabili prețuri, a face oferte tru-
cate (licitații secrete), a stabili limitarea producției 
sau cote, sau împărți piețe, prin alocarea clienților, 
furnizorilor, teritoriilor sau liniilor de comerț”. Ca-
tegoria de carteluri dure nu include acordurile, prac-
ticile concertate sau aranjamentele care: 

– sunt legate în mod rezonabil de realizarea lega-
lă a reducerii costurilor sau îmbunătățirii eficienței 
produselor; sau 

– sunt excluse în mod direct sau indirect de sub 
acoperirea legilor statelor membre; sau

– sunt autorizate în conformitate cu aceste legi. 
Cu toate acestea, conform Camerei Internaționale 

de Comerț [6], toate excluderile și autorizațiile a 
ceea ce ar fi în caz contrar un cartel dur ar trebui să 
fie transparente și ar trebui să fie revizuite periodic 
pentru a evalua dacă acestea sunt necesare. Astfel, 
cartelurile dure reprezintă:

– acordurile orizontale de fixare a prețurilor;
– falsificarea orizontală a licitațiilor;
– alocarea orizontală a piețelor. 
„Cartelurile dure” ar trebui să se limiteze la acor-

durile orizontale dintre concurenți, și nu ar trebui 
să se extindă, de exemplu, la un acord între două 
sau mai multe întreprinderi care operează, în sen-
sul acordului, la diferite nivele de producție sau de 
distribuție în lanț.

K. Hüschelrath și J. Weigand [7] compară mai 
multe definiții ale cartelului furnizate de doctrină:

Definiția 1: „se numește cartel o asociație de în-
treprinderi care este de acord, în mod explicit, să-și 
coordoneze activitățile” [8].

Definiția 2: „cartelurile sunt asociații de între-
prinderi independente din același sector care sunt 
formate pentru a crește profiturile lor comune prin 
restrângerea activităților lor competitive” [9].

Definiția 3: „un cartel reprezintă un grup de în-
treprinderi care au căzut de acord, în mod explicit, 
între ele, să-și coordoneze activitățile în scopul de a 
crește prețul de piață – intrând într-o formă de acord 
de stabilire a prețurilor” [10]. 

Dacă comparăm cele trei definiții, observăm 
diferențe semnificative, dar și unele similitudini im-
portante. Se pare că prima definiție este cea mai lar-
gă din toate trei, catalogând cartelurile ca fiind orice 
fel de coordonare explicită a activităților de către 
o asociație de întreprinderi. În lumina prevederilor 
anticoncurențiale, această definiție este probabil prea 
largă și nespecifică. 

În ceea ce privește cea de-a doua definiție, remar-
căm că este strâns legată de prima, însă indică asupra 
scopului principal al cartelurilor – de creștere a profi-
turilor, și specifică, de asemenea, modul lor de opera-
re, care are loc prin restricționarea activității competi-
tive, criterii care sunt importante în definirea lor. 

A treia definiție este relativ precisă și prea îngustă 
în acest sens, caracterizând un cartel ca fiind un acord 
explicit între întreprinderi cu scopul de a ridica prețul 
pe piață. 

În literatura de specialitate a Federației Ruse, se 
face o diferențiere dintre carteluri dure și alte tipuri 
de carteluri. Astfel, „cartelurile dure” sunt definite ca 
„acorduri care produc cel mai negativ impact asupra 
concurenței. Scopul acestora este stabilirea de către 
concurenți a prețurilor, convenite printr-un acord, 
la produsele lor, divizarea pieței între concurenți în 
baza principiului geografic (divizarea teritorială a 
pieței) sau în funcție de categoria de cumpărători ai 
produsului, precum și stabilirea de către concurenți 
a cotelor la producere sau vânzare a produselor pe 
piață”, în timp ce alte tipuri de carteluri sunt descrise 
ca „acorduri dintre agenți economici concurenți, cu 
scopuri altele decât cele indicate mai sus, însă ca re-
zultat al realizării cărora se limitează/poate fi limitată 
concurența” [11].

În urma cercetării acestui domeniu în Republi-
ca Moldova, observăm că doctrina nu examinează 
noțiunea de „cartel”. Noua lege a concurenței nr. 183 
din 2012 [12] definește acordurile anticoncurențiale 
orizontale ca fiind „acorduri sau practici concertate ce 
se realizează între două sau mai multe întreprinderi 
care funcţionează pe piaţă la acelaşi (aceleaşi) nivel 
(niveluri)”. În art.5, Legea nr. 183 interzice acordurile 
anticoncurențiale în general, fără a face distincție în-
tre cele orizontale și cele verticale. Cu toate acestea, 
în art.7 al aceleiași legi, sunt specificate în mod ex-
pres cartelurile dure, ca fiind „acorduri anticoncuren-
ţiale orizontale, cu excepţia acordului de importanţă 
minoră, care, în mod direct sau indirect, izolat sau în 
combinaţie cu alţi factori aflaţi sub controlul părţilor, 
au ca obiect: 

fixarea preţurilor de vânzare a produselor către – 
terţi; 

limitarea producţiei sau a vânzărilor; – 
împărţirea pieţelor sau a clienţilor; – 
participarea cu oferte trucate la licitaţii sau la alte – 

forme de concurs de oferte”. 
Dacă interpretăm această prevedere stricto sen-

so, putem deduce că cartelurile dure reprezintă doar 
cele mai grave încălcări și limitări ale normelor 
anticoncurențiale, celelalte acorduri anticoncurențiale 
orizontale interzise, putând fi numite convențional – 
carteluri. Mai mult, considerăm că această tendință 
provine din literatura științifică și didactică din Eu-
ropa de Vest și SUA, unde este utilizat pe larg ter-
menul de „cartel”. Ținem să menționăm că OCED 
utilizează numai noțiunea de „cartel dur”, noțiunea de 
„cartel” lipsind din vocabularul documentelor acestei 
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organizații, în timp ce doctrinarii și practicienii vest-
europeni și americani procedează invers, adică asimi-
lează de cele mai multe ori noțiunea de „cartel” cu cea 
de „cartel dur”. 

În acest context, suntem de acord cu redutabilul 
doctrinar britanic R. Whish [13], considerat unul 
dintre fondatorii doctrinei contemporane a dreptului 
concurenței în Regatul Unit și în Uniunea Europeană, 
care utilizează pe larg termenul de „cartel”, având în 
vedere orice acord anticoncurențial orizontal, iar când 
se referă la acordurile anticoncurențiale orizontale 
care nu pot fi exceptate, le numește „carteluri dure”. 
De fapt, aceeași logică este prezentă și în prevederi-
le Legii concurenței a Republicii Moldova nr. 183 în 
art.7 alin. (3). 

În plus, Curtea Europeană de Justiție cu sediul 
la Luxemburg utilizează pe larg în jurisprudența sa 
noțiunea de „cartel” atunci când se referă la acorduri-
le anticoncurențiale orizontale specificate în art.101 
al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene 
[14]. Pentru exemplificare, putem menționa cauza 
Sigma Tecnologie [15], în care Tribunalul de Pri-
mă Instanță a Curții Europene de Justiție a susținut 
că „simpla existență a unui obiect identic dintre un 
acord în care a participat o întreprindere și un cartel 
global nu este suficientă pentru a face întreprinderea 
răspunzătoare de acest cartel global. Doar dacă în-
treprinderea a știut sau ar fi trebuit să cunoască că, 
prin participarea sa în cadrul unui cartel s-a alăturat 
unui cartel global, poate constitui o exprimare a fap-
tului că a acces în cadrul unui cartel global”. Într-un 
alt caz în care se expune asupra răspunderii pentru 
participarea în cadrul unui cartel, AC-Treuhand AG 
vs Commission [16], Tribunalul de Primă Instanță 
menționează că pentru a stabili dacă „o întreprin-
dere a participat în cadrul unui cartel, este suficient 
să se demonstreze că a participat la ședințele în ca-
drul cărora a fost convenit asupra comportamentului 
anticoncurențial, fără manifestarea opoziției față de 
astfel de întâlnire”. 

Deci, putem concluziona că deși în actele normati-
ve, cum ar fi Tratatul privind Funcționarea Uniunii Eu-
ropene ori în alte regulamente și dispoziții, instituțiile 
europene păstrează noțiunea de acord anticoncurențial 
orizontal, în doctrină, jurisprudență, precum și în lim-
bajul uzual se utilizează pe larg termenul de comun 
acceptat de „cartel”, fără a exista vreo catalogare foar-
te clară a ceea ce înseamnă acest tip de acord. 

În concluzie, propunem ca legiuitorul să definească 
în lege noțiunea de „cartel”, de exemplu, prin inclu-
derea acestui termen, între paranteze, după noțiunea 
de „acord anticoncurențial orizontal” în art.4 al Legii 
concurenței nr. 183 din 2012 ori în legislația secunda-
ră adoptată de autoritatea de concurență din Republica 
Moldova – în legislația secundară, cu scopul de a face 
claritate și de a racorda legislația Republicii Moldova 
la cele mai recente evoluții europene în domeniu, la 
jurisprudența Comisiei și Curții Europene de Justiție, 
precum și la practica națională existentă. Această 

practică este materializată prin utilizarea pe larg a ter-
menului de cartel de către Consiliul Concurenței al 
Republicii Moldova, inclusiv pe pagina sa de internet, 
instituție care a creat în 2014 și o Direcție Anticar-
tel, care contribuie la protecția, menținerea și stimu-
larea concurenței în vederea prevenirii și, după caz, 
a contracarării folosirii acordurilor anticoncurențiale 
pentru împiedicarea, restrângerea sau denaturarea 
concurenței.
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The article deals in a change in the legal system 
practiced in Israel, when lay judges who are 

representatives of the public or a jury, will have a sig-
nificant decision power in discussions and court rulings 
in criminal law regarding terrorism criminals, and civil 
courts, in appeal committees as regarding Property Tax 
and Compensation Fund Law (1961) that compensates 
citizen damages, amongst other things due to a terro-
rist attack on Israel. The findings of a proceeding sta-
tistical study on the current situation in the field of lay 
judges in Israel, who serve in Regional Courts of Labor 
and Social Security, pointed out that prior to the inclu-
sion of lay judges in criminal court proceedings, their 
function requires an upgrade in order for them to be 
able to determine the guilt or innocence of a defendant, 
examinations for suitability for the position are to be 
conducted, as well as thickening of professional train-
ing (such as Evidence Law) and increasing the amount 
of court proceedings of public representatives. There is 
a consensus that participation of public representatives 
in trials reflects to a greater degree from a social stand-
point the “common sense” and the justice as compared 
to a trial with only a professional judge.

For purposes of discussion in present article in an 
argument on the subject of upgrading the legal system 
practiced in Israel, when lay judges who are represen-
tatives of the public or a jury will have a significant 
decision power in court rulings – we have conducted 
a preliminary statistical study on current situation in 
the field of lay judges in Israel, who serve in Regional 
Courts of Labor and Social Security. The study was con-
ducted through a questionnaire of 45 questions, during 

December 2014. The study population consisted of 41 
men and women while about 70% of the participants 
being lawyers and 30% being executives in companies 
who were present in a hearing in the District Court of 
Labor and Social Security [1].

One of the goals of the study was to examine the 
suitability of public representatives as judges in crimi-
nal law. The study findings indicate the following 
facts:

No significant finding, as should public representa-
tives serve in criminal trial – they will find it difficult or 
feel uncomfortable in determining the defendant’s guilt 
in a trial (25% thought that they would have difficulty 
in determining guilt to a lesser degree, 25% thought 
that they would to an absolute degree).

It was found that public representatives will not tend 
as a system to acquit a defendant (42% of the respon-
dents completely disagree that they will tend to acquit 
the defendant, 32% agree to little to absolute degree).

The researched subjects believe that public repre-
sentatives will fear from making a decision due to fear 
from a defendant in criminal trial: 34% of the respon-
dents tend to think to a small degree that there will be 
fear amongst public representatives, and 25% think to 
an absolute degree that they will fear.

It was found that should representatives from the 
public serve in a court discussing criminal matters, they 
will not tend more than professional judges to convict 
those innocent from the offence (39% agree completely, 
however 29% have no decision ability on the subject), 
and in addition it was found that public representatives 
will tend to respect the rights of harmed/victims to a 
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slight degree at a rate of 39%, and to a complete extent 
at a rate of 17%.

It was found that from an aspect of civil duty/con-
tribution to society – serving as representative of the 
public is perceived this way to a small degree by 26% 
of the researched subjects, and is perceived to an abso-
lute degree by 41% of the researched subjects.

A prominent finding is that 71% of the respondents 
claim from small to absolute degree that in a criminal 
trial it will not be easy for representatives of the public 
sit in judgment of other people, and that it would be 
difficult for them to judge whether a person is guilty 
or not.

Despite the uncertainty that exists amongst the study 
population reflected in a relatively high percentage of 
researched subjects who found it difficult to respond 
to certain issues – the findings indicate the fact that 
the researched subjects who are mostly lawyers’ pub-
lic (70%) and also executives who have participated in 
proceedings in the Labor Court – believe that:

There is a need to upgrade the function and sta-1. 
tus of public representatives so that they are able to 
determine guilt or innocence of a defendant, prior to 
their inclusion in proceedings as criminal trials in La-
bor Courts. The findings indicate that there is a con-
sensus regarding the need to conduct suitability tests 
for the position, thickening of professional training (as 
Evidence Law for example) and increasing the amount 
of court proceedings of public representatives. All with 
the purpose of increasing the understanding of public 
representatives of a court proceeding.

On one hand, there is ambiguity regarding the 2. 
very weight of public representatives in court jurisdic-
tion team – however, on the other hand, support was 
found for suitability of public representatives as judges 
in civil law when there is a consensus that justice can be 
made in trials involving public representatives. There is 
a consensus that the participation of public representa-
tives in trials, reflects from a social aspect to a greater 
extent the “common sense”, than a trial with only a pro-
fessional judge.

Eventually, with all the ambiguity advantages in 
serving of public representatives in their actual con-
tribution to justice, experience with public represen-
tatives in Israel indicates that the position involves 
prestige and pride, and that about half the respondents 
claim that they would prefer personally to be in a pri-
vate legal proceeding in which public representatives 
are involved than being “defendants” in any legal pro-
ceeding. And all this before “institution of public repre-
sentatives in Israel” was improved and upgraded.

A. Regarding terrorism offenders
President of the Israeli Supreme Court, Asher Gro-

nis, alerted in 2013 against bitter and worn-out judges. 
A “Ticking bomb” as the president defined their frus-
trations. This is a danger to the litigating public who 
lose faith in the judicial system. Occasionally, a citizen 
unaccustomed to rub shoulders with the legal world, 
received a cultural shock. 

Lawyers representing the interests of a citizen in an 
arena that purports to be impartial, attentive and patient 
occasionally absorb a scolding outburst of disrespect 

from “the court” that at times forgets that a lawyer has 
a client as well. After we will all stand up upon hearing 
“All rise!”, the lawyer and the client will be left alone. 
The latter will look into the eyes of his representative 
whose honor is crushed and from that moment on the 
lawyer will be considered in the eyes of the client as a 
defeated warrior.

The confused customer leaves the courtroom after 
the lawyer’s arguments were not heard, occasionally 
by a semi-attentive disregard, occasionally with a blunt 
disregard and from that point on the citizen is con-
vinced that his main problem has become the lawyer 
and he has to handled it right away, while the problem 
due to which he found himself in the legal arena, be-
came secondary. 

There are complaints on judges. Annual report of 
Ombudsman for complaints against judges presented a 
rise in the number of justified complaints against them. 
Among the cases: Refurbished protocols and a deci-
sion on appeal which lasted for two and a half years. 
When it comes to civil conflict, sometimes, so be it. But 
lawyers also encounter judges presiding over a crimi-
nal court and are offended in front of a client. When 
it comes to human lives entrusted to a lawyer, these 
insults may even be dangerous. An attempt on the part 
of a lawyer to conduct officially appropriate to the oc-
casion will immediately be interpreted in the eyes of a 
client as weakness. It is the fault of judges mentioned 
by Gronis? It might be that the system requires a com-
prehensive change. 

There are countries where ruling is made by the 
jury. Advantage: You cannot complain against a judi-
cial oligarchy. Secondly, juries do not hear repeatedly 
the evasive allegations that no longer invoke empathy. 

To our opinion it will not be correct to apply the 
jury system in Israel and Moldova in criminal law. 

At the same time we do not recommend to appoint 
lawyers as lay judges, as the template of judging ac-
cording to regulations and laws will not take into ac-
count the social dimension, the “field”, the social jus-
tice and democracy. 

Throughout their entire lives, judges are busy with 
hearing witnesses and writing verdicts, until it seems 
that all you will get is a court is order rather than justice. 
The jury is left with something attentive; the method 
of case following case has not yet eroded their justice 
experience. However, we strive at a different solution 
[2].

The annual report of Ombudsman for complaints 
against judges presented a rise in the number of justified 
complaints against them. Among the cases: refurbished 
protocols, in the center of which was a vice president of 
the Tel-Aviv district court, judge Varda Alsheikh, and 
two and a half years for formulating a decision on an 
appeal and eight years of discussions on a simple case 
in Supreme Court, these are part of the justified com-
plaints against judges received in 2012 and published 
by the ombudsman for complaints against judges, Su-
preme Court Justice Eliezer Goldberg (retired). In the 
data of the annual report of the ombudsman a rise is pre-
sented as well in number of justified complaints against 
judges, 101 of these in the past year as compared to 



7

Nr. 11, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

89 in 2011. According to the report, in last year, 930 
complaints were received by the ombudsman, about 40 
less than in previous year. About half of the complaints 
dealt in Magistrates Court, which are the biggest and 
the busiest. Other courts prominent on the subject are 
Domestic Courts (16%) and Rabbinical courts (13%).

Similar to last years, the present report also reveals 
quite a few cases of legal dragging, the most promi-
nent of which took place in the Supreme Court. This is 
a case where the judges discussed a non-complicated 
request, but nevertheless, the case lasted for more than 
eight years. In another case, it took the Supreme judges 
more than two and a half years to deliver a verdict on 
an appeal. “It is evident that much work was invested 
in the unique question under discussion”, writes the 
ombudsman. “Nevertheless, and without ignoring the 
immense burden imposed on judges of the Supreme 
Court, delivering a verdict 31 months after the date the 
complaining party announced that he does not accept 
the settlement offer proposed by the court, significantly 
exceeds the reasonable time of delivering a verdict” 
[3].

The report also presents a case of “over zealous-
ness” on the part of Rabbinical judges in the Rabbini-
cal court, handling a case of divorce between a woman 
residing in Israel and her husband who resides abroad. 
The court set a time for a session when the man was not 
in Israel. He landed in Israel in an evening after the ses-
sion and was apprehended by the police. After spend-
ing a night in jail, he was brought before the court es-
corted by policemen. “There is no doubt regarding the 
good intentions of the Rabbinical judges, who wanted 
to prevent her being “chained” in marriage in the face 
of a suspicion that the complainant will manage to 
avoid the session and return to the country he lives in”, 
wrote Goldberg. “However, in their desire to achieve 
the intended result, abused his rights”.

Although human beings tend to deviation and preju-
dice, most of them really want justice and are willing to 
work hard and think in order to get it.

An Israeli lawyer has not adopted the jury system, 
however to our opinion, the solution lies in the power 
given to an average citizen to distinguish between good 
and evil to improve the justice system. For this duty fit 
the public representatives [4].

We believe that we should consider a completely 
different model: lay judges as public representatives 
appointed next to a veteran judge. Jurisdiction with 
public representatives may not have to be a career, but 
rather a service to the citizen. It could be that an ulti-
mate “jury” without the ills of the American model, is a 
representative appointed ad hoc, similarly to represen-
tatives of the public in present day Labor Courts. Why 
can’t two lay judges serve from the community of pub-
lic representatives? Why shouldn’t their different voice 
be heard? Why shouldn’t their presence and weight be 
counterweight to an inattentive judge? This offering 
may serve as a solution, especially to the wearing out 
of judges and the erosion of public faith in courts.

The situation is similar court committees, dealing 
in various issues such as the issue of rights of different 
populations through an extensive series of legislation 

as well as in appeal committees as such as eligibility to 
compensation under the law in emergency situations. 
For example, appeals committees for Property Tax and 
Compensation Fund Law (1961) that compensates the 
damage to civilians amongst other things due to terror-
ist attacks on Israel.

B. With regard to terrorism damages
The State of Israel has occasionally faced states of 

security emergencies such as “special situation in the 
rear”, by power of Civil Defense Law, 1951 – in any 
such event there are mental casualties and property 
damages. Through an extensive series of legislation, 
the regularization of the states of emergency under 
the Property Tax and Compensation Fund Law 1961, 
regarding eligibility for compensation under the law, 
is obtained through an extensive series of legislation, 
dealing in various subjects, including:

1. Property Tax and Compensation Fund Law 
(1961).

2. Appeal committees.
3. Appeal to the District Court on the appeal com-

mittee.
The process of compensation for damages to pro-

perty and/or flesh following a state of emergency, ac-
companied by complaints from the public (citizens, 
industrialists, trade and services) on functioning of the 
government. To our opinion, solutions on a “heavy” 
socio-economic subject as compensation at time of 
emergency, is problematic through appeals commit-
tees, while the legal and/or juristic discourse is not be-
ing held in a court while inclusion of representatives 
of the public, who are capable of serving as a bridge 
of public legitimacy between the government and the 
public of casualties and damaged at time of emergency 
and as a balancing function between state interest and 
the interest of the public that was damaged and harmed, 
alongside with implementation of purposes of the law. 
Moreover, public representatives anyway serve on 
committees on behalf of the court, so it is not clear that 
they do not serve on Appeal committees of Property 
Tax and Compensation Fund (1961).

In the basis of discussion in the article is the sub-
ject of legitimacy of lay judges from the public and 
their potential contribution to an appeal committee or 
a specialized entity, such as Labor and Social Security 
Court.

We recommend choosing the following ways to 
upgrade the treatment of state-level law: to pass in le-
gislation the powers of appeals on Appeal Committee 
Decisions Act (1961) regarding damages from terrorist 
acts from District Courts to Labor and Social Security 
Courts existing in five regions as well as the National 
Court in Jerusalem. The panel will include the Labor 
Court presiding judge who is a professional judge and 
two additional representatives of the public. If required, 
an appraiser or engineer will be summoned as an expert 
witness, as customary to summon experts in general in 
Labor and Social Security court. Under certain condi-
tions, the Labor and Social Security Court can provide 
those unique resources that would give the institution 
its legitimacy.

Validation for this proposal lies in the fact that there 
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are five appeals committees in five regions of the coun-
try [5], similar to the distribution of Labor and So-
cial Security Courts, and in addition, the three recent 
operations in Southern Israel except for “protective 
edge” that cannot be summed up yet, only Appeal com-
mittee in Beer-Sheba operated on appeals, and in total 
500-700 appeals were submitted in each campaign. 
Following Second Lebanon War appeals committees 
operated in cities of: Haifa, Nazareth, Tel-Aviv and Je-
rusalem. In total, about 2000 appeals were submitted 
to the district courts for damages of terrorist attack on 
Israel during operation “protective edge” of 2014.

With regard to frequency of events requiring ap-
peals, the Labor and Social Security Courts in Israel 
are capable of handling such an amount of appeals, by 
being spread in districts, and thus the load will not bur-
den them exceptionally.

Additionally, we recommend to keep the powers of 
Property Tax and Compensation Fund Law, 1961 in the 
hands of Appeal Committees, while the place of the as-
sessor and the engineer (to serve as expert witnesses 
when needed, as in Labor Courts) two lay judges pub-
lic representatives will be appointed with approval of 
the Ministry of Justice. As stated, this recommendation 
involves the suitability and training of public represen-
tatives for dealing with matters that are in the core of 
Israeli society and economy.

In present article we recommend its treatment by 
compensation and indemnification of citizens and busi-
nesses in states of emergency at a state level, according 
to Property Tax and Compensation Fund Law (1961), 
for two reasons:

Social Security due to acts of terrorism in the ex-1. 
tensive terms on a state level involves a wide range of 
topics related to various aspects of social policy, social 
security and welfare in their broadest sense: econo-
mic, political, sociological, demographic, geographic, 
historical sense, as well as in relation with education, 
health and justice. Legitimizing and implementing 
these values   requires that lay judges from the public 
will be able to make a significant contribution given 
the right tools and establishment support of the legal 
system and the Knesset.

Thickening of tasks of the Labor and Social Se-2. 
curity Court to deal in jurisdiction and mediation in all 
matters of victims of terrorism and state of emergency, 
from the physical aspect under Property Tax and Com-
pensation Fund Law 1961, and also body injuries on 
this matter, through the National Insurance Institute. 
The pure logic leads the author of present article to the 
simple explanation that in matters of body and soul in-
juries in states of emergency, the National Insurance In-
stitute anyway handles matters of workplace accidents, 
profession illness and states of micro-trauma, as well 
as issues of state health insurance – so that this issue 
is not strange to the Labor Court. On the other hand, 
in the issue of damage to property, the issue is related 
businesses and factories amongst other – so that in any 
case the Labor Court deals in matters of employees and 
employers.

It is also recommended to transfer the entire matter 
of insurance related to damages incurred by terrorism 

in general under the responsibility of Labor Courts, 
as matters of insurance of any kind – some of them 
are related to the National Insurance such as work dis-
ability insurance, disability insurance in life insurance 
and managers’ insurance, while the opinions in claims 
are anyway used both by the insurance companies and 
the National Security Institute, and it is at least known 
from experience that insurance companies compensate 
the plaintiffs while relying a medical report of the Na-
tional Security Institute and its determination of per-
centage of disability, for example.To implement this 
important move concerning the macro level, and bring 
about saving of costs for all parties out of providing a 
greater legitimacy to resolutions passed at times not in 
a presence of one party, there must be a serious change 
(structural and managerial) in functioning of public 
representatives in Labor Courts.

It was found in a survey conducted for the purpose 
of present article that most of the litigants in the Labor 
Court maintained that the participation of public rep-
resentatives in legal process is of importance, as main-
tained by lawyers regarding National Labor Court. 

To our opinion, there is difficulty for the State of 
Israel to optimally implement the method of lay Judges 
who are representatives of the public. Despite the jus-
tification for including public representatives in Labor 
Courts as customary is inclusion of representatives 
of the public in those and other courts in 60 countries 
around the world – proportionality balance has still not 
been created in the judicial system in Labor Courts in 
Israel. Theoretically, the Legislator’s intention was that 
the contribution of public representatives will encom-
pass factors of importance such as: inclusion in reign of 
the Law and thickening of democracy, making the legal 
process accessible to the public at large to put his faith 
in the system, contributing to understanding of the facts 
presented in claims and maintaining balanced and just 
working relationships. In our opinion, behind the scenes 
an unreasonable picture is being portrayed in actuality 
and not just in theory. Namely, the Legislator’s inten-
tion is not reflected and the role of public representa-
tives is left bereft of contents: public representatives do 
not write verdicts, do not participate in a sitting, they 
create a feeling that they do not have a real expression 
in the courtroom and in the proceedings and they are 
governed by the presiding judge and sit passively in the 
courtroom, and a significant part of attorneys believe 
that they are unnecessary in current situation. These 
facts are directed at the fact that they are unnecessary 
with no weight or significant contribution. 

To bring about a change and implement the system 
of lay judges in criminal trials against perpetrators of 
terrorism against Israel, it is recommended to raise 
the minimum requirements for appointment, being ac-
tive in the court, six-month training through senior lay 
judges and judges. All these will aggrandize and supply 
content to the role and lay judges will arrive prepared to 
trial and not as it is today. Then it will be possible to test 
empirically their contribution as it will allow them for 
knowledge and analytical skills, and mainly create le-
gal balance through the part of the public regarding the 
values and beliefs such as justice rather then law as the 
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Israeli public perceives the decisions of Israeli courts. 
In explanation to a candidate for a public repre-

sentative position, it was stated amongst other things 
that the representative of the public is a member of the 
panel for all purposes, and his status during the sitting 
is similar to that of the judge besides him in the panel 
he serves in. In procedural aspect, this means that the 
absence of a public representative who is a lay judge in 
the panel will damage the process that in some circum-
stances might even result in cancellation of the panel 
decision. A labor court system is ruled by judges, while 
public representatives are functioning in practice as ap-
parent partners in most cases, and certainly in the Re-
gional Labor Courts.

Remarkable is the fact that the amount of lay judges 
from the public who are willing to serve in this pres-
tigious position is big. Therefore, it is recommended 
that the Labor Courts system will be wise to formulate 
patterns of conduct appropriate to the status and con-
tribution of public representatives in relation to their 
position [6, 7].

As we have recommend in the article, “Fight against 
terrorism by trial”, our recommendations in current ar-
ticle is to pass by legislation an application of a sub-
stantial change (structural and administrative) in gen-
eral, in the role of public representatives or jurors in 
courts of law. As an opening, it will be said right away 
that expertise in the aspect of Law in state courts and in 
international courts and tribunals should be saved for 
judges and the public representatives should be spe-
cialized in achieving the goals of the Law, as reflec-
tors of the atmosphere in society and social justice from 
an aspect of „reasonable justice” rather than the Law. 
Therefore our unambiguous recommendation is to train 
public representatives to appear as judges in every mat-
ter also in criminal aspects of international courts and 
also in state courts and particularly in the anti-terrorism 
trials as it happens in non-democratic states like Russia 
and China and in democratic European countries and 
the USA. The pubic representatives or the jury should 
be freer than a judge from Evidence Law and dif-
ferent precedents that encumber a proceeding, and to 
represent a more moral aspect in the direction of justice 
rather than the Law.

So, as a result of our investigation we have con-
cluded that in the Global Terrorism Strategy and Plan 
of Action, states must make every effort to develop and 
maintain an effective rule of law of national criminal 
justice system that can ensure, those involved in plan-
ning or perpetration of terrorist acts or in support of 
terrorist acts are brought to justice, on the basis of a 
principle to extradite or prosecute, with due respect for 
human rights and fundamental freedoms after a terro-
rist suspect was arrested, charged, detained and pros-
ecuted. Guaranteeing due process rights, including for 
individuals suspected of terrorist activity, is critical for 
ensuring that anti-terrorism measures are effective, re-
spect the rule of law and are considered as fair. On the 
other hand, human rights are not a platform for national 
annihilation; they cannot justify undermining national 
security in any case and in all circumstances. Similarly, 
a constitution is not a prescription for national sui-

cide. But on the other hand, we must not consider the 
values and principles relating to human dignity and 
freedom.

Prosecution and punishment of terrorism offenc-
es. The deterrence effect is essentially flawed according 
to Beccaria (1764) who claims in regards to deterrence, 
that the punishments’ power of deterrence will increase 
the more following conditions are maintained:

The punishment must be made public.a. 
Certainty of punishment is more important than b. 

its severity, as the more a criminal is aware that his 
chances of being revealed are higher, he would be more 
deterred from perpetrating offences.

The punishment should be as close as possible to c. 
the perpetration of the offence.

At least in Israel, the legal proceeding in white-d. 
collar offences takes years, so that the deterrence effect 
is essentially flawed.

Terrorism criminality constitutes an isolated phe-
nomenon and therefore we must be creative with the 
ways of deterrence of potential offenders. This saying 
paves the way through an analysis of current situation 
in the field of punishment of terrorism offenders, as a 
step of presenting a new model for dealing with reduc-
tion of the phenomenon.
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Potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 1) din Convenţia Eu-
ropeană a Drepturilor Omului „Orice persoană are 

dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public 
şi într-un termen rezonabil, de către un tribunal indepen-
dent şi imparţial, stabilit prin lege, care va hotărî fie asu-
pra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 
îndreptată împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţa-
tă în public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis 
presei şi publicului, pe întreaga durată a procesului sau 
a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii 
publice ori al securităţii naţionale într-o societate demo-
cratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia 
vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura 
considerată strict necesară de către tribunal, atunci când, 
datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar fi de na-
tură să aducă atingere intereselor justiţiei”.

 Accesul liber la justiţie este consacrat, ca drept fun-
damental, atât prin art.6 pct.1) din Convenţie, cât şi prin 
art.20 din Constituţia Republicii Moldova, prin art.10 
din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum 
şi prin art.14 pct.1) din Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice. În ceea ce priveşte mijloacele 
concrete de asigurare a accesului liber la justiţie, acestea 
sunt lăsate de Convenţie la latitudinea statelor care au 
ratificat-o, prin dispoziţiile art.6 pct.1) nefiind prevăzute 
expres alte asemenea mijloace. În practica instanţelor na-
ţionale a fost invocată, în mod frecvent de părţi, ca măsură 
de îngrădire a accesului liber la justiţie, lipsa de gratuita-
te a procesului civil, prin instituirea în sarcina titularului 
cererii de chemare în judecată a obligaţiei de plată a unei 
taxe de stat şi prin neasigurarea asistenţei juridice gratuite. 
Niciunul din cele două argumente nu justifică o îngrădi-
re reală a dreptului de acces la justiţie. Cu toate acestea, 

aspectul fiscal al accesului la justiţie al cetăţenilor trebuie 
tratat cu prudenţă, având în vedere că atât textele consti-
tuţionale, cât şi cele convenţionale lasă statelor o marjă 
de apreciere în ceea ce priveşte întinderea acestui drept. 
Aşadar, asigurarea egalităţii părţilor în faţa justiţiei şi a 
liberului acces la justiţie cuprinde şi o componentă privi-
toare la cheltuielile judiciare, în care se include şi taxa de 
stat. Desigur că, pe plan teoretic (principial, legislativ), 
consacrarea principiului egalităţii în faţa justiţiei reprezin-
tă o garanţie solidă a respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. Mai delicată şi incertă este însă 
modalitatea de traducere în practică a acestui principiu, 
pentru că un atare demers pragmatic vine în contact cu 
realităţi de ordin economic şi social inerente nivelului de 
dezvoltare la care au ajuns ţările şi, implicit, nivelurile de 
pregătire, instruire şi educaţie ale populaţiilor sau ale stra-
turilor unei populaţii. 

Astfel, art.20 din Constituţia Republicii Moldova pre-
vede accesul liber la justiţie prin faptul că orice persoană 
are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor 
judecătoreşti competente împotriva actelor care violea-
ză drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o 
lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.

Curtea Constituţională, la rândul său, prin Hotărârea 
sa nr.31 din 01.10.2013 (p.54) a invocat că în orice soci-
etate democratică protecţia persoanei (fizice sau juridice) 
este una din atribuţiile de bază ale statului, iar posibilitatea 
persoanei de a utiliza în instanţa de judecată toate mijloa-
cele procedurale necesare pentru apărarea sa constituie un 
remediu efectiv pentru asigurarea unui proces echitabil, 
principiu care se desprinde din cuprinsul art.20 alin.(1) 
din Constituţie, conform căruia orice persoană are dreptul 
la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 
competente împotriva actelor care violează drepturile, 

uNELE  ASPECTE  REFERITOR  LA  ACCESuL  LIBER  LA 
juSTIŢIE  AL  CONSuMATORILOR  PRIN  PRISMA  PLăŢII 

TAxEI  DE  STAT
Pavel MIDrIGAn, 

doctor, conferențiar universitar interimar (USPEE „Constantin Stere”)

Accesul liber la justiţie este un drept fundamental, prevăzut de Constituţia Republicii Moldova, precum şi de Conven-
ţia Europeană a Drepturilor Omului. În acelaşi timp, acest drept nu este absolut, ci este condiţionat de unele modalităţi, 
inclusiv de condiţia plăţii taxei de stat. Această condiţie este prevăzută de legislaţia naţională – atât de Codul de procedură 
civilă, cât şi de Legea taxei de stat. În acelaşi timp, Legea privind protecţia consumatorului prevede un şir de facilităţi 
pentru consumator, dându-i prioritate în litigiile cu agenţii economici. Au intervenit unele modificări în legislaţia în vi-
goare, referitor la accesibilitatea consumatorilor la instanţele de judecată prin faptul scutirii de plata taxei de stat. Totuşi, 
exemplele aduse de aplicare a legislaţiei şi recomandărilor Curţii Supreme de Justiţie se aplică neuniform, fapt ce lezează 
drepturile consumatorilor. 
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libertăţile şi interesele sale legitime [1]. În continuare, 
Curtea Constituţională remarcă că într-o societate demo-
cratică, în care respectarea şi ocrotirea persoanei consti-
tuie o îndatorire primordială, este inadmisibil ca un drept 
consfinţit deja de legislaţie să fie diminuat. Renunţarea la 
una dintre modalităţile care asigurau o protecţie efectivă a 
justiţiabililor, cu consecinţa trecerii la un standard inferior 
de ocrotire a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în ra-
port cu cel anterior, consacrat de legislaţia infraconstituţi-
onală, constituie o încălcare a principiilor constituţionale. 
Or, art.54 din Constituţie statuează că în Republica Mol-
dova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua 
drepturile şi libertăţile.

În acelaşi timp, accesul la justiţie nu este un drept ab-
solut. Una din condiţiile esenţiale ale accesului la justiţie, 
prevăzută de legislaţia naţională, este plata taxei de stat.

 În acest sens, conform dispoziţiilor art.83 din Codul 
de procedură civilă, taxa de stat reprezintă o sumă care se 
percepe, în temeiul legii, de către instanţa judecătorească 
în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese 
se exercită actele procedurale de judecare a pricinii civi-
le sau cărora li se eliberează copii de pe documente din 
dosar. Scopul achitării taxei de stat în cadrul procesului 
civil este de a compensa parţial statului cheltuielile pentru 
asigurarea activităţii instanţelor judecătoreşti. Totodată, 
achitarea taxei de stat are drept scop şi ordonarea adre-
sărilor cu rea-credinţă în instanţă, întrucât povara supor-
tării cheltuielilor de judecată cade pe seama părţii care a 
pierdut procesul. În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se 
determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii, iar 
în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de 
lege, în proporţii fixe, conform Legii taxei de stat.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în 
hotărârile sale că în interesul unei bune administrări a jus-
tiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financi-
are a accesului unei persoane la un tribunal. În particular, 
ţinând cont de principiul conform căruia Convenţia urmă-
reşte protejarea unor drepturi care nu sunt teoretice sau 
iluzorii, ci concrete şi efective, Curtea reiterează faptul că 
în ceea ce priveşte cuantumul cheltuielilor de judecată, 
apreciat în contextul circumstanţelor unei speţe date, in-
clusiv capacitatea reclamantului de a le achita, precum şi 
faza procedurală în care această restricţie este impusă sunt 
factori care trebuie luaţi în considerare, atunci când se de-
termină dacă o persoană a beneficiat de dreptul de acces 
la un tribunal sau dacă, datorită cuantumului cheltuielilor 
de judecată, dreptul de acces la un tribunal a fost restrâns 
în aşa măsură încât este afectat în însăşi substanţa sa. S-a 
arătat, de asemenea, că, deşi art. 6 din Convenţie nu ga-
rantează accesul gratuit la justiţie, uneori costurile ridicate 
ale procedurilor pot aduce atingere acestui drept. Astfel, o 
taxă de stat în cuantum ridicat, o cauţiune proporţională 
cu valoarea obiectului procesului sau alte cheltuieli de ju-
decată disproporţionate faţă de posibilităţile financiare ale 
reclamantului pot reprezenta o descurajare în fapt a libe-
rului acces la justiţie. Curtea a arătat, într-o cauză în care 
taxa de stat era egală cu salariul mediu anual, că principii-
le de mai sus sunt aplicabile şi în litigiile comerciale, chiar 
dacă angajarea în activităţi comerciale presupune alocarea 
unor fonduri pentru eventualitatea angajării unor acţiuni 
în justiţie. Curtea de la Strasbourg aminteşte că art.6 alin. 
(1) din Convenţie garantează fiecărei persoane dreptul ca 

o instanţă să îi determine drepturile şi obligaţiile civile. 
Astfel, se consacră un „drept la justiţie”, din care dreptul 
de acces, mai precis dreptul de a se adresa unei instanţe 
în materie civilă, nu constituie decât un aspect. Cu toate 
acestea, „dreptul la justiţie” nu este absolut. El poate face 
obiectul unor limitări, de vreme ce, prin însăşi natura sa, 
reclamă reglementare din partea statului, care urmează 
a alege mijloacele pe care le va folosi în acest scop. În 
această privinţă, Curtea aminteşte că nu a negat niciodată 
că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justi-
fica impunerea unei restricţionări financiare a accesului 
unei persoane la justiţie. În pofida marjei de apreciere de 
care dispune statul în această materie, Curtea subliniază 
că limitarea dreptului de acces la justiţie nu este compati-
bilă cu prevederile art. 6 alin. (1) din Convenţie decât dacă 
prin aceasta se urmăreşte un scop legitim şi dacă există un 
grad rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utili-
zate şi scopul vizat. 

În vederea asigurării principiului consfinţit de Legea 
supremă a statului privind asigurarea accesului liber la 
justiţie, şi a prevederilor art.6 din Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fun-
damentale, cuantumul taxei de stat urmează a fi unul pro-
porţional care să nu condiţioneze încălcarea acestui prin-
cipiu fundamental. În acest context, ţinem să menţionăm 
că suma ce urmează a fi achitată ca taxă de stat în instanţă 
nu trebuie să constituie un impediment al cetăţenilor de 
a se adresa în justiţie pentru a fi restabiliţi într-un drept 
încălcat şi a obţine o satisfacţie efectivă. Chiar dacă acti-
vitatea de justiţie nu poate fi gratuită, aceasta nu înseamnă 
că o reglementare legală poate împiedica o persoană să 
se adreseze justiţiei prin stabilirea unor taxe insuporta-
bile. De altfel, după cum s-a menţionat, Legea taxei de 
stat prevede şi cazurile când acţiunile sunt scutite de taxe, 
avându-se în vedere tocmai respectarea principiului ac-
cesului liber la justiţie. Prin urmare, cuantumul taxei de 
stat stabilit prin Legea taxei de stat este unul ce asigură 
părţilor accesul liber şi egal la justiţie, prin respectarea 
principiului diminuării impedimentelor economico-finan-
ciare la realizarea acestui drept fundamental.

Astfel, cadrul legal referitor la plata taxei de stat la ac-
ţiunile în instanţele de judecată, este stipulat în mai multe 
acte legislative:

1. Legea taxei de stat nr.1216-XII din 30.12.1992, cu 
modificările respective;

2. Codul de procedură civilă, 2002;
3. Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 

13.03.2003.
În acest sens, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Repu-

blicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 25 din 28.06.2004 
cu privire la practica aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată 
în cauzele civile [2]. Prin Hotărârea în cauză, Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie atenţionează instanţele judecătoreşti 
asupra necesităţii aplicării conforme şi stricte a dispozi-
ţiilor Legii taxei de stat nr.1216-XII din 30.12.1992, ale 
Codului de procedură civilă şi al altor reglementări tan-
genţiale cu domeniul cheltuielilor de judecată, expunân-
du-se în mod detaliat asupra aplicării conforme şi stricte a 
dispoziţiilor legale în acest domeniu.

 Totodată, dreptul de acces la un tribunal urmează a 
fi înţeles ca un drept de acces concret şi efectiv, ceea ce 
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determină instanţa de judecată de a supune adresarea ori-
cărei persoane în justiţie cu o restricţie pecuniară clară şi 
concretă, evidenţiind-o în conţinutul încheierii de contes-
tare a neajunsurilor la adresarea cu un instrument de atac, 
urmărind scopul de respectare a echilibrului între necesi-
tatea asigurării bunei administrări în justiţie şi proporţio-
nalitatea unei astfel de restricţii.

De menţionat şi faptul că Curţea Supremă de Justiţie 
a modificat hotărârea indicată prin Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie nr.6 din 24 decembrie 2012 
[3], prin care a specificat că, pornind de la principiul res-
pectării dreptului de acces liber la justiţie, consfinţit de 
jurisprudenţa CEDO, în cadrul soluţionării cererilor pri-
vind acordarea facilităţilor la plata taxei de stat, instanţele 
judecătoreşti urmează să examineze cu minuţiozitate fie-
care caz concret pentru a nu admite îngrădirea dreptului 
persoanei la „un tribunal”, conducându-se la soluţionarea 
acestor cereri atât de normele dreptului naţional, cât şi de 
prevederile Convenţiei şi jurisprudenţei CEDO.

Obiectul studiului dat se referă la accesul la justiţie al 
consumatorilor. De menţionat că Legea privind protecţia 
consumatorilor, precum şi Legea taxei de stat până în anul 
2012 stipulau că acţiunile consumatorilor în instanţele de 
judecată urmau să fie depuse cu achitarea taxei de stat cu 
excepţia, prevăzută de art. 85 alin. (4) CPC, că instanţa de 
judecată poate scuti reclamantul de plata taxei de stat sau 
de plata unei părţi a ei în cazurile în care … [4]. 

Una din primele întrebãri pe care şi-o pun persoane-
le fizice – consumatorii, înainte de a acţiona în judecatã, 
este: cât ne costă acest litigiu?

 Între timp, pornind de la practica judiciară interna-
ţională, au fost intoduse unele modificări în legislaţia în 
vigoare, referitor la drepturile consumatorului, inclusiv la 
accesul la justiţie.

În acest sens, conform Legii nr.140 din 28.07.11 a 
fost introdus un punct nou în art. 4 al Legii taxei de stat: 
pct. 71) – sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele 
judecătoreşti reclamanţii – în acţiunile de protecţie a drep-
turilor consumatorilor.

Tot prin Legea nr.140 din 28.07.11 pentru completa-
rea şi nodificarea unor acte legislative, a fost modificat 
art.26 alin. (2) al Legii privind protecţia consumato-
rului, conform căruia consumatorii sunt scutiţi de taxa 
de stat în acţiunile privind protecţia drepturilor sale [5] 
Drept temei de modificare a Legii privind protecţia consu-
matorului a fost invocat faptul că prezenta lege stabileşte 
bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoane-
lor în calitatea lor de consumatori şi transpune Directiva 
2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi 
de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a 
Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parla-
mentului European şi ale Consiliului şi Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Con-
siliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JO), nr.L 149/22 din 11 iunie 2005. Adică, în motivarea 
acestor modificări, legiutorul a făcut referinţă la cadrul 
legal internaţional, la care noi „chipurile” ne ajustăm, 
scopul fiind unul destul de clar – apărarea drepturilor şi 
intereselor consumatorilor.

 Prin completarea art.26 alin. (2) al Legii protecţiei 

consumatorului, prin coraborare cu art. 1 al legii indica-
te, leguitorul a eliminat astfel posibilitatea de interpreta-
re, pentru a determina persoana scutită de taxa de stat, a 
format o identitate de persoană unică de reclamant-con-
sumator. Fie acesta luat ca individ, fie ca organizaţie a 
consumatorilor. Ceilalţi termeni sunt fie unii generali, in-
terpretarea lor nefiind necesarã pentru scopul prezentului 
articol, fie ţin de procedura civilã (ex. valoarea acţiunii). 
Deşi art.26 al Legii protecţiei consumatorului nu foloseşte 
părât pentru agentul economic, formând astfel identitatea 
opusă celei de consumator-reclamant, situaţia pasivă în 
litigiu a agentului economic este indicată prin termenul 
„împotriva”. Concluzia este că reclamantul-consumator 
este cel scutit de plata taxei de stat, atunci când îşi aparã 
drepturile specifice prin promovarea unui litigiu contra 
agentului economic. În cazul acestui text, legiuitorul a in-
versat structura obişnuitã a normei, respectiv a fãcut ca 
dispoziţia să preceadă ipoteza, dispoziţia fiind exonerarea 
de plată a taxelor, iar ipoteza fiind compusã din situaţia în 
care acţiunea ţine de domeniul protecţiei consumatorului 
şi din frazele cu rol clarificator pentru calitatea părţilor şi 
obiectul acţiunii. Legiuitorul, cunoscând acest principiu, 
a fãcut mai mult de a folosi termeni generali, integratori. 
Din formularea textului rezultã voinţa legiuitorului de a 
elimina orice dubiu cu privire la intenţia sa de a obţine o 
aplicare cât mai largă pentru cazurile de scutire enumera-
te. În felul acesta, dispoziţia normei este atotcuprinzătoare 
din perspectiva posibilităţilor de a acţiona în instanţă. Ast-
fel, sintagma „consumator” reprezintã ansamblul princi-
piilor şi normelor de drept care garanteazã protecţia statu-
lui pentru cetăţenii săi în calitatea acestora de consumatori 
de produse şi servicii. 

În practica judiciară a Republicii Moldova, au apărut 
mai multe discuţii referitor la faptul dacă în toate cazuri-
le persoana fizică are calitatea de consumator, după cum 
prevede art.1 al Legii privind protecţia drepturilor consu-
matorului. În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la practica aplicării 
legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea 
cauzelor civile” nu a fost dat un răspuns clar, mai ales 
referitor la calitatea de consumator în cazul raporturilor în 
construcţia apartamentelor sau caselor individuale [6]. 

În acest sens, s-a pronunţat şi CSJ în Recomandărea 
nr. 4 din 01 noembrie 2012 [7], prin care s-a atras atenţia 
tuturor instanţelor, că persoanele fizice care încheie con-
tracte de investiţii în construcţie cad sub incidenţa Legii 
cu privire la protecţia consumatorilor. Astfel, a fost prevă-
zut că instanţa de judecată, la judecarea litigiilor în cauză, 
este obligată să ţină cont şi de prevederile art. 513, 602, 
603 şi 610 CC. Or, aplicarea formală a Legii privind pro-
tecţia consumatorului, şi anume, a normei ce vizează res-
ponsabilitatea vânzătorului, prestatorului, fără a ţine cont 
de normele Codului civil menţionate mai sus, poate duce 
în consecinţă la pronunţarea unor hotărâri arbitrare. 

S-ar părea că atât leguitorul, cât şi Curtea Supremă de 
Justiţie au reconfirmat faptul că consumatorii în apărarea 
drepturilor şi intereselor lor în instanţele de judecată sunt 
scutiţi de plata taxei de stat şi se pot adresa în instanţele de 
judecată, fără nici o restricţie. 

Reamintim faptul că conform art.1 al Legii privind 
drepturile consumatorului, consumator este orice per-
soană fizică ce intenţionează să comande sau să procure 
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ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii 
pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător 
sau profesională [8].

Mai facem o precizare importantă că, în unele litigii, 
consumatorii reclamanţi indică şi alte obiecte ale litigii-
lor decât termenul sau calitatea în construcţii: rezilierea 
contractului pentru neîndeplinirea la timp a obligaţiunilor, 
declararea dreptului de proprietate, încasarea prejudiciu-
lui, separarea bunurilor … dar având totuşi calitatea de 
consumator în sensul art. 1 al Legii privind drepturile con-
sumatorului şi Recomandării CSJ nr. 4 din 01.11.2012.

Întrebarea care se impune este: cum este aplicată de 
instanţele de judecată acest cadru legal şi recomandări-
le CSJ în cazul în care consumatorul se adresează pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor sale în instanţa de ju-
decată?

Astfel, cet. M.M. s-a adresat în Judecătoria Bo-
tanica cu o cerere de chemare în judecată către SRL 
„Euro Mansarde” cu privire la recunoaşterea rezilierii 
contractului de investiţii în construcţia spaţiului locativ 
nulă, transmiterea în posesie a apartamentului (mansar-
dă), încasarea prejudiciului material şi moral (dosarul 
nr. 2-2096/14). În acelaşi timp, reclamanta, în calitate 
de consumator, făcând referinţă la cadrul legal sus-in-
vocat şi explicaţiile CSJ, a solicitat scutirea de plata 
taxei de stat. În motivarea acestei cerinţe, în afară de 
cadrul legal invocat, adică Legea privind drepturile 
consumatorului, Legea taxei de stat, reclamanta a mai 
invocat faptul că este lucrător al sferei bugetare, are 
un salariu insuficient pentru plata taxei de stat, are la 
întreţinere o fiică care este studentă.

Instanţa de judecată, prin încheiere a dispus de a res-
pinge cererea cu privire la scutirea de plata taxei de stat a 
reclamantei la depunerea cererii de chemare în judecată. 
În acelaşi timp, instanţa a comunicat reclamantei despre 
necesitatea lichidării neajunsurilor indicate, acordându-i 
pentru aceasta un termen de 5 zile din momentul primirii 
copiei de pe încheierea în cauză, explicându-i, în acelaşi 
timp, că în caz că nu va lichida neajunsurile menţionate, 
cererea de chemare în judecată nu va fi considerată ca de-
pusă.

Prin ce a motivat totuşi instanţa de judecată o astfel de 
încheiere?

1. Instanţa de judecată a invocat art.3 al Legii taxei de 
stat care prevede că pentru cererile de chemare în judecată 
la litigiile cu caracter patrimonial cuantumul taxei de stat 
este stabilit în mărime de 3% din valoarea acţiunii sau din 
suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult 
de 25.000 de la persoanele fizice. La art. 4 pct. 7) al legii 
indicate şi la care a făcut referinţă reclamanta, nu s-a pro-
nunţat deloc, cu toate că era obligată.

2. Conform art.85 alin. (4) CPC, în funcţie de situaţia 
materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana 
fizică poate fi scutită de plata taxei de stat sau de plata unei 
părţi a ei. S-a invocat jurisprudenţa CEDO (Malahov vs 
Moldova), prin care, după cum apreciază instanţa, denotă 
că „dreptul la o instanţă” nu este absolut. Acesta poate fi 
supus limitărilor, or art. 6 &1 acordă statului dreptul de a 
alege liber mijloacele acestui scop. Limitările, inclusiv fi-
nanciare ale dreptului de acces al persoanei la o „instituţie 
judecătorească” nu vor fi compatibile cu art. 6& 1 decât 
dacă aceasta urmăreşte un scop legitim şi există o pro-

porţionalitate rezonabilă între mijloacele folosite şi scopul 
legitim urmărit.

Instanţa a indicat că la caz se constată că potenţialul 
reclamant a solicitat scutirea de plata taxei de stat, fără 
a fi făcută dovada imposibilităţii achitării taxei de stat și 
situaţiei materiale precare, conform condiţiilor indicate 
mai sus. Nimic nu s-a invocat referitor la calitatea de con-
sumator.

La analiza acestei încheieri, adică la aplicarea legisla-
ţiei şi practicii judiciare, luând în consideraţie şi unele de-
cizii CEDO, vom reveni ceva mai târziu, însă să urmărim 
calea acestei cauze civile.

Astfel, reclamanta M.M. (consumator, după cum am 
indicat în sensul Legii privind drepturile consumatorilor) 
a fost nevoită să achite taxa de stat pentru a fi examinată 
cauza. Instanţa de fond a admis parţial cerinţele reclaman-
tei M.M.

Curtea de Apel Chişinău, examinând cauza dată în or-
dine de apel, a admis apelul companiei de construcţii, a 
casat hotărârea instanţei de fond, adoptând o nouă hotă-
râre, prin care a respins totalmente cerinţele reclamantei 
(consumatorului ) M.M.

În situaţia dată, consumatorul M.M. s-a adresat cu 
recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiţie. Referitor 
la plata taxei de stat, reclamanta (consumator) M.M. a 
solicitat în recurs eliberarea parţială de plata taxei de 
stat, prezentând probele incapacităţii de plată. În demer-
sul său, recurenta a făcut referinţă la Legea privind pro-
tecţia consumatorului, Legea taxei de stat (modificată), 
Recomandarea nr.4 din 01.11.2012 a Curţii Supreme 
de Justiţie privind aplicabilitatea legii privind protecţia 
consumatorilor în cauzele civile ce vizează litigiile cu 
privire la darea în exploatare în termen a imobilelor, in-
clusiv caselor de locuit, prestarea în termen a serviciilor 
etc.

Curtea Supremă de Justiţie în Recomandarea nr.4 din 
01.11.2012 invocată, a indicat clar că în cauzele civile ce 
vizează litigiile cu privire la darea în exploatare în termen 
a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, prestarea în termen 
a serviciilor etc. este aplicabilă relaţiilor indicate în Legea 
privind protecţia consumatorilor. Dacă este aplicabilă, de 
ce nu se aplică de către instanţele de judecată şi măcar nu 
explică, cu toate că este obligată instanţa să motiveze: de 
ce nu este în cazurile date aplicabil art. 26 alin. (2) al Legii 
privind drepturile consumatorului, care prevede scutirea 
consumatorului de plata taxei de stat? Este aceasta o în-
călcare a legii şi o încălcare a dreptului de acces la justiţie 
a consumatorului, dacă acest acces este prevăzut expres 
de lege? Evident că da.

 Curtea Supremă de Justiţie urma să clarifice această 
situaţie, să indice neconsecutivitatea aplicării legii şi indi-
caţiile Curţii Supreme de Justiţie la examinarea cauzelor 
cu participarea consumatorilor de către instanţele inferi-
oare, însă nu a fost să fie, această practică duplicitară a 
continuat. 

După cum am invocat supra, consumatorul M.M. s-a 
adresat la Curtea Supremă de Justiţie cu recurs ordinar, 
fiind astfel atacată Decizia Curţii de Apel Chişinău. Re-
curenta a înaintat un demers, prin care a solicitat scuti-
rea parţială de plata taxei de stat la depunerea cererii de 
recurs. În demers a fost invocat art. 26 al Legii privind 
protecţia consumatorului, conform căruia, consumatorii 
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sunt scutiţi de taxa de stat în acţiunile privind protecţia 
drepturilor lor, 

Art. 4 din Legea taxei de stat, pct. 71) conform căruia 
sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti 
reclamanţii – în acţiunile de protecţie a drepturilor consu-
matorilor, Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 4 
din 01.11.2012, precum şi probele, ce confirmă incapaci-
tatea de plată totală a taxei de stat. Evident că, în cazul dat, 
M.M. are calitatea de consumator în sensul art. 1 al Legii 
privind protecţia consumatorului şi urmează a fi exonerată 
de plata taxei de stat în acţiunile sale în instanţele de jude-
cată. Adică, au fost invocate două motive legale: primul, o 
lege care exonerează totalmente de plata taxei de stat, iar 
a doua – posibilitatea exonerării parţiale de plata taxei de 
stat, cu atât mai mult că din materialele cauzei se vede clar 
că recurenta a luat credit din bancă pentru a plăti construc-
ţia apartamentului (mansardă).

Prin Încheierea Curţii Supreme de Justiţie (dosarul nr. 
2c-894/14) a fost respins demersul recurentei M.M. (con-
sumator) privind exonerarea de plata taxei de stat. Moti-
vele invocate de Curtea Supremă de Justiţie (care de fapt 
constituie practica judiciară) sunt:

1. În conformitate cu art. 85 alin. (4) CPC, în funcţie 
de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, 
persoana fizică sau juridică poate fi scutită de judecător 
(de instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de 
plata unei părţi a ei. Astfel, legislaţia naţională prevede 
că, persoana, solicitând scutirea de plata taxei de stat, ur-
mează să probeze lipsa mijloacelor financiare, prezentând 
probe pertinente în acest sens.

2. Instanţa reţine că CEDO într-o jurisprudenţă con-
stantă (Clionov vs Moldova; Tudor-Comerţ vs Moldova; 
Teltronic CATV vs Polonia, etc.) a statuat că instanţele ju-
dicătoreşti naţionale sunt obligate de a stabili capacitatea 
părţilor de a plăti taxa de stat luând în consideraţie natura 
procesului iniţiat, circumstanţele specifice ale cauzei.

3. Colegiul reţine că recurenta nu s-a conformat preve-
derilor legale privind imposibilitatea achitării taxei de stat 
şi nu a prezentat probe pertinente privind existenţa situaţi-
ei financiare precare a acesteia, or argumentul invocat de 
către M.M. nu poate fi calificat drept impediment pentru 
achitarea taxei de stat la depunerea cererii de recurs.

Astfel, demersul consumatorului M.M., privind scuti-
rea parţială de plata taxei de stat la depunerea recursului, a 
fost respins, prin ce a fost respins accesul la justiţie, acces 
prevăzut de legislaţia în vigoare indicată mai sus.

Vom încerca a analiza cadrul legal şi practica judi-
ciară aplicată de către instanţele de judecată, în primul 
rând, de către Curtea Supremă de Justiţie, deciziile că-
reia constituie practica judiciară, care, conform juris-
prudenţei CEDO, sunt obligatorii pentru toate instanţele 
judecătoreşti.

 Astfel, Curtea Supremă de Justiţie în încheierea sa de 
respingere a demersului de scutire parţială a taxei de stat 
a invocat că în conformitate cu art. 437 alin.(2) CPC, la 
cererea de recurs trebuie să se anexeze dovada plăţii de 
stat, dacă cererea de recurs se impune cu taxă. Litigiul de-
pus judecăţii este un litigiu patrimonial şi cuantumul taxei 
de stat ce urmează a fi achitat la depunerea cererii, ţinând 
cont de valoarea acţiunii... Dar pentru persoana, care are 
calitatea de consumator, în virtutea cadrului legal invo-
cat, şi care prevede expres că este exonerat de plata taxei 

de stat, are importanţă că litigiul este patrimonial sau nu? 
Consider că nu, nu are nici o importanţă, deoarece legiu-
torul a stabilit că este suficient de a avea numai calitatea 
de consumator.

1. Curtea Supremă însă nu a motivat şi nu s-a pro-
nunţat: de ce în cazul dat (reclamanta M.M. are calitatea 
de consumator) nu este aplicabil pct. 71) art. 4 al Legii 
taxei de stat şi alin. (2) art.26 al Legii privind drepturi-
le consumatorilor, care expres prevede că consumatorii 
sunt scutiţi de plata taxei de stat şi recurenta clar a făcut 
referinţă la aceste norme legale? De ce nu sunt aplicabile 
explicaţiile indicate de către Curtea Supremă de Justiţie 
în Recomandarea nr.4 din 01.11.2012 privind aplicabi-
litatea legii privind protecţia consumatorilor în cauzele 
civile ce vizează litigiile cu privire la darea în exploatare 
în termen a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, presta-
rea în termen a serviciilor etc. Cu atât mai mult că Curtea 
Supremă de Justiţie, în Recomandarea dată, clar a indicat 
că aplicarea formală a Legii privind protecţia drepturilor 
consumatorilor poate duce în consecinţă la pronunţarea 
unor hotărâri arbitrare. În cazul dat, luând în consideraţie 
circumstanţele concrete, adică neaplicarea legislaţiei în 
vigoare şi practica judiciară, nemotivarea de neaplicare 
a acestor acte legislative, poate fi apreciată ca o aplicare 
formală a Legii protecţiei consumatorului ce a dus la o 
hotărâre arbitrară şi, respectiv, încălcarea dreptului con-
stituţional de acces la justiţie? Nu se exclude faptul că in-
stanţa putea să respingă aplicarea legislaţiei indicate mai 
sus, care prevede dreptul scutirii de plata taxei de stat a 
consumatorilor, dar din care motive concrete? O nemoti-
vare a hotărârii, de trei instanţe de judecată, mai ales de 
Curtea Supremă de Justiţie, din ce motiv nu este aplicabil 
art. 26 alin. (2) al Legii protecţiei consumatorului ar con-
stitui o încălcare a art. 6&1 CEDO.

2. Curtea Supremă de Justiţie a reţinut că Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului într-o jurisprudenţă constantă 
(Clionov vs Moldova; Tudor-Conerţ vs Moldova; Teltronic 
CATV vs. Polonia etc.) a statuat că instanţele judecătoreşti 
naţionale sunt obligate de a stabili capacitatea părţilor de 
a plăti taxa de stat luând în consideraţie natura procesului 
iniţiat, circumstanle specifice ale cauzei. Curtea Supremă 
de Justiţie a făcut referinţă la practica CEDO, însă cum 
a aplicat practic această jurisprudenă în cazul dat? Ce a 
indicat CEDO în hotărârile indicate?

– Cauza Clionov (hotărârea CEDO din 09.10.2007) 
pct.17. Curtea notează că Curtea Supremă de Justiţie s-a 
bazat pe prevederile legislaţiei când a refuzat să examine-
ze recursul reclamantului, şi anume, omisiunea acestuia 
de a plăti taxa de stat. Prin urmare, Curtea trebuie să exa-
mineze dacă atunci când a respins cererea reclamantului 
de a-l scuti de plata taxei de stat CEDO a constatat o în-
călcare a art. 6.1 CEDO. Prin urmare, în cazul dat indica-
rea la cauza Clionov vs Moldova nu are nici o relevanţă, 
deoarece se referea la situaţia, când la cererea de recurs 
nu era anexată proba achitării de stat şi instanţa refuza 
din start examinarea recursului ca rezultat al neîndepli-
nirii cerinţelor art.437 CPC. Putem să ne întrebăm: în ce 
constă referinţa Curţii Supreme de Justiţie la această cau-
ză examinată la CEDO în 2007, cu atât mai mult, au fost 
efectuate modificări în legislaţie în legătură cu această 
hotărâre a CEDO şi nu are nici o atribuţie cu accesul con-
sumatorului la justiţie, fiind exonerat de plata taxei de stat 
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Cauza Istrati – vs Moldova: CEDO: Curtea Supre-
mă de Justiţie a luat în consideraţie hotărârea Clionov 
vs Moldova, circumstanţele specifice ale cauzei sale, în 
primul rând, capacitatea acestuia de plată. 18. Părţile nu 
au contestat faptul că Curtea Supremă de Justiţie nu a 
examinat niciodată dosarul. Prin urmare, instanţa jude-
cătorească nu cunoştea în mod direct situaţia financiară 
a reclamantului. Mai mult, Curtea Supremă de Justiţie 
a fost împiedicată prin prevederi exprese ale legislaţiei 
(art. 437 alin. (2) al Codului de procedură civilă, a se 
vedea paragraful 21 de mai sus) să verifice posibilitatea 
reclamantului de plată. Interdicţia de blanchetă la acor-
darea scutirilor la plata taxei de stat, conţinută în acel 
articol, ridică în sine o chestiune prin prisma art. 6 § 1 
al Convenţiei. 19. În lumina celor de mai sus, Curtea 
consideră că reclamantului i-a fost refuzat accesul la o 
instanţă. Prin urmare, a avut loc o violare a art. 6 § 1 al 
Convenţiei.

În cazul dat, Curtea Supremă de Justiţie a verificat 
natura procesului iniţiat (cu participarea consumatoru-
lui, care îi acordă dreptul la scutirea de plata taxei de 
stat, însă nu s-a pronunţat asupra acestui fapt), precum 
şi faptul că probele prezentate pentru scutirea parţială de 
plata taxei de stat nu sunt pertinente (referitor la probele 
pertinente nu este încă o interpretare clară). Aceasta ce 
înseamnă, că probele nu sunt pertinente în sensul legal?

Revenim în acest sens la Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie nr.6 din 24 decembrie 2012, prin 
care a fost specificat că, pornind de la principiul res-
pectării dreptului de acces liber la justiţie, consfinţit de 
jurisprudenţa CEDO, în cadrul soluţionării cererilor pri-
vind acordarea facilităţilor la plata taxei de stat, instanţe-
le judecătoreşti urmează să examineze cu minuţiozitate 
fiecare caz concret pentru a nu admite îngrădirea dreptu-
lui persoanei la „un tribunal”, conducându-se la soluţi-
onarea acestor cereri atât de normele dreptului naţional, 
cât şi de prevederile Convenţiei şi jurisprudenţei CEDO. 
După cum am invocat mai sus, reclamanta în demersul 
său de a fi eliberată parţial de plata taxei de stat, pentru a 
avea acces la justiţie, a indicat starea materială, salariul 
în sectorul bugetar, întreţinerea copilului student … În 
afară de aceasta, din materialele cauzei era clar indicat 
că reclamanta ca atare, banii pentru apartamentul în con-
strucţie i-a împrumutat de la o bancă comercială, pentru 
care urma să plătească şi o dobândă importantă … Care 
probe ar putea să convingă instanţa, sau care criterii ar 
urma să prezinte reclamantul în demersul său pentru a 
fi parţial eliberat de plata taxei de stat, cu atât mai mult, 
având dreptul să fie complet eliberată de plata taxei de 
stat, pentru a-i asigura accesul la justiţie?

Instanţa a invocat faptul că reclamanta nu s-a confor-
mat prevederilor legale privind imposibilitatea achitării 
taxei de stat şi nu a prezentat probe pertinente privind 
existenţa situaţiei financiare precare a acestei … Evident 
că o astfel de apreciere nu este tocmai în sensul Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 6 din 24.12.2012 
– instanţele de judecată urmează să examineze cu minu-
ţiozitate fiecare caz concret pentru a nu admite îngrădi-
rea dreptului la un tribunal. În ce constă această „minu-
ţiozitate” în cazul dat concret?

După cum am invocat mai sus, reclamanta M.M. 
chiar din momentul înaintării cererii de chemare în in-

prin lege şi consumatorul făcând clar referinţă la această 
normă legală?

– Cauza Tudor-Comerţ vs Moldova
CEDO a notat că este necesar a examina dacă la exa-

minarea apelului şi recursului reclamantului, Colegiul de 
recurs al Judecătoriei Economice şi Curtea Supremă de 
Justiţie au luat în consideraţie circumstanţele particulare 
ale cauzei, în primul rând, abilitatea de a achita taxa de 
stat. Curtea a notat că doar Curtea Supremă de Justiţie a 
menţionat pretenţia reclamantului de incapacitate de achi-
tare a plăţii de stat. Instanţa a constatat această preten-
ţie ca fiind nejustificată, dar nu s-a referit la nicio parte a 
hotărârilor instanţelor judecătoreşti inferioare în care ar fi 
fost examinată abilitatea reclamantului de a plăti taxa de 
stat. Nici Curtea Supremă de Justiţie nu a verificat acest 
aspect. Mai mult ca atât, Curtea Supremă de Justiţie a sta-
tuat expres că instanţele erau împiedicate prin lege de a 
scuti persoanele juridice de plata taxei de stat. O astfel 
de interdicţie de blanchetă la acordarea scutirilor la plata 
taxei de stat ridică în sine o chestiune prin prisma art. 6 §1 
al Convenţiei (a se vedea Clionov c. Moldovei, hotărârea 
din 9 octombrie 2007, § 41). Curtea a mai notat că, potri-
vit materialelor dosarului naţional, compania reclamantă 
nu avea o activitate economică în acea perioadă şi, prin 
urmare, nu era capabilă de a plăti taxa de stat. Mai mult 
ca atât, cererea companiei era îndreptată împotriva pretin-
selor acţiuni ilegale ale organelor de stat, care practic au 
ruinat compania. Curtea a conchis că dreptul companiei 
reclamante de acces la o instanţă de judecată a fost limitat 
până la punctul în care a devenit iluzoriu. Curtea a consta-
tat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO.

Aceeaşi întrebare: în ce constă concret, sau ce a vrut 
să spună Curtea Supremă de Justiţie, făcând referinţă la 
această hotărâre, că a respins corect demersul scutirii de 
plata taxei de stat a consumatorului? Cu atât mai mult, 
în cauza Tudor-Comerţ vs Moldova, reclamantul era o 
entitate comercială şi nu consumator, deci nu se bucura 
de această preferinţă legală de exonerare de plata taxei 
de stat. E mai mult o copiere mecanică din decizie în 
decizie a hotărârilor CEDO, decât o analiză, motivare şi 
aplicarea corectă la cazul examinat a practicii CEDO.

După cum am invocat supra, cauza Clionov vs Mol-
dova a fost examinată la CEDO în 2007. Între timp, în 
baza acestei hotărâri a CEDO, cadrul legal a fost com-
pletat. După cum a fost indicat în prezentarea proiectului 
de lege în Parlament, prin amendamentele propuse se va 
putea asigura respectarea dispoziţiilor cuprinse în art.20 
din Constituţia Republicii Moldova, în care se menţio-
nează că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă 
din partea instanţelor judecătoreşti competente împotri-
va actelor care violează drepturile, libertăţile şi interese-
le sale legitime, nici o lege nu poate îngrădi accesul liber 
la justiţie, precum şi a art.6 §1 CEDO.

 Astfel, a fost completat alin. (2) art. 428 CPC, care 
prevede că dacă recurentul solicită scutirea, amânarea 
sau eşalonarea plăţii taxei de stat, cu prezentarea docu-
mentelor justificative, cererea de recurs nu se restituie, 
completul din trei judecători urmând să se pronunţe asu-
pra demersului înaintat. 

Mai facem referinţă la o hotărâre CEDO, referitor la 
plata taxei de stat, la care instanţele de judecată nu au 
făcut referinţă.
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stanţa de judecată a invocat faptul că are calitatea de 
consumator şi pretenţiile sale sunt înaintate în această 
calitate, inclusiv referitor la plata taxei de stat. Nici in-
stanţa de fond, nici instanţa de apel şi, respectiv, Curtea 
Supremă de Justiţie nu s-au pronunţat, dar erau obligate, 
inclusiv conform jurisprudenţei CEDO, de ce cet. M.M. 
nu are calitate de consumator şi de ce nu poate fi aplicată 
în cazul dat Legea cu privire la protecţia consumatorului 
în partea scutirii de plata taxei de stat. 

Analizând jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, a 
fost constatat că şi în alte cauze analogice, adică referitor 
la litigiile dintre consumatori, instanţele de judecată au 
aplicat Legea protecţiei consumatorilor nu în spiritul pe 
care l-a invocat legiutorul şi CSJ prin Recomandarea nr. 
4 din 01.01.2012.

Astfel, prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 
22 august 2013, nu a fost dat curs cererii de apel depu-
se de Hamurari Vladimir, comunicându-se apelantului 
despre necesitatea prezentării dovezii de plată a taxei de 
stat în mărime de 25.000 lei, stabilindu-i termen până 
la 23 octombrie 2013. Conform art.3 alin. (1) lit. a) şi 
j) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03 decem-
brie 1992, pentru cererile de chemare în judecată pri-
vitor la litigiile cu caracter patrimonial, taxa de stat se 
stabileşte în cuantum de 3% din valoarea acţiunii, dar 
nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult de 25.000 lei; 
iar pentru cererile de apel împotriva hotărârilor instan-
ţelor judecătoreşti se stabileşte taxa de stat în cuantum 
de 75% din taxa calculată din suma contestată. Astfel, 
în circumstanţele stabilite, Colegiul civil, comercial şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
consideră că acţiunile instanţei de apel au fost efectuate 
potrivit dispoziţiilor legale şi întemeiat prin încheierea 
din 22 august 2013 în care s-a dispus de a nu da curs 
cererii de apel depuse de Hamurari Vladimir, stabilindu-
i un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor. 
Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturi-
lor Omului (cazul Kreuz vs Polonia, nr. 28249/95; cazul 
Golder şi Z vs Marea Britanie; cazul Malahov vs Moldo-
va, nr. 32268/02), dreptul la un tribunal nu este absolut. 
Acesta prin natura sa poate fi supus limitărilor, deoarece 
dreptul de acces la justiţie, prin sine, cere reglementare 
din partea statului. Nu poate fi reţinut şi se respinge ar-
gumentul formulat în recurs cu referire la faptul că este 
scutit de plata taxei de stat dat fiind faptul că în cadrul 
raporturilor apărute între părţi recurentul are calitatea de 
consumator al serviciilor financiare şi de construcţie în 
sensul Legii privind protecţia consumatorilor, deoarece 
se bazează pe interpretarea eronată a normelor de drept 
material. Or, prin art. 85 alin. (1) lit.a) CPC, legiuitorul 
a prevăzut scutirea de plata taxei de stat pentru judeca-
rea pricinilor reclamanţilor în acţiunile de protecţie a 
drepturilor consumatorilor, care nu constituie obiectul 
acţiunii în prezenta pricină (dosarul nr.2r-802/13). Dar 
cum cu Recomandarea Curții Supreme de Justiţie în Re-
comandarea nr.4 din 01.11.2012 privind aplicabilitatea 
legii privind protecţia consumatorilor în cauzele civile 
ce vizează litigiile cu privire la darea în exploatare în 
termen a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, prestarea 
în termen a serviciilor etc.?

 Avem însă şi alt exemplu de aplicare a legislaţiei 
în vigoare tot de către Curtea Supremă de Justiţie: cu 

referire la argumentul recurentului, precum că cererea 
de apel a fost admisă fără plata taxei de stat, deşi liti-
giul are caracter patrimonial, Colegiul menţionează că 
potrivit art. 85 alin. (1) lit. a) şi f) CPC şi art. 4 alin. (1) 
subalin. 71) şi pct. 13) din Legea taxei de stat nr. 1216 
din 03.12.1992, autorităţile publice şi consumatorii) sunt 
scutiţi de achitarea taxei de stat. Având în vedere cir-
cumstanţele expuse, Colegiul civil, comercial şi de con-
tencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 
ajunge la concluzia că decizia instanţei de apel este lega-
lă şi întemeiată, motiv pentru care respinge recursul de-
clarat de SRL „Autoimperial” ca neîntemeiat şi menţine 
decizia instanţei de apel (dosarul nr. 2ra-827/14). Cum 
se zice, când se vrea – se poate.

Cum de înţeles astfel de aplicare a legislaţiei în vi-
goare, a explicaţiilor şi recomandărilor Curţii Supreme 
de Justiţie, cu atât mai mult că deciziile Curţii Supreme 
de Justiţie formează practica judiciară, iar neaplicarea 
uniformă a legislaţiei de către instanţele de judecată poa-
te fi motiv de adresare la CEDO?

Curtea Supremă de Justiţie în Recomandarea nr.4 din 
01.11.2012 a mai indicat că aplicarea formală a Legii 
privind protecţia consumatorului ...poate duce în conse-
cinţă la pronunţarea unei hotărâri arbitrare. În cazul dat, 
avem cazul nu numai de a pronunţa o hotărâre arbitrară, 
dar încălcarea dreptului de acces la justiţie, stipulat de 
art. 6 &1 CEDO.

Indicăm această neclaritate, pentru că în practicã, 
în condiţiile în care litigiul trebuie sã fie previzibil sub 
toate aspectele sale, inclusiv al costurilor, am întâlnit, în 
exemplele aduse, douã moduri de taxare. Prima – cere-
rea este taxată la valoare, conform art.3 al Legii taxei de 
stat ca litigiu patrimonial [9], fiind respinsă aplicarea art. 
26 alin. (2) al Legii protecţiei consumatorului. A doua 
– cererea este scutită de taxa de stat în temeiul alin. (2) 
art.26 al Legii protecţiei consumatorului. Am prezentat 
decizii concrete ale Curţii Supreme de Justiţie. 

Din perspectiva tehnicii legislative, leguitorul aduce 
scutirea taxei de stat, stipulată în Legea taxei de stat şi 
CPC în cadrul legii speciale, şi anume, protecţia drep-
turilor consumatorului. La această modificare, s-a făcut 
clar referinţă în preambulul Legii protecţiei consumato-
rului (nr.140 din 28.07.2011, în vigoare din 01.01.2012): 
prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea 
de către stat a persoanelor în calitatea lor de consuma-
tori şi transpune Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind prac-
ticile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa 
internă faţă de consumatori şi de modificare a Directi-
vei 84/450/CEE a Consiliului, a directivelor 97/7/CE, 
98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi 
ale Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), nr. L 149/22 
din 11 iunie 2005. Deci, ne aflăm deci în perioada în 
care Republica Moldova îşi ajustează tot mai mult legis-
laţia naţională cu cea europeană. În afară de aceasta, art. 
2, art. 85 CPC stipulează că pot fi stabilite prin lege şi 
alte cazuri de scutire a părţilor de plata taxei de stat.

 Una din categoriile de astfel de excepţii este repre-
zentată de acţiunile şi cererile scutite de respectivele 
taxe, adică acelea care pot fi introduse în mod gratuit 
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(litigiile de muncă, litigiile în contenciosul administra-
tiv, ce decurg din dreptul de autor...). Aceste acţiuni şi 
cereri trebuie sã îndeplineascã anumite condiţii pentru a 
intra în categoria celor scutite la taxare. Condiţiile sunt: 
(i) identitate între reclamant şi consumator (sau asociaţia 
pentru protecţia consumatorului), (ii) identitate între pârât 
şi agentul economic, (iii) obiectul cererii are legăturã cu 
protecţia consumatorului reclamant, respectiv vizează 
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia. 
Dacă cererea sau acţiunea îndeplineşte aceste condiţii, 
atunci consider că acţiunea este scutită la taxare, căci art. 
26 alin. (2) din Legea protecţiei consumatorului repre-
zintă norma specială în raport cu restul prevederilor din 
CPC şi Legea taxei de stat şi deci unica aplicabilã. Fina-
litatea prevederilor de la art.26 al Legii protecţiei consu-
matorului este aceea de a asigura un acces gratuit la jus-
tiţie pentru consumatorii persoane fizice sau asociaþiile 
pentru protecţia consumatorilor. Având în vedere uria-
şa diferenţă de putere financiară dintre consumatori şi 
agenţii economici, credem că legiuitorul a urmãrit prin 
scutirea de plata taxei de stat realizarea unui echilibru 
de arme între cele două părţi, căci, în situaţia contrară, 
consumatorul ar fi fost reticent să demareze un litigiu 
care i-ar fi epuizat rezervele băneşti încă de la început. 
Pe de altã parte, legiuitorul a intenţionat responsabiliza-
rea agenţilor economici prin ameninţătoarea perspectivă 
a unor litigii numeroase, dăunătoare pentru imaginea 
comercialã şi ieftine pentru partea adversă. Prin forma-
rea acestor condiţii vitrege pentru agentul economic, 
legiuitorul a vizat modificarea comportamentului aces-
tora faţă de consumatori. Nu este pentru prima dată când 
politica financiară a unui stat este folosită în alt scop de-
cât acela de a aduce venituri la buget. Utilizarea acestor 
mecanisme este preluatã din dreptul european specific; 
legislaţia de pe acest palier suprastatal conţinând nume-
roase exemple de reechilibrare a unor principii de drept 
(i. e. pacta sunt servanda), atunci când sunt utilitare în 
mod abuziv. Consider că interpretarea literară este cea 
mai potrivită pentru înțelegerea prevederilor de la art.26 
al Legii protecţiei consumatorului, deoarece nu există 
motive pentru a restrânge aplicarea lui, legiuitorul furni-
zându-ne un text clar şi precis. Sfera largă a cazurilor la 
care se aplicã norma provine din modul său de redactare, 
şi nu dintr-o interpretare extensivă. Din aceastã interpre-
tare ad litteram rezultă că instanţei îi revine o singură 
obligaţie – aceea de a se abţine să taxeze justiţiabili ce 
promovează acţiuni prin care îşi protejează drepturile şi 
interesele provenite din calitatea lor de consumatori de 
bunuri şi produse. 

De menţionat şi faptul că din partea mai multor ju-
rişti au fost înaintate mai multe demersuri către Curtea 
Supremă de justiţie pentru a clarifica această situaţie, 
însă până la moment Curtea nu a intervenit.

Concluzii şi recomandări
Accesul liber la justiţie constituie un drept fundamen-

tal, prevăzut atât de Constituţia Republicii Moldova, cât 
şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În ace-
laşi timp, acest drept nu este absolut, ci este condiţionat 
de unele modalităţi, inclusiv de condiţia plăţii taxei de 
stat. Această condiţie este prevăzută de legislaţia naţio-
nală, atât de Codul de procedură civilă, cât şi de Legea 
taxei de stat. În acelaşi timp, legiutorul a stipulat şi une-

le modalităţi, când judecătorul sau instanţa de judecată, 
poate să scutească persoanele fizice sau juridice de plata 
taxei de stat, pornind de la starea materială. 

Un aspect aparte revine acţiunilor cu participarea 
consumatorilor, care reprezintă o prioritate, având în 
vedere noţiunea de consumator. Legea privind protecţia 
consumatorului prevede un şir de facilităţi pentru consu-
mator, dându-i prioritate în litigiile cu agenţii economici. 
Totuşi, impunerea plăţii taxei de stat constituia un im-
pediment important în înaintarea acţiunilor în instanţele 
de judecată. Au intervenit unele modificări în legislaţia 
în vigoare, referitor la accesibilitatea consumatorilor în 
instanţele de judecată, prin faptul scutirii de plata taxei 
de stat. Totuşi, exemplele aduse de aplicare a legislaţiei 
şi recomandărilor Curţii Supreme de Justiţie se aplică 
neuniform, fapt ce lezează drepturile consumatorilor. În 
acest context, consider oportun:

– Curtea Supremă de Justiţie urmează să efectueze o 
analiză profundă de aplicare de către instanţele de jude-
cată a legislaţiei în vigoare referitor la plata taxei de stat 
de către consumatori;

– Curtea Supremă de Justiţie urmează, prin adopta-
rea unei Hotărâri a Plenului, de a explica clar aplicarea 
legislaţiei, privind protecţia drepturilor consumatorilor 
prin prisma eliberării de plata taxei de stat în toate liti-
giile, luând ca bază nu caracterul litigiului patrimonial 
sau nepatrimonial, ci calitatea reclamantului, adică este 
suficient de a avea calitatea de consumator;

– Fiind stipulat clar în Legea privind protecţia con-
sumatorului că consumatorul este eliberat de plata taxei 
de stat şi această normă este specială faţă de Codul de 
procedură civilă şi Legea taxei de stat în litigiile cu par-
ticiparea consumatorului, consider că nu este oportun ca 
consumatorul să solicite prin demers eliberarea de plata 
taxei de stat conform art. 85 CPC, deoarece acesta se 
referă la alte situaţii, dar numai să facă referinţă la art. 26 
alin. (2) al Legii privind protecţia consumatorului.
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În tipologia infracțiunilor economice (prevăzute 
de cap. X al părții speciale a Codului penal), dis-

tingem tipul infracțiunilor legate de gestiunea sau su-
pravegherea băncii. Acestea sunt specificate la art.2391 
și 2392 CP RM. Articolele în cauză au apărut în Codul 
penal ca urmare a aprobării, prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova privind angajarea răspunderii asu-
pra proiectului de lege pentru modificarea şi completa-
rea unor acte legislative, nr.621 din 21.07.2014 [1], a 
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative [2]. Ca rezultat al aprobării aces-
tei hotărâri, a fost adoptată Legea pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative din 25.07.2014 [3].

În comparație cu alte infracțiuni economice, cele 
prevăzute la art.2391 și 2392 CP RM pot fi comise 
doar de angajații sau acționarii unei bănci comercia-
le. Comun pentru infracțiunile specificate la aceste 
două articole este că ele sunt săvârșite „din interio-
rul” băncii comerciale (spre deosebire, de exemplu, 
de infracțiunile prevăzute la art.238 CP RM, care sunt 
comise „din exteriorul” băncii comerciale). În ipoteza 
în care subiect al infracțiunilor specificate la art.2391 
și 2392 CP RM este fie persoana care gestionează o 
bancă comercială, fie persoana care lucrează pentru o 
bancă comercială, se poate susține că aceste două arti-
cole constituie norme speciale în raport cu art.335 CP 
RM. Așadar, infracțiunile în cauză pot apărea în postu-
ra de forme particularizate ale abuzului de serviciu. În 

principal, ambianța infracțiunii este ceea ce deosebește 
infracțiunile prevăzute la art.2391 și 2392 CP RM de 
infracțiunea specificată la alin.(3) art.252 CP RM. În 
principal, conținutul faptei prejudiciabile și structura 
laturii obiective este ceea ce deosebește infracțiunile 
prevăzute la art.2391 și 2392 CP RM de infracțiunile 
specificate la art.239 CP RM.

După această prezentare a aspectelor comune, 
să trecem la analiza propriu-zisă a fiecăreia dintre 
infracțiunile prevăzute la art.2391 și 2392 CP RM.

1. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii
În art.2391 CP RM, sub denumirea marginală de 

gestiune defectuoasă sau frauduloasă a băncii sunt re-
unite două variante-tip de infracțiuni.

Astfel, prima variantă-tip de infracțiune, prevăzută 
la alin.(1) art.2391 CP RM, se exprimă în neîntreprinde-
rea acţiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărârile 
Băncii Naţionale a Moldovei şi de statutul băncii, în si-
tuaţia înregistrării pierderilor financiare sau existenţei 
pericolului unor asemenea pierderi, de către membrii 
organelor de conducere sau acţionarii acesteia.

La rândul său, cea de-a doua variantă-tip de 
infracțiune, specificată la alin.(2) art.2391 CP RM, 
constă în falsificarea sau nimicirea documentelor ban-
care, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea 
unor date false, distorsionarea sau tăinuirea datelor 
veridice de către administratorul băncii, în procesul de 
administrare a băncii.

INFRACȚIuNILE  LEGATE  DE  GESTIuNEA  
SAu SuPRAVEGHEREA  BăNCII  (art.2391 șI 2392 

DIN  CODuL PENAL): 
ANALIZă juRIDICO-PENALă

Partea I
Vitalie STATI,

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

În articolul de față se stabilește, printre altele, că, în sensul art.2391 și 2392 CP RM, prin „gestiunea băncii” se înțelege 
efectuarea conducerii, a gestionării şi a controlului asupra băncii. De asemenea, se relevă că, pentru calificarea faptei în 
baza alin.(1) art.2391 CP RM, este important ca acțiunea necesară, pe care putea și trebuia să o întreprindă făptuitorul (însă 
nu a întreprins-o), să fie prevăzută în una din următoarele trei surse: a) lege; b) hotărârea BNM; c) statutul băncii. Se argu-
mentează că ambianța infracțiunilor prevăzute la art.2391 CP RM trebuie deosebită de ambianța infracțiunii specificate la 
alin.(3) art.252 CP RM. Se ajunge la concluzia că subiectul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.2391 CP RM trebuie să aibă 
una din următoarele calități speciale: a) membrul unui organ de conducere a băncii; b) acţionarul băncii.

Cuvinte-cheie: gestiunea defectuoasă a băncii; gestiunea frauduloasă a băncii; pierderi financiare; documente bancare; 
date false; date veridice; organele de conducere a băncii; acționarii băncii.

***
In the present article it is established, among other things, that in the sense of art.2391 and 2392 PC RM, by “bank man-

agement” we understand the performing of activities including the administration, management and control of the bank. 
It is also revealed that for the classification of the offence under par.(1) art.2391 PC RM, it is important that the necessary 
actions, which could and should have been undertaken by the perpetrator (but it wasn’t), to be provided by one of the three 
following sources: a) law; b) decision of NBM; c) bank status. It is argued that the condition of the offences under art.2391 
PC RM must be distinguished from the condition of the offence specified at par.(3) art.252 PC RM. It is concluded that the 
subject of the offence referred to at par.(1) art.2391 PC RM must have one of the following special qualities: a) a member 
of a governing body within the bank; b) the bank’s shareholder.

Keywords: improper bank management; fraudulent bank management; financial losses; bank documents; false data; 
probable data; the governing bodies of the bank; the bank’s shareholders.
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În Nota informativă la proiectul de lege pentru mo-
dificarea şi completarea unor acte legislative, printre 
altele, se prezintă următoarele considerente în sprijinul 
oportunității incriminării faptelor prevăzute la art.2391 
CP RM: „Ultimii ani au demonstrat că normele pri-
vind piața financiară nu sunt întotdeauna respectate și 
aplicate conform exigențelor legale, fapt care a afectat 
semnificativ încrederea în sectorul financiar-bancar. În 
aceste condiții, consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul financiar-bancar, ca parte componentă a cadru-
lui legal în materie, este soluția care va garanta efectul 
disuasiv și va acționa drept catalizator în garantarea res-
pectării legalității... Nesancționarea persoanelor fizice 
de la conducerea băncii determină ca acestea să-și asu-
me riscuri excesive în activitățile pe care le desfășoară. 
Acest fapt poate periclita grav protecția consumatorilor 
(care cuprinde o gamă largă de utilizatori de servicii fi-
nanciare) și integritatea pieței, cu efecte negative grave 
asupra întregii economii” [4].

Printre condiţiile care favorizează săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute la art.2391 CP RM, se numă-
ră cele consemnate de P.-M. Marcoci și Gh.B. Bîrzu: 
1) interferenţele dintre mediul economic şi cel ban-
car, adesea, afectat de asocierea bancherilor sau a 
unor funcţionari bancari la diferite grupuri de interese 
formale şi mai ales informale, ale căror obiective de 
afaceri sunt satisfăcute pe fondul posibilităţii încălcă-
rii legii; 2) incapacitatea autorităţilor de control intern 
bancar; 3) interacţiunile cu mediul politic; 4) mana-
gementul neperformant al entităţilor bancare. Acesta, 
dublat de lipsa de transparenţă a actelor de adminis-
trare a partrimoniului societăţii bancare, generează 
mediul propice încheierii unor tranzacţii asimetrice cu 
efect păgubitor asupra băncii [5]. Astfel, de exemplu, 
în Hotărârea Curții de Conturi privind rezultatele au-
ditului gestionării patrimoniului dat/luat în locaţiune 
de către „Banca de Economii” S.A. pe perioada anilor 
2008-2011, nr.5 din 14.02.2012 [6], se menționează: 
„Conducerea (se are în vedere conducerea băncii co-
merciale „Banca de Economii” S.A. – n.a.) nu a fost 
preocupată de implementarea unor sisteme de manage-
ment care să asigure o activitate eficientă şi, respectiv, 
o bună gestiune a resurselor financiare”. Totodată, în 
recomandările Centrului Analitic Independent „Expert-
Grup” după studierea raportului Kroll [7], se relevă: 
„Managementul fraudulos de la cele trei bănci (se au în 
vedere băncile comerciale „Banca de Economii” S.A., 
„Banca Socială” S.A. și „Unibank” S.A. – n.a.) a fost 
posibil din cauza ineficienței mijloacelor de penalizare 
a persoanelor cu funcții-cheie din aceste bănci. Aceasta 
deși în 2014 au fost introduse în Codul penal unele pre-
vederi privind gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a 
băncii”. Oportunitatea incriminării la art.2391 CP RM a 
faptelor, reunite sub denumirea marginală de gestiune 
defectuoasă sau frauduloasă a băncii, reiese și din Re-
gulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului Europei din 26.06.2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile 
de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.648/2012: „Deficiențele de guvernanță corporativă a 
unui număr de instituții au contribuit la asumarea exce-
sivă a riscurilor în sectorul bancar, ceea ce a condus la 

probleme sistemice... Pentru a garanta un mediu bancar 
variat și sustenabil în Europa, autoritățile competente 
ar trebui să poată impune cerințe de capital mai stricte 
instituțiilor de importanță sistemică care, ca urmare a 
activităților desfășurate, pot reprezenta o amenințare la 
adresa economiei mondiale” [8].

Toate acestea justifică incriminarea la art.2391 CP 
RM a faptelor reunite sub denumirea marginală de ges-
tiune defectuoasă sau frauduloasă a băncii.

În cele ce urmează, vom examina, în primul rând, 
infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.2391 CP RM.

Astfel, obiectul juridic generic al acestei infracțiuni 
(și al infracțiunii specificate la alin.(2) art.2391 CP RM, 
precum și al infracțiunii prevăzute la art.2392 CP RM) 
îl formează relaţiile sociale cu privire la economia na-
ţională (alias relaţiile sociale economice), bazate pe 
următoarele principii de desfăşurare a activităţii eco-
nomice: libertatea activităţii economice; exercitarea 
activităţii economice în temeiuri legale; concurenţa lo-
ială a subiecților activităţii economice; buna-credinţă a 
subiecților activităţii economice; interzicerea formelor 
vădit infracţionale ale conduitei subiecților activităţii 
economice.

obiectul juridic special al infracţiunii specificate la 
alin.(1) art.2391 CP RM îl constituie relaţiile sociale cu 
privire la întreprinderea acţiunilor necesare în situaţia 
înregistrării de către bănci a pierderilor financiare sau 
existenţei pericolului unor asemenea pierderi.

Datorită specificului său, infracțiunea analizată 
nu are obiect material. Nu atestăm prezența niciunei 
entități corporale prin al cărei intermediu să fie adu-
să atingere relaţiilor sociale cu privire la întreprinde-
rea acţiunilor necesare în situaţia înregistrării de către 
bănci a pierderilor financiare sau existenţei pericolului 
unor asemenea pierderi.

Victimă a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.2391 
CP RM este banca al cărei conducător sau acționar este 
subiectul infracțiunii.

Conform art.3 al Legii instituțiilor financiare, adop-
tată de Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.1995 
[9], bancă este instituţia financiară care acceptă de la 
persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente 
ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de 
plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial 
pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul 
cont şi risc. În mod similar, potrivit art.2 al Legii cu 
privire la Banca Naţională a Moldovei, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.1995 [10], 
bancă este instituţia financiară care prin activitatea sa 
acceptă de la persoane fizice sau juridice depozite sau 
echivalente ale acestora ce sunt transferabile prin dife-
rite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mij-
loace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face 
investiţii pe propriul său cont şi risc.

Precizăm că, în alin.(1) art.2391 CP RM, prin „ban-
că” se are în vedere banca comercială. Cu această oca-
zie, menționăm că lista integrală a băncilor comercia-
le licenţiate din Republica Moldova este publicată de 
către BNM pe pagina http://www.bnm.org/ro/content/
bancile-licentiate-din-republica-moldova.

BNM nu poate fi victimă a infracţiunii specificate la 
alin.(1) art.2391 CP RM. Nu pot fi victime ale infracţiu-
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nii analizate nici organizaţiile financiare nebancare (de 
exemplu: organizațiile de microfinanțare; organizaţiile 
de credit ipotecar etc.).

Latura obiectivă a infracţiunii examinate include 
următoarele două semne: 

1) fapta prejudiciabilă exprimată în inacțiunea de 
neîntreprindere a acţiunilor necesare prevăzute de lege, 
de hotărârile BNM sau de statutul băncii; 

2) ambianța infracțiunii: situaţia înregistrării pierde-
rilor financiare sau existenţei pericolului unor aseme-
nea pierderi.

Iniţiind investigarea faptei prejudiciabile prevăzute 
la alin.(1) art.2391 CP RM, vom sublinia că, în esență, 
aceasta se exprimă în gestiunea defectuoasă a băncii. 
Ce înseamnă „gestiunea băncii”? Răspunsul la această 
întrebare ni-l sugerează dispoziția de la alin.(1) art.384 
al Legii instituțiilor financiare: „Lichidatorul are atri-
buţii depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a 
controla banca (în continuare – gestiunea băncii) (subl. 
ne aparține)...”. Considerăm că o asemenea abordare 
este pe deplin valabilă în conjunctura infracțiunii spe-
cificate la alin.(1) art.2391 CP RM. Așadar, prin „gesti-
unea băncii” se înțelege efectuarea conducerii, a gesti-
onării şi a controlului asupra băncii.

Gestiunea defectuoasă a băncii presupune efectua-
rea conducerii, a gestionării şi a controlului necores-
punzător (adică la momentul nepotrivit, în volum in-
complet, într-un mod inexact, necalitativ etc.) asupra 
băncii. În legătură cu aceasta, este util să-i cităm pe 
I.Drigă și D.Niță: „Producerea riscurilor în activitatea 
bancară, ca rezultat al unui management bancar defec-
tuos, determină reducerea profitului bancar... O prăbu-
şire la scară largă a băncilor duce la costuri economice 
şi sociale imense. Crizele bancare au demonstrat nu 
numai faptul că băncile îşi asumă adesea riscuri excesi-
ve. Unele bănci se angajează în operaţiuni riscante care 
depăşesc nivelul capitalului necesar pentru a acoperi 
pierderile rezultate ca urmare a materializării în între-
gime a riscurilor asumate. În acest caz, respectivele 
bănci necesită intervenţie din partea autorităţii bancare 
sau trebuie chiar să fie închise. Alte bănci sunt mai pru-
dente, având capacitatea să facă faţă unei crize din sis-
temul bancar... Pornind de la particularităţile activităţii 
bancare, se poate spune că industria bancară este unică, 
iar asigurarea unui sistem bancar sănătos necesită mai 
multe intervenţii cu caracter reglator. Numeroase mă-
suri au fost iniţiate cu scopul de a îmbunătăţii stabilita-
tea sistemului bancar, asigurând pentru bănci o combi-
naţie optimă între disciplina oficială şi cea de piaţă. De 
asemenea, un punct de vedere larg răspândit este acela 
conform căruia disciplina oficială, implementată prin 
supraveghere şi reglementare, ar trebui direcţionată, în 
ultimă instanţă, spre asigurarea stabilităţii întregului 
sistem bancar” [11].

Pentru calificarea faptei în baza alin.(1) art.2391 
CP RM, este important ca acțiunea necesară, pe care 
putea și trebuia să o întreprindă făptuitorul (însă nu a 
întreprins-o), să fie prevăzută în una din următoarele 
trei surse: a) lege; b) hotărârea BNM; c) statutul băncii. 
Această listă este exhaustivă și nu poate include alte 
surse.

Din conținutul următorului act normativ, putem se-

siza care acțiuni necesare, ce puteau și trebuiau să fie 
întreprinse (însă nu au fost întreprinse), s-ar putea ates-
ta în cazul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.2391 CP 
RM. Astfel, în Ordonanța BNM cu privire la retragerea 
licenţei băncii comerciale „Investprivatbank” S.A. şi 
numirea lichidatorului, nr.313 din 19.06.2009 [12], se 
arată: Conform rezultatelor controlului, pentru perioada 
29.02.2008-31.03.2009, s-a constatat că banca comer-
cială „Investprivatbank” S.A. (în continuare – banca) 
comite încălcări ale prevederilor legilor, actelor nor-
mative ale BNM, în special, ale cerinţelor prudenţiale 
prevăzute pentru activitatea băncilor, ale actelor interne 
proprii, care se manifestă prin următoarele: Banca nu 
menţine mărimea capitalului de gradul I şi coeficientul 
suficienţei capitalului ponderat la risc în conformitate cu 
cerinţele stabilite, încălcând astfel prevederile art.5 şi 14 
din Legea instituţiilor financiare şi ale Regulamentului 
BNM cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc 
(redacţie nouă), nr.269 din 17.10.2001 [13]. Conform 
datelor controlului, capitalul de gradul I şi coeficientul 
suficienţei capitalului băncii au valoare negativă şi la 
31.03.2009 au constituit minus 117,8 mil. lei şi minus 
17,6% respectiv. Acest fapt contravine prevederilor ac-
telor normative sus-menţionate, potrivit cărora băncile 
trebuie să menţină mărimea capitalului de gradul I în 
sumă minimă de 100 mil. lei, iar coeficientul suficien-
ţei capitalului trebuie să constituie mărimea minimă de 
12%... Banca nu menţine lichiditatea curentă şi lichidi-
tatea la termen în mărimea corespunzătoare exigenţelor 
stabilite în Regulamentul BNM cu privire la lichiditatea 
băncii, nr.28 din 08.08.1997 [14]. Nerespectarea actelor 
interne ale băncii la efectuarea operaţiunilor de acorda-
re a creditelor noi pe parcursul anului 2008 a condus 
la dependenţa substanţială a băncii de resursele lichide 
atrase de pe piaţa interbancară, precum şi la nerespecta-
rea exigenţelor privind lichiditatea. Din motivul insufi-
cienţei de lichidităţi, banca nu-şi poate onora obligaţiile 
scadente faţă de clienţii săi. Reţinerile la plata obligaţi-
ilor curente, la 15.06.2009, au constituit 275,9 mil. lei 
şi includ datoriile faţă de persoanele juridice în mărime 
de 53,9 mil. lei şi datoriile faţă de persoanele fizice în 
mărime de 222,0 mil. lei. Ponderea acestor datorii con-
stituie 30,52% din obligaţiunile curente ale băncii şi de-
păşeşte substanţial mărimea de 10%... Dirijarea inefici-
entă a activităţii băncii (şi anume: subestimarea riscului 
aferent portofoliului de credite, altor active şi angaja-
mentelor condiţionale, precum şi nerespectarea actelor 
normative şi interne în domeniul creditării) a condus la 
necesitatea majorării reducerilor pentru pierderi la ac-
tive şi provizioanelor pentru pierderi la angajamentele 
condiţionale în sumă totală de 278,3 mil. lei, ceea ce 
a influenţat negativ asupra mărimii capitalului norma-
tiv total al băncii... Banca încalcă prevederile actelor 
normative ale BNM: Regulamentului BNM cu privi-
re la expunerile „mari”, nr.3/09 din 01.12.1995 [15]; 
Regulamentului BNM privind tranzacţii cu persoanele 
afiliate, nr.1/09 din 10.11.1995 [16]; Regulamentului 
cu privire la creditele expirate, aprobat prin Hotărârea 
BNM nr.130 din 15.05.1998 [17]; Regulamentului cu 
privire la clasificarea activelor şi angajamentelor con-
diţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la ac-
tive şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente 
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condiţionale, aprobat prin Hotărârea BNM, nr.224 din 
30.08.2007 [18]... Banca încalcă prevederile Legii cu 
privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, adoptate de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 26.07.2007 [19]: nu în toate cazurile 
cunoaşte beneficiarii efectivi ai clienţilor; nu dispune 
de informaţia privind scopul şi natura tranzacţiilor; nu 
efectuează monitorizarea continuă a tranzacţiilor efec-
tuate prin conturile clienţilor; nu a raportat Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
ca suspecte tranzacţiile efectuate prin conturile unor 
clienţi, precum şi tranzacţiile realizate cu o valoare ce 
depăşeau 500 mii de lei, inclusiv cele realizate prin mai 
multe operaţiuni, în decursul a 30 zile calendaristice.

Prevederi similare conțin următoarele acte normati-
ve: Hotărârea BNM cu privire la retragerea autorizaţiei 
şi numirea administratorului din oficiu la BCA „Ban-
cosind”, nr.97 din 15.12.1997 [20]; Ordonanţa BNM 
cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea adminis-
tratorului din oficiu la BCA „Bucuriabank”, nr.129 din 
02.07.1998 [21]; Ordonanța BNM cu privire la retrage-
rea autorizaţiei şi numirea administratorului din oficiu 
la BCIA „Vias”, nr.164 din 16.03.1999 [22]; Ordinul 
BNM cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea 
administratorului din oficiu la Banca „Guinea” S.A., 
nr.169/09-02 din 14.06.1999 [23]; Ordonanța BNM cu 
privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administra-
torului din oficiu la „BIID MB” S.A., nr.179/09-02 din 
02.11.1999 [24]; Ordonanța BNM cu privire la retrage-
rea autorizaţiei şi numirea administratorului din oficiu 
la BCI „Oguzbank” S.A., nr.219 din 21.11.2000 [25]; 
Ordonanţa BNM cu privire la retragerea autorizaţiei şi 
numirea administratorului din oficiu la banca comercia-
lă „Basarabia”, nr.16/16 din 21.05.1996 [26]; Ordonan-
ţa BNM nr.43/09-02 din 13.12.1996 [27]; Ordonanța 
BNM cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea 
administratorului din oficiu la BCA „Întreprinzbancă”, 
nr.49 din 28.01.1997 [28]; Ordonanța BNM cu privi-
re la retragerea autorizaţiei Băncii municipale „Chişi-
nău” S.A., nr.32 din 19.09.2002 [29]; Hotărârea BNM 
cu privire la retragerea licenţei B.C. „Universalbank” 
S.A. de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea 
procesului de lichidare silită, nr.29 din 15.02.2012 [30] 
etc.

Din analiza acestor acte normative, putem deduce 
că acţiunile necesare, prevăzute de lege sau de hotă-
rârile BNM (în accepțiunea alin.(1) art.2391 CP RM), 
sunt acțiunile specificate în: Legea instituțiilor finan-
ciare; Regulamentul BNM cu privire la lichiditatea 
băncii, nr.28 din 08.08.1997 [31]; Regulamentul BNM 
cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, nr.41 
din 28.11.1997 [32]; Hotărârea BNM privind aproba-
rea Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului 
ponderat la risc (redacţie nouă), nr.269 din 17.10.2001 
[33]; Hotărârea BNM cu privire la aprobarea Regu-
lamentului cu privire la clasificarea activelor şi anga-
jamentelor condiţionale, nr.231 din 27.10.2011 [34]; 
Regulamentul BNM cu privire la expunerile „mari” 
(anexa nr.1 la Hotărârea BNM cu privire la aprobarea, 
modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Băn-
cii Naţionale a Moldovei, nr.240 din 09.12.2013 [35]); 
Regulamentul BNM privind tranzacţiile băncii cu per-

soanele sale afiliate (anexa nr.2 la Hotărârea BNM cu 
privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte 
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, nr.240 din 
09.12.2013 [36]) etc.

Din dispoziția de la alin.(1) art.2391 CP RM, aflăm 
că acţiunea necesară, pe care putea și trebuia s-o în-
treprindă făptuitorul (însă nu a întreprins-o), poate fi 
prevăzută de statutul băncii. De exemplu, pct.4.6 al 
Statutului Băncii Comerciale „Mobiasbancă – Grou-
pe Societe Generale” S.A. stabilește: „Acţionarii sunt 
obligaţi: a) să informeze persoana, care ţine Registrul 
Acţionarilor, despre orice modificări în datele sale, 
incluse în Registru; b) să obţină permisiunea scrisă a 
BNM în cazul în care intenţionează să deţină de sine 
stătător sau în comun cu alte persoane, direct sau indi-
rect, o cotă substanţială din capitalul Băncii, precum 
şi în cazul în care intenţionează să majoreze o astfel 
de cotă astfel, încât se vor atinge sau se vor depăşi 
limitele de 5%, 10%, 20%, 33% şi 50% din capitalul 
Băncii; c) să îndeplinească alte obligaţii, prevăzute de 
legislaţie” [37]. De asemenea, de exemplu, pct.6.5.1 
al Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” 
S.A. prevede: „Persoanele cu funcţii de răspundere 
ale Băncii, determinate conform legislaţiei în vigoare: 
a) nu pot primi donaţii sau servicii fără plată de la 
Bancă, persoanele juridice afiliate Băncii, cu excepţia 
celor a căror valoare nu depăşeşte salariul mediu pe 
ţară; b) nu vor acorda avantaje unor terţi în detrimen-
tul Băncii; c) nu vor folosi oportunităţile de afaceri 
ale Băncii în scopul realizării intereselor proprii, ale 
persoanelor sale afiliate, ale partenerilor de afaceri, 
precum şi intereselor altor persoane” [38].

Într-un alt context, pentru calificarea faptei în baza 
alin.(1) art.2391 CP RM, nu este suficient să fie săvârșită 
inacțiunea de neîntreprindere a acţiunilor necesare pre-
văzute de lege, de hotărârile BNM sau de statutul băn-
cii. Este necesar ca această inacțiune să fie comisă în-
tr-o anumită ambianță: situaţia înregistrării pierderilor 
financiare sau a existenţei pericolului unor asemenea 
pierderi. În lipsa acestei ambianțe, alin.(1) art.2391 CP 
RM este inaplicabil.

Consemnăm că la 31.07.2015 înregistrau pierderi fi-
nanciare băncile comerciale „Banca de Economii” S.A. 
[39], „Banca Socială” S.A. [40] și „Unibank” S.A. [41] 
Cât privește pericolul înregistrării pierderilor financi-
are, acesta nu trebuie confundat cu riscul înregistrării 
unor asemenea pierderi. Un astfel de risc este inerent 
în ipoteza desfășurării activității bancare. Aceasta             
reiese chiar din definițiile noțiunii „bancă”, care au fost 
formulate supra. 

Riscul înregistrării pierderilor financiare exprimă 
probabilitatea apariției unor asemenea pierderi. În con-
trast, pericolul înregistrării pierderilor financiare expri-
mă verosimilitatea apariției unor asemenea pierderi. 
Cu alte cuvinte, posibilitatea apariției pierderilor finan-
ciare este: reală – în prezența pericolului înregistrării 
pierderilor financiare; abstractă – în prezența riscului 
înregistrării pierderilor financiare.

Ambianța infracțiunii specificate la alin.(1) art.2391 
CP RM trebuie deosebită de ambianța infracțiunii pre-
văzute la alin.(3) art.252 CP RM [42]: a) realizarea 
măsurilor de supraveghere specială a băncii sau de ad-



Nr. 11, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

22

ministrare specială a băncii ori b) situaţia de prevedere 
a insolvabilităţii băncii. Realizarea măsurilor de supra-
veghere specială a băncii sau de administrare specială a 
băncii se face în conformitate cu art.371-3718 ale Legii 
instituțiilor financiare. Cât privește situaţia de preve-
dere a insolvabilităţii băncii, deducem posibilitatea 
acesteia din analiza alin.(31) art.38 al Legii instituțiilor 
financiare: „În cazul în care o bancă se află în incapaci-
tate de plată sau este supraîndatorată, sau există perico-
lul să intre în incapacitate de plată (subl. ne aparține), 
conducătorul organului executiv al băncii este obligat 
să înştiinţeze imediat BNM”.

Infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.2391 CP RM 
este o infracţiune formală. Ea se consideră consuma-
tă din momentul neîntreprinderii acţiunilor necesare 
prevăzute de lege, de hotărârile BNM sau de statutul 
băncii.

Latura subiectivă a infracţiunii specificate la alin.
(1) art.2391 CP RM se caracterizează prin intenţie di-
rectă. Aceasta înseamnă că făptuitorul își dă seama de 
caracterul prejudiciabil al inacțiunii de neîntreprindere 
a acţiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărârile 
BNM sau de statutul băncii, în situaţia înregistrării 
pierderilor financiare sau existenţei pericolului unor 
asemenea pierderi, și dorește să săvârșească inacțiunea 
în cauză.

Motivele infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.2391 
CP RM constau în: interesul material; năzuinţa obţine-
rii unor avantaje nepatrimoniale; interpretarea eronată 
a obligaţiilor de serviciu etc.

Subiectul infracţiunii examinate este persoana fizi-
că responsabilă care, la momentul comiterii infracţiunii 
a atins vârsta de 16 ani.

În afară de aceasta, subiectul trebuie să aibă una din 
următoarele calități speciale: 1) membrul unui organ de 
conducere a băncii; 2) acţionarul băncii.

Potrivit art.18 al Legii instituțiilor financiare, orga-
nele de conducere ale băncii sunt: a) adunarea generală 
a acţionarilor; b) consiliul; c) organul executiv; d) co-
misia de cenzori.

De exemplu, din Statutul Băncii Comerciale „Mol-
dova-Agroindbank” S.A. aflăm: „Adunarea generală a 
acţionarilor este organul suprem de conducere al Băn-
cii şi se poate întruni în sesiuni ordinare anuale sau în 
sesiuni extraordinare, ţinute în termenele prevăzute de 
lege. Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de 
către Comitetul de Conducere al Băncii în temeiul de-
ciziei Consiliului Băncii” (pct.6.2); „De competenţa 
Adunării generale a acţionarilor ţin următoarele chesti-
uni: a) aprobarea Statutului Băncii în redacţie nouă sau 
a modificărilor şi completărilor operate în el, inclusiv 
cele ce ţin de schimbarea claselor şi numărului de ac-
ţiuni, de convertirea, consolidarea sau fracţionarea ac-
ţiunilor Băncii, prevăzute la lit.f) pct.6.17 şi lit.a) alin.
(1) pct.6.18 din Statutul Băncii; b) aprobarea Codului 
guvernării corporative al Băncii, precum şi modificarea 
sau completarea acestuia; c) adoptarea hotărârilor cu 
privire la modificarea capitalului social; d) aprobarea 
modului de asigurare a accesului acţionarilor la docu-
mentele băncii, prevăzute la lit.g) pct.8.4 din Statutul 
Băncii, pentru iniţiere; e) alegerea membrilor Consiliu-
lui Băncii şi încetarea înainte de termen a împuternici-

rilor lor; f) alegerea membrilor Comisiei de cenzori a 
Băncii şi încetarea înainte de termen a împuternicirilor 
lor; g) aprobarea regulamentelor Consiliului Băncii şi 
ale Comisiei de cenzori; h) stabilirea cuantumului retri-
buţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor 
membrilor Consiliului Băncii şi ale membrilor Comisi-
ei de cenzori; i) adoptarea hotărârilor privind tragerea 
la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor 
Consiliului Băncii şi ai Comisiei de cenzori; j) confir-
marea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului 
obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei 
serviciilor ei, etc.” (pct.6.6) [43].

În corespundere cu alin.(1) art.19 al Legii instituțiilor 
financiare, Consiliul băncii este format dintr-un număr 
impar de membri, dar nu mai puţin de trei. Membrii 
consiliului sunt aleşi de Adunarea generală a acţionari-
lor băncii pentru un termen de până la 4 ani. Membrii 
consiliului pot fi redesemnaţi pentru un nou termen. 
Adunarea generală a acţionarilor băncii poate stabili 
remunerarea membrilor consiliului. Majoritatea mem-
brilor consiliului trebuie să fie persoane care nu sunt 
afiliate băncii, cu excepţia afilierii determinate de cali-
tatea de membru al Consiliului băncii.

De exemplu, în Statutul Băncii Comerciale 
„Comerțbank” S.A. se stabilește: „Consiliul Băncii re-
prezintă interesele acţionarilor în perioada dintre Adu-
nările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită 
conducerea generală şi controlul asupra activităţii Băn-
cii” (pct.43.1); „Consiliul Băncii, conform legislaţiei 
Republicii Moldova în vigoare şi Statutului Băncii, are 
următoarele atribuţii: a) alegerea Preşedintelui Con-
siliului Băncii; b) luarea deciziei cu privire la convo-
carea Adunării generale; c) aprobarea valorii de piaţă 
a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de 
proporţii; d) luarea deciziei cu privire la încheierea 
tranzacţiilor de proporţii prevăzute de legislaţia Repu-
blicii Moldova în vigoare şi de pct.60.1. din prezentul 
Statut; e) aprobarea registratorului Băncii şi stabilirea 
cuantumului retribuţiei serviciilor lui; f) aprobarea 
prospectului ofertei publice de valori mobiliare, etc.” 
(pct.43.2); „La atribuţiile Consiliului Băncii se refe-
ră de asemenea: a) aprobarea direcţiilor prioritare ale 
activităţii Băncii; b) aprobarea Regulamentului Co-
mitetului de conducere al Băncii, a regulamentelor ce 
ţin de activitatea Băncii; c) luarea deciziei cu privire 
la alegerea Comitetului de conducere, numirea Pre-
şedintelui Comitetului de conducere şi, la propunerea 
acestuia, a Prim-vicepreşedintelui, Vicepreşedintelui 
(Vicepreşedinţilor) şi a Contabilului-şef al Băncii sau 
încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui (lor), 
cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii 
lui (lor), remuneraţiei şi compensaţiilor, cu privire la 
tragerea lui (lor) la răspundere sau eliberarea de răs-
pundere; d) aprobarea dărilor de seamă trimestriale 
şi anuale ale Comitetului de conducere; e) aprobarea 
hotărârilor privind deschiderea, transformarea sau di-
zolvarea filialelor şi reprezentanţelor Băncii, privind 
numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor lor, 
precum şi a modificărilor şi completărilor operate în 
Statut în legătură cu aceasta, etc.” (pct.43.3) [44].

Conform Statutului Băncii Comerciale „ProCredit 
Bank” S.A., „conducerea activităţii curente a Băncii se 
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va realiza de către Comitetul de Conducere al Băncii, 
organul executiv colegial, atribuţiile căruia sunt prevă-
zute în prezentul Statut şi în Regulamentul Comitetului 
de Conducere al Băncii. De competenţa Comitetului 
de Conducere ţin toate chestiunile de conducere a acti-
vităţii curente a Băncii, cu excepţia chestiunilor ce ţin 
de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor sau 
Consiliului de Administraţie” (pct.9.1); „Membrii Co-
mitetului de Conducere se numesc de către Consiliul 
de Administraţie pentru o perioadă nelimitată şi sunt 
revocaţi din funcţie de către Consiliul de Administraţie. 
Componenţa numerică a Comitetului de Conducere se 
stabileşte prin decizia Consiliului de Administraţie, nu 
va fi mai mică de 3 (trei) persoane şi va fi constituită 
cel puţin din Preşedintele Comitetului de Conducere şi 
doi adjuncţi ai acestuia” (pct.9.2); „Comitetul de Con-
ducere al Băncii: a) conduce şi organizează activitatea 
curentă a Băncii, în conformitate cu hotărârile Adună-
rii Generale a Acţionarilor şi deciziile Consiliului de 
Administraţie; b) adoptă hotărâri şi dă alte indicaţii 
obligatorii pentru toţi salariaţii Băncii în problemele ce 
ţin de activitatea curentă şi operativă a Băncii şi care 
nu reprezintă competenţa Adunării Generale a Acţio-
narilor sau a Consiliului de Administraţie ale Băncii;                  
c) aprobă statele de personal, stabileşte mărimea salari-
ilor salariaţilor Băncii, cu excepţia salariaţiilor în func-
ţiile subordonate Adunării Generale a Acţionarilor sau 
Consiliului de Administraţie; d) asigură menţinerea şi 
păstrarea la sediul Băncii a Statutului, regulamentelor 
şi registrelor contabile ale Băncii, precum şi a proce-
selor-verbale ale Adunării Generale a Acţionarilor şi 
ale Consiliului de Administraţie, şi oricăror alte docu-
mente interne stabilite de legislaţie; e) asigură pregă-
tirea proiectelor planului de afaceri al Băncii pentru o 
perioadă îndelungată (de la trei până la cinci ani) şi a 
bugetului anual operaţional al Băncii, transmite aceste 
proiecte Consiliului de Administraţie pentru aprobare, 
prezintă anual Consiliului de Administraţie propuneri 
de modificări la planul de afaceri, dacă este necesar, 
etc.” (pct.9.3) [45].

Potrivit art.20 al Legii instituțiilor financiare, Comi-
sia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar, dar 
nu mai puţin de 3 membri aleşi de Adunarea genera-
lă a acţionarilor băncii pentru o perioadă de până la 4 
ani. Membrii Consiliului băncii nu pot fi concomitent 
membri ai Comisiei de cenzori. Majoritatea membri-
lor Comisiei de cenzori trebuie să fie persoane care nu 
sunt angajaţi ai băncii (alin.(1)); Comisia de cenzori: 
a) stabileşte pentru bancă proceduri de evidenţă şi de 
control contabil în temeiul regulamentelor BNM, su-
praveghează respectarea lor şi controlează conturile şi 
alte documente ale băncii; b) controlează respectarea 
legilor şi a regulamentelor aplicabile băncii şi prezin-
tă Consiliului băncii rapoartele respective; c) prezintă 
avize în problemele solicitate de Consiliul băncii şi în 
alte probleme pe care le consideră necesare (alin.(2)); 
Comisia de cenzori se întruneşte în şedinţe ordinare o 
dată în trimestru şi în şedinţe extraordinare, la convoca-
rea Consiliului băncii sau a doi membri ai săi. Deciziile 
se iau cu votul majorităţii membrilor, care nu sunt în 
drept să se abţină de la votare (alin.(3)).

În conformitate cu Regulamentul cu privire la Co-

misia de cenzori a „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A., 
„Comisia de Cenzori este un organ al Băncii, care 
exercită funcţia de control asupra activităţii financiar-
administrative a Băncii. Comisia de Cenzori instituie 
procedurile evidenţei contabile şi control ale Băncii în 
conformitate cu regulamentele Băncii Naţionale, exer-
cită supravegherea respectării acestor proceduri, veri-
fică conturile şi alte documente ale Băncii” (pct.1.1); 
„Comisia de Cenzori îndeplineşte următoarele funcţii: 
a) stabileşte procedurile evidenţei contabile şi de con-
trol ale Băncii, în conformitate cu reglementările BNM 
efectuează supravegherea respectării acestora și veri-
fică conturile şi alte documente ale Băncii; b) verifică 
respectarea legislaţiei şi regulamentelor aplicabile Băn-
cii, şi prezintă Consiliului Băncii darea de seamă; c) 
prezintă avize cu privire la aspectele solicitate de Con-
siliul Băncii şi la discreţia sa, a altor aspecte considera-
te necesare” (pct.2.1) [46].

Amintim că subiect al infracțiunii prevăzute la alin.
(1) art.2391 CP RM poate fi nu doar membrul unui or-
gan de conducere a băncii, ci și acţionarul băncii.

Conform alin.(1) art.24 al Legii Republicii Mol-
dova privind societăţile pe acţiuni, adoptate de Parla-
mentul Republicii Moldova la 02.04.1997 [47], acţio-
nar este persoana care a devenit proprietar al unei sau 
a mai multor acţiuni ale societăţii în modul stabilit de 
prezenta lege şi de alte acte legislative. În mod similar, 
de exemplu, potrivi pct.12.1 al Statutului Băncii Co-
merciale „Eximbank – Gruppo Veneto Banca” S.A., 
„acţionar este persoana fizică sau juridică din Republi-
ca Moldova, din alte state, apatrid, precum şi stat străin 
şi organizaţii internaţionale, care a devenit proprietar 
al unei sau a mai multor acţiuni ale Băncii în modul 
stabilit de legislaţie” [48].

Potrivit alin.(5) art.24 al Legii privind societăţile pe 
acţiuni, acționar poate fi nu doar o persoană fizică, dar 
și o persoană juridică. Cu toate acestea, așa cum reiese 
din sancțiunea de la alin.(1) art.2391 CP RM, persoana 
juridică nu poate fi subiect al infracțiunii prevăzute la 
această normă.

Pentru calificarea faptei în baza alin.(1) art.2391 
CP RM, nu este relevant dacă aceasta este săvârşită în 
participaţie sau nu. În acord cu lit.c) alin.(1) art.77 CP 
RM, săvârşirea infracţiunii prin orice formă de parti-
cipaţie poate fi luată în considerare la individualizarea 
pedepsei stabilite în sancțiunea de la alin.(1) art.2391 
CP RM.

În altă ordine de idei, va fi supusă analizei 
infracțiunea specificată la alin.(2) art.2391 CP RM.

Obiectul juridic special al infracţiunii în cauză îl 
formează relaţiile sociale cu privire la gestiunea cu 
bună-credință, fără fraude, a băncii.

Obiectul material sau imaterial al infracţiunii pre-
văzute la alin.(2) art.2391 CP RM îl reprezintă, după 
caz: 

1) documentele bancare (în ipotezele de falsificare 
sau nimicire a documentelor bancare).

Potrivit alin.(1) art.29 al Legii instituțiilor financi-
are, instituţia financiară trebuie să ţină la sediul său şi/
sau să asigure din sediu accesul la următoarele regis-
tre şi documente în formă electronică sau pe suport de 
hârtie: a) statutul şi regulamentele, modificările la ele; 
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b) registrul acţionarilor săi, inclusiv numărul de acţi-
uni înregistrate pe numele fiecărui acţionar; c) proce-
sele-verbale ale şedinţelor şi deciziile consiliului său; 
d) procesele-verbale şi deciziile adunărilor generale 
ale acţionarilor; e) registrele contabile care reflectă clar 
şi corect activitatea instituţiei respective, operaţiunile 
efectuate, situaţia sa financiară; f) evidenţa zilnică de-
taliată a operaţiunilor efectuate pentru fiecare client, 
soldurile conturilor lui; g) alte documente prevăzute de 
Legea instituțiilor financiare şi de actele normative ale 
BNM;

2) datele false (în ipotezele de prezentare sau utili-
zare a unor date false); 

3) datele veridice (în ipotezele de distorsionare sau 
tăinuire a datelor veridice).

Produsul [49] infracțiunii specificate la alin.(2) 
art.2391 CP RM îl constituie: 1) documentele bancare 
false (în ipoteza de falsificare a documentelor bancare); 
2) datele distorsionate (în ipoteza de distorsionare a da-
telor veridice).

Victimă a infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2391 
CP RM este banca al cărei administrator este subiec-
tul infracțiunii. La înțelesul noțiunii de bancă ne-am 
referit cu ocazia examinării infracțiunii specificate la 
alin.(1) art.2391 CP RM. De aceea, facem trimitere la 
explicațiile corespunzătoare.
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unor date false sau de tăinuire a datelor veridice.
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Importanţa acordată răspunderii contravenţio-
nale în transportul rutier de persoane se explică 

prin faptul că fenomenul neeliberării biletelor de că-
lătorie constituie acte de corupţie din partea tuturor 
subiecţilor implicaţi (transportatori, şoferi, taxatori, 
controlori de peron, călători), fapt ce prejudiciază 
considerabil încasările în bugetul de stat şi bugetele 
autorităţilor publice locale. Mai mult, conform Legii 
cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere ci-
vilă a transportatorilor faţă de călători nr.1553/1998 
[1], biletul de călătorie constituie singura dovadă a 
asigurării pasagerului pe tot parcursul călătoriei, iar 
dacă pasagerilor nu le-au fost acordate bilete de călă-
torie, în caz de accidente, nu vor primi despăgubiri de 
asigurare (art.11 alin.(2)). 

Pentru încălcarea regulilor din transportul rutier 
de pasageri, persoana vinovată poate fi atrasă, după 
caz, la răspundere contravenţională sau la răspundere 
fiscală. Codul contravenţional al RM [2] distinge un 
capitol separat, denumit „Contravenţii ce atentează 
la regimul din transporturi” (cap.XII), care stabileşte 
sancţiuni pentru: încălcarea normelor de capacitate a 
traficului de pasageri (art.197), transportarea ilegală a 
călătorilor (art.197 alin. (1)), încălcarea regulilor de 
conduită a pasagerilor în transporturi (art.203), călă-
toria fără bilet (art.204), falsificarea biletelor şi tiche-
telor şi/sau comercializarea biletelor şi tichetelor false 
(art.205). Conducătorii mijloacelor de transport sunt 
sancţionaţi şi pentru convorbirile telefonice în timpul 
deplasării (art.235 alin.(2)), interdicţie motivată de 
faptul că discuţiile la telefonul mobil le poate sustrage 
atenţia de la trafic, punând astfel în primejdie viaţa şi 
sănătatea pasagerilor.

O contravenţie frecventă în domeniul transportului 
rutier ţine de transportarea persoanelor peste numărul 
de locuri prevăzute în paşaportul tehnic al mijlocu-
lui de transport. Conform art.197 alin.(2) din Codul 
contravenţional, încălcarea normelor de capacitate a 
traficului de pasageri de către conducătorul de maxi-
taxi, de autobuz de rută interurbană sau internaţională 

se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi 
convenţionale (de la 500 la 1000 de lei). Însă pentru 
sancționarea conducătorului mijlocului de transport 
de comiterea încălcării prevăzute la art.197 alin.(2) 
Cod contravențional, jurispridența relevă că procesul-
verbal de constatare a contravenției nu este suficient. 
Agentul constatator trebuie să prezinte în instanța de 
judecată și alte probe relevante, cum ar fi fotografii, 
înregistrări video, martori etc. În acest context, adu-
cem ca exemplu situația de caz în care Colegiul Penal 
al Curții de Apel Chișinău a respins recursul agentului 
constatator Inspectoratul Național de Patrulare ca ne-
fondat și a menținut fără modificări hotărârea primei 
instanțe din motiv că agentul constatator nu a prezen-
tat probe suficiente. Curtea de Apel a explicat că „în 
afară de simpla constatare a faptelor prin procesul-
verbal cu privire la contravenție, agentul constata-
tor ar fi trebuit să aducă și alte probe, precum fo-
tografii ce ar confirma acest fapt, sau oarecare înre-
gistrări video, declarații ale martorilor. Or, simpla 
indicare a faptelor în decizia cu privire la aplicarea 
sancțiunii contravenționale nu poate constitui te-
mei de sancționare a persoanei pentru încălcarea 
art.197 alin.(2) din Codul contravențional” [3]. În 
alt caz similar, Judecătoria Criuleni declară nul, în te-
meiul art.445 Cod contravențional, procesul-verbal în-
tocmit de agentul constatator motivând că în ședința 
de judecată nu s-a confirmat vinovăția șoferului 
în comiterea contravenției prevăzute de art.204 
alin.(2) Cod contravențional, deoarece declarațiile 
agentului constatator nu se confirmă prin nici o pro-
bă. Procesul-verbal dovedește doar o situație de 
fapt care a dus la încheierea sa și care conduce în 
mod rezonabil la formularea unei acuzații pe împre-
jurări de fapt ce necesită existența unei probe în 
susținerea acestuia, în cazul de față neputându-se 
reține prezumția simplă a confirmării procesu-
lui-verbal de contravenție, întrucât acesta nu este 
susținut de nici un fel de dovadă [4]. 

La răspundere contravenţională pot fi atraşi şi pasa-
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gerii. Aceştia trebuie să aibă un comportament adecvat 
în timpul transportului, în caz contrar, pot fi sancţio-
naţi conform Codului contravenţional. Astfel, urcarea 
sau coborârea din mersul vehiculului se sancţionează 
cu amendă de până la 15 unităţi convenţionale [5] sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până 
la 40 de ore (art.203) [6]. Aruncarea gunoiului şi altor 
obiecte pe fereastra sau pe uşa troleibuzului, autobu-
zului şi maxi-taxiului, se sancţionează cu amendă de 
la 10 la 20 u.c. sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 20 la 40 de ore. Aceeaşi amendă este 
stabilită pentru fumatul în troleibuze, autobuze şi ma-
xi-taxiuri (art.203 alin.(2) şi (3)).

Cea mai răspândită contravenţie din domeniul 
transporturilor comisă de pasageri reprezintă călătoria 
fără bilet în transportul public. Principala obligaţie a 
pasagerului este de a procura bilet de călătorie, iar lip-
sa biletului la pasager are la bază neglijenţa ori chiar 
intenţia rea de a nu achita taxa. Anume din acest motiv, 
art.204 alin.(4) şi (5) din Codul contravenţional stabi-
leşte că pasagerul urmează a fi sancţionat cu amen-
dă de la 15 la 30 u.c. în cazul călătoriei fără bilet în 
transportul regulat rutier urban, suburban, interurban 
şi internaţional. Pasivitatea pasagerului, prin faptul că 
nu cere de la şofer sau taxator biletul care i se cuvine 
(când din neatenţie nu i s-a eliberat bilet sau pasagerul 
intenţionat refuză să ia biletul), semnifică că el accep-
tă de a călători fără bilet. Răspunderea contravenţio-
nală a pasagerului în acest caz se angajează nu pentru 
faptul că nu a achitat costul călătoriei, ci pentru aceea 
că nu deţine biletul de călătorie [7]. Dacă pasagerul 
va aduce dovezi precum că a achitat costul călătoriei, 
dar nu are biletul de călătorie cu sine, aceasta nu-l va 
elibera de răspundere, ci îi va servi ca circumstanţă 
atenuantă [8]. Pasagerul se poate exonera de răspun-
dere numai în cazul în care va dovedi că a achitat taxa, 
a solicitat de la taxator eliberarea biletului de călăto-
rie, însă i s-a refuzat. În asemenea situaţie, cu toate că 
pasagerul nu deţine bilet de călătorie, acţiunea sa va fi 
calificată ca săvârşită fără vinovăţie [9].

Ca exemplu, aducem situația de caz examinată 
de Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. Pasagerul 
A.P. a urcat în troleibuz și nu a achitat costul călă-
toriei până la stația următoare, invocând faptul că de 
el nu s-a apropiat taxatoarea. Instanța de judecată a 
decis că pasagerul A.P. se face vinovat de comiterea 
contravenției prevăzute de art.204 alin.(5) din Co-
dul contravențional, cu semnele: călătoria fără bilet 
în transportul regulat urban rutier și electric. Potrivit 
instanței, obligația călătorului de a achita costul că-
lătoriei presupune obligația de a întreprinde acțiuni 
active de achitare a costului călătoriei. La caz, per-
soana în privința căreia a fost întocmit procesul-ver-
bal de contravenție trebuia să se apropie din propria 
inițiativă de taxatoare sau de altă persoană împuter-
nicită pentru a achita costul. Faptul așteptării taxa-
toarei pentru a achita nu poate fi considerată ca exe-
cutare a obligației de a achita. Astfel, în acțiunile per-
soanei sunt întrunite toate elementele componenței de 
contravenție [10]. 

La călătoria cu autobuzele pe rute interurbane sunt 

frecvente cazurile când pasagerii speculează, achitând 
costul biletului până la o localitate, dar coborând la 
alta. În asemenea cazuri, dacă pasagerul ajunge până 
la localitatea indicată în biletul de călătorie şi nu pără-
seşte mijlocul de transport, ci continuă călătoria fără 
a avea achitat restul distanţei, el se consideră pasager 
fără de bilet şi asupra sa poate fi angajată răspunderea 
contravenţională, în temeiul art.204 din Codul contra-
venţional. 

În schimb, dacă pasagerul din neatenţie (de exem-
plu, a adormit) nu a coborât la staţia înscrisă în bilet, 
considerăm că el nu trebuie sancţionat, deoarece fapta 
sa nu întruneşte componenţa de contravenţie. Cu alte 
cuvinte, norma de la art.204 din Codul contravenţio-
nal se va aplica numai în cazul intenţiei pasagerului: 
de exemplu, la cursa de autobuz Chişinău-Rezina pa-
sagerul procură biletul de călătorie până la staţia Or-
hei, însă intenţia sa ascunsă a fost de a coborî la ultima 
staţie, cea din Rezina.

Primind biletul de călătorie, pasagerul este obligat 
să-l păstreze până la sfârşitul călătoriei, iar la cererea 
persoanelor cu drept de control, să-l prezinte. Biletul 
se păstrează intact, fără deteriorări sau rupturi pentru 
a nu crea dificultăți în procesul de verificare și pen-
tru a evita falsurile. Potrivit Codului contravenţional 
(art.205), falsificarea biletelor, punerea în comerciali-
zare şi comercializarea biletelor false pentru transpor-
tul urban, interurban şi internaţional cu autobuze se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 de lei.

Discuţii iau naştere cu referire la amenzile care 
sunt aplicate călătorilor fără bilete de către controlorii 
întreprinderilor municipale „Regia transport electric” 
şi „Parcul urban de autobuze”. În conformitate cu de-
cizia Consiliului municipal Chișinău din 27 noiem-
brie 2009 „Cu privire la depistarea contravenţiilor şi 
sancţionarea pasagerilor contravenienţi în transportul 
public” [11], sunt în drept să constate contravenţii în 
troleibuze şi autobuze de rută angajaţii întreprinderi-
lor municipale „Regia transport electric” şi „Parcul 
urban de autobuze”, abilitaţi cu funcţii de control 
(pct.2.1). Pentru călătoria fără documente de călăto-
rie, dacă persoana plătește pe loc, nu se întocmeşte 
proces-verbal. Amenda constituie 50 de lei cu elibe-
rarea chitanţei respective. Dacă persoana refuză achi-
tarea amenzii, controlorii întocmesc pe numele aces-
teia proces-verbal pentru sancţionarea în cuantum de 
până la 200 de lei, cu remiterea procesului-verbal în 
instanța de judecată. 

Problema majoră este că aplicarea amenzii fără în-
tocmirea procesului-verbal de contravenţie constituie 
o încălcare gravă a legii. Situaţia respectivă o întâlnim 
la inspectorii abilitaţi cu funcţii de control din cadrul 
întreprinderilor municipale „Regia transport electric” 
şi „Parcul urban de autobuze” care aplică pasagerilor 
ce nu deţin bilete de călătorie amenda de 50 de lei 
fără întocmirea proceselor-verbale. Art.407 din Codul 
contravenţional stabileşte că contravenţiile prevă-
zute la art.204 (călătoria fără bilet) se constată 
de organele de specialitate ale administraţiei publi-
ce în domeniul transportului auto şi electric. Sunt în 
drept să constate contravenţii şi să încheie procese-
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verbale în transportul auto şi electric – inspectorii 
abilitaţi cu funcţii de control. Procesele-verbale cu 
privire la contravenţii se remit spre examinare în 
fond instanţei de judecată competente. Analizând 
prevederile art.204 din Codul contravenţional, ajun-
gem la concluzia că inspectorii abilitaţi cu funcţii de 
control din cadrul întreprinderilor municipale „Regia 
transport electric” şi „Parcul urban de autobuze” pot 
doar să constate contravenţii şi să încheie procese-
verbale. Pe de altă parte, fără a ţine cont de art.204 
şi art.207 din Codul contravenţional, Consiliul mu-
nicipal Chișinău prin decizia din 27 noiembrie 2009 
„Cu privire la depistarea contravenţiilor şi sancţiona-
rea pasagerilor contravenienţi în transportul public” a 
acordat întreprinderilor municipale dreptul de a aplica 
amenzi în mărime de 50 de lei, fără întocmirea proce-
selor-verbale. 

Conform art.254 alin.(10)-(12) din Codul fiscal 
[12], efectuarea transporturilor de pasageri cu mijloa-
ce de transport auto, inclusiv în regim de taxi, pe rute 
urbane, suburbane, interurbane, transfrontaliere sau 
internaţionale, fără bilete de călătorie se sancţionează 
cu amendă de 3.000 de lei, aplicată agentului trans-
portator şi conducătorului mijlocului de transport sau 
persoanei responsabile de taxarea călătoriei. Plecarea 
mijlocului de transport auto din autogară (staţie auto) 
cu pasageri îmbarcaţi fără bon de casă emis de maşi-
na de casă şi de control se sancţionează cu amendă 
de 3.000 de lei, aplicată contribuabilului care admi-
nistrează autogara (staţia auto). Plecarea mijlocului 
de transport auto din autogară (staţie auto) cu pasa-
geri îmbarcaţi având bilete de călătorie înregistrate la 
agentul transportator, dar fără bonul de casă achiziţi-
onat de la casa autogării (staţiei auto) se sancţionează 
cu amendă de 3.000 de lei, aplicată conducătorului 
mijlocului de transport.

Semne de întrebare apar cu referire la delimitarea 
competenţelor organului administraţiei publice şi or-
ganului fiscal în aplicarea sancţiunilor pentru aceleaşi 
încălcări. În acest context, putem distinge următoa-
rele criterii de delimitare: a) după legea aplicabilă: 
sancțiunile contravenționale se aplică conform nor-
melor Codului contravențional, iar sancțiunile fisca-
le în temeiul prevederilor din Codul fiscal; b) după 
agentul constatator: sancțiunile contravenționale 
se constată de organele administrației publice abi-
litate, precum Autoritatea Administrativă „Agenția 
Națională Transport Auto”, întreprinderile municipale 
„Regia transport electric” și „Parcul urban de auto-
buze” etc.; agentul constatator pentru încălcările fis-
cale este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin 
intermediul inspectoratelor sale teritoriale; c) după 
cercul de persoane care pot fi supuse sancțiunilor: 
sancțiunile contravenționale pot fi aplicate doar per-
soanelor fizice, cum sunt: conducătorul mijlocului de 
transport, controlorul de peron, persoana responsabilă 
de taxare sau călătorul, în timp ce sancţiunile fiscale 
pot fi aplicate persoanelor fizice – conducătorului mij-
locului de transport, persoanei responsabile de taxarea 
călătoriei sau contribuabilului care administrează au-
togara (staţia auto), cât și persoanei juridice – agentu-

lui transportator (art.254 alin.(10)-(12) din Codul fis-
cal); d) după amploarea sancțiunilor: contravențiile 
se sancționează cu amendă în proporții reduse, de la 
200 la 600 de lei și care, prin hotărârea instanței de 
judecată pot fi preschimbate în muncă neremunerată 
în folosul comunității; sancțiunile fiscale se exprimă 
prin amendă în mărime fixă de 3.000 de lei. 

Altă delimitare esențială între domeniul răspun-
derii contravenționale și fiscale este că răspunderea 
contravențională poate fi angajată de agentul consta-
tator care, potrivit Codului contravențional, deține 
competențe în acest sens. Conform circularei Inspec-
toratului Fiscal Principal de Stat „Privind acțiunile ce 
urmează a fi întreprinse în cazul verificării transpor-
tului auto de călători pe rute regulate” din 11.04.2014 
[13], neeliberarea pe traseu a biletului de călătorie în 
transportul rutier regulat urban, suburban, interurban 
și internațional de către conducătorul mijlocului de 
transport sau persoana responsabilă de taxarea călă-
toriei, nu constituie încălcare fiscală. Faptele privind 
neeliberarea biletelor de călătorie în transportul rutier 
regulat cad sub incidența art.204 alin.(1)-(2) (denu-
mit călătoria fără bilete) din Codul contravențional. 
Ținând cont că nu este de competența sa să aplice 
amenzi, la constatarea contravențiilor din art.204 
alin.(1)-(2) Cod contravențional, inspectoratul fiscal, 
ca agent constatator, poate doar să încheie procese-
verbale cu privire la contravenții și să le remită spre 
examinare în instanța de judecată. Actul de control și 
Procesul-verbal cu privire la contravenții întocmite de 
inspectoratul fiscal nu constată nici încălcări fiscale și 
nici fapte contravenționale. Aprecierea va fi dată de 
instanța de judecată.

Practica instanțelor judecătorești în problema dată 
este neuniformă. La data de 18.02.2014 inspectorul 
fiscal din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat Criu-
leni a efectuat un control pe traseu în urma căruia a 
constatat că șoferul G.P. nu a eliberat bilete de călă-
torie la 14 pasageri ce călătoreau pe ruta s. Stețcani 
– mun. Chișinău, prin ce a comis contravenția pre-
văzută de art.204 alin.(2) din Codul contravențional. 
Prin Hotărârea Judecătoriei Criuleni din 01.04.2014, 
a fost declarat nul procesul-verbal cu privire la 
contravenție întocmit în baza art.204 alin.(2) de către 
agentul constatator al Inspectoratului Fiscal de Stat, 
raionul Criuleni și încetat procesul contravențional în 
privința conducătorului mijlocului de transport. Ar-
gumentul adus de instanța de fond a fost încălcarea 
regulilor de competență la constatarea contravenției 
[14]. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, 
Inspectoratul Fiscal de Stat Criuleni a înaintat recurs 
demonstrând că nu a fost încălcată competența la 
constatarea contravenției, deoarece conform art.407 
alin.(2) lit.(a) Cod contravențional, sunt în drept să 
constate contravenții și să încheie procese-verbale 
în transportul auto și electric – șefii serviciilor abi-
litate cu funcții de control, iar organul fiscal, con-
form atribuțiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului 
nr.1736 din 31.12.2002, este organ abilitat cu funcția 
de control.

Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău a res-
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pins recursul declarat de Inspectoratul Fiscal de Stat 
Criuleni, motivând că la întocmirea procesului-ver-
bal de contravenție în privința lui G.T. au fost în-
călcate stipulările legii privind competența la con-
statarea contravenției. Conform art.407 din Codul 
contravențional, contravenția prevăzută de art.204 
alin.(2) se constată de organele de specialitate ale 
administrației publice în domeniul transportului 
auto și electric, deci organul de inspectare financi-
ară nu era în drept să întocmească procesul-ver-
bal privind contravenția prevăzută de art.204 
Cod contravențional [15]. În alt caz similar, Jude-
cătoria Criuleni declară nul procesul-verbal cu privi-
re la contravenția prevăzută de art.204 alin.(2) Cod 
contravențional întocmit de agentul constatator al 
Inspectoratului Fiscal de Stat Criuleni. Argumentul 
instanței a fost același, că conform art.407 din Codul 
contravențional, contravenția prevăzută de art.204 
Cod contravențional se constată de organele de spe-
cialitate ale administrației publice în domeniul trans-
portului auto și electric, prin urmare, organul de in-
spectare financiară nu era în drept să întocmească 
procesul-verbal privind contravenția prevăzută de 
art.204 Cod contravențional [16]. Colegiul Penal al 
Curții de Apel Chișinău a admis recursul declarat de 
organul fiscal, a casat hotărârea Judecătoriei Criuleni 
și a dispus rejudecarea cauzei de instanța de fond în 
alt complet de judecată. În viziunea instanței de apel, 
Inspectoratul Fiscal de Stat Criuleni a acționat co-
rect în cazul când a constatat contravenția și după 
competență a transmis-o în instanța de fond pen-
tru aplicarea sancțiunii [17]. După același scenariu, 
Judecătoria Bălți încetează procesul contravențional 
pornit de Inspectoratul Fiscal de Stat Bălți în privința 
conducătorului mijlocului de transport pentru neelibe-
rarea biletelor de călătorie. Instanța de judecată dedu-
ce că Inspectoratul Fiscal de Stat Bălți nu deține 
atribuții de agent constatator pentru contravențiile 
prevăzute de art.204 Cod contravențional; or, 
contravențiile respective sunt abilitate să le consta-
te organele de specialitate din domeniul transportu-
lui. Mai mult, instanța relevă că însuși reprezentantul 
organului fiscal a confirmat în ședința de judecată că 
autoritatea pe care o reprezintă nu are atribuții în do-
meniul transportului [18]. În mod similar, procedează 
Judecătoria Dubăsari care, declarând nulitatea proce-
sului-verbal de contravenție întocmit de Inspectoratul 
Fiscal de Stat Dubăsari, aduce lămuriri că procesul-
verbal a fost întocmit cu încălcarea competenței ma-
teriale, de către un agent constatator în competența 
căruia nu intră constatarea contravenției prevă-
zute la art.204 Cod contravențional [19]. Însă pot fi 
întâlnite și situații bizare, în care instanța de judeca-
tă se pronunță că Inspectoratul Național de Patrulare 
nu ar fi agentul constatator responsabil de întocmirea 
proceselor-verbale de contravenție pentru încălcările 
de la art.204 alin.(2) Cod contravențional [20], iar în 
alt caz, Serviciul Vamal al RM își asumă pe nedrept 
atribuții de agent constatator pentru aceleași încălcări 
[21].

Expunându-ne opinia, considerăm că motivul 

aplicării neuniforme a legislației de către instanțele 
judecătorești se datorează interpretării diferite a 
sintagmei prevăzute de art.407 alin.(1) din Codul 
contravențional: „Sunt în drept să constate contravenții 
și să încheie procese-verbale în transportul auto și 
electric – inspectorii abilitați cu funcții de control” și 
„Contravențiile prevăzute la art.204 se constată de or-
ganele de specialitate ale administrației publice în do-
meniul transportului auto și electric”. Astfel, din mo-
tiv că mai multe autorități publice abilitate cu funcții 
de control își asumă responsabilități în transportul ru-
tier, este dificil a determina cine sunt agenții constata-
tori pentru încălcările de la art.407 alin.(2) din Codul 
contravențional.

Soluția pe care o propunem este de a modifica 
art.407 prin completarea alin.(2) lit.(a) cu expresia: 
„(...) inspectorii abilitați cu funcție de control indicați 
în Codul transporturilor rutiere”. Totodată, art.6 din 
Codul transporturilor rutiere de completat cu un nou 
alin.(7) după cum urmează: „Se consideră inspectori 
abilitați cu funcție de control (agenți constatatori) în 
domeniul transportului rutier: a) Autoritatea Admi-
nistrativă «Agenția Națională Transport Auto»; b) In-
spectoratul Fiscal Principal de Stat cu subdiviziunile 
sale teritoriale; c) Inspectoratul Național de Patrula-
re; d) inspectorii abilitați cu drept de control în do-
meniul transportului rutier din cadrul administrației 
publice locale”.

Practica inspectoratelor fiscale teritoriale de a în-
tocmi procese-verbale de contravenție pentru încălcă-
rile prevăzute de Codul fiscal este greșită. În situația 
în care pe traseu constată efectuarea transportului de 
pasageri fără bilete de călătorie, agentul constatator 
al inspectoratului fiscal urmează să încheie proces-
verbal și să aplice amendă în temeiul art.254 alin.
(10) din Codul fiscal, iar dacă transportul de pasageri 
fără bilete de călătorie pe traseu este depistat de alți 
agenți constatatori abilitați, se va încheia proces-
verbal de contravenție, conform art.407 din Codul 
contravențional.

Menționăm și faptul că interpretarea acordată de 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin circulara 
„Privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse în ca-
zul verificării transportului auto de călători pe rute 
regulate” nr. 26-12-11-683/3172 din 11.04.2014 este 
total neadecvată. Nefiind agent constatator de drept 
contravențional, la constatarea încălcărilor din Codul 
contravențional, inspectoratul fiscal urmează să pro-
cedeze conform art.440 alin.(5) Cod contravențional 
și să remită în aceeași zi procesul-verbal conform 
competenței unui alt agent constatator, dar nicidecum 
în instanța de judecată. 

Discuții doctrinare. În literatura de specialitate 
(S.Morozov, I.Arbatskaia, I.Strelnikova) se susţine că 
raporturile stabilite între transportator şi autoritatea 
publică poartă caracter administrativ, iar raporturile 
dintre transportator și pasager sunt de drept civil, bazate 
pe contractul de transport [22]. În temeiul contractului 
încheiat cu consumatorul, transportatorul este obligat 
să transporte la punctul de destinație orice pasager care 
și-a manifestat intenția în acest scop. Taxa de călătorie 
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pe care pasagerul o achită, în funcție de costul biletu-
lui, reprezintă remunerarea transportatorului pentru 
serviciile prestate, obligație care rezultă din contract. 
Corespunzător, nerespectarea acestor obligații (nee-
fectuarea transportului de către operator sau neplata 
biletului de călătorie de către consumator) angajează 
răspunderea juridică civilă. 

Analizând fundamentele răspunderii contravenționale, 
deducem că în dreptul contravențional este prezent 
agentul constatator abilitat cu dreptul de constatare 
a contravenției și de aplicare a amenzilor. Problema 
este că neplata de către pasager a biletului de călătorie 
constituie o neexecutare a obligațiilor contractuale, 
pasagerul urmând a fi sancționat nu conform normelor 
Codului contravenţional, cum este în prezent, ci con-
form normelor dreptului civil. Or, angajarea răspunderii 
contravenționale pentru neexecutarea unor obligaţii 
provenite din raporturi contractuale este neadecvată. 

În acelaşi context, se pune problema că amenzile 
pentru neplata biletelor de călătorie sunt percepute 
nu în folosul transportatorilor, dar în bugetul statului. 
Cu această ocazie, în doctrină (S.Gurjei) se susține că 
problema dată ar putea fi soluționată pe calea rambur-
sării din bugetul de stat în folosul transportatorilor a 
sumelor încasate de la plata amenzilor [23]. Altă soluție 
ar fi ca amenda pentru neplata biletelor de călătorie 
să fie calificată prin lege drept sancțiune cu caracter 
juridico-civil și denumită penalitate pentru neplata 
biletelor de călătorie. Penalitatea urmează a fi stabilită 
în procente, pornind de la costul biletului de călătorie 
neachitat [24]. 

Discuţii doctrinare există şi cu referire la natura 
juridică a amenzii, ca formă de aplicare a constrânge-
rii de stat. Profesorul A.Samoilenko menţionează că 
amenda pentru călătoria fără bilet în transportul public 
reprezintă o formă simplificată de aplicare a constrân-
gerii de stat şi derivă din răspunderea extrajudiciară 
(contravenţională) [25]. Cercetătorul C.Lazukina de-
scrie că constrângerea de stat poate fi aplicată pe calea 
procedurii judiciare sau extrajudiciare. Procedura ju-
diciară se desfăşoară conform unei forme procesuale 
depline (cu şedinţe publice şi în prezenţa avocatului), 
pe când procedura extrajudiciară reprezintă o formă 
mai simplificată, „subprocesuală”, aducând ca exem-
plu aplicarea amenzilor pentru călătoria fără de bilet 
în transportul public [26].

Efectuând o cercetare mai profundă a problemei 
date, profesorul C.Sosnova ajunge la concluzia că 
amenda pentru călătoria fără de bilet reprezintă un 
act de aplicare a dreptului, care se deosebeşte de actul 
normativ prin anumite particularităţi: actele normati-
ve poartă caracter general şi reglementează un grup 
mai larg de relaţii sociale, pe când amenda se răsfrân-
ge la un caz concret şi în privinţa unei persoane fizice 
concrete [27]. Acelaşi punct de vedere este susţinut 
de cercetătorii N.Kotelinikov şi I.Nepomneaşciaia în 
viziunea cărora amenda pentru călătoria fără de bilet 
în transportul public este un act de aplicare a dreptu-
lui, act ce poartă caracter individual şi reglementează 
raporturi concrete [28]. 

Concluzii și recomandări. Călătoria fără bilet 

este o problemă foarte gravă în Republica Moldova. 
Actualul mecanism de sancționare este bazat pe răs-
punderea contravenţională a călătorului, conducăto-
rului mijlocului de transport, controlorului de peron, 
precum și taxatorului pentru faptul că nu eliberează 
pe traseu bilete sau admit spre transportare persoa-
ne care nu au bilete (art.204 Cod contravenţional), 
în timp ce Codul fiscal sancționează pentru aceleași 
încălcări agentul transportator, controlorul de peron 
sau persoanele care administrează autogara (art.254 
alin.(10)-(12)). Explicaţia constă în faptul că în Co-
dul fiscal, întreprinderea de transport este responsa-
bilă de achiziţionarea biletelor, ținerea evidenței lor 
și înmânarea acestora conducătorului rutier sau taxa-
torului, în timp ce aceștia din urmă sunt sancționați 
de Codul contravențional pentru încălcările comise 
nemijlocit de ei.

Dreptul acordat întreprinderilor municipale „Regia 
transport electric” şi „Parcul urban de autobuze” prin 
decizia Consiliului municipal din 27 noiembrie 2009 
„Cu privire la depistarea contravenţiilor şi sancţiona-
rea pasagerilor contravenienţi în transportul public” 
de a aplica amenzi fără întocmirea proceselor-verbale, 
contravine art.207 alin.(2) şi (3) din Codul contraven-
ţional, care stabileşte că contravenţiile prevăzute în 
art.204 (călătoria fără bilet) se constată prin procese-
verbale care se remit spre examinare în fond instanţei 
de judecată competente. 

Practica denotă existenţa anumitor fapte care 
constituie încălcări ale Codului transporturilor rutiere 
şi ale Regulamentului transporturilor rutiere de pa-
sageri şi bagaje, dar în Codul contravenţional aceste 
încălcări nu sunt prevăzute ca fiind contravenţii. În 
acest scop, propunem completarea art.197 din Codul 
contravențional cu norme care să indice noi fapte în 
calitate de contravenții, precum:

– neînregistrarea de către conducătorii de vehicule 
în transport public a biletelor de călătorie în borde-
roul de evidență a biletelor, cu excepția transportului 
urban;

– nerespectarea de către conducătorii de vehicule în 
transportul public a regulilor de completare a carnetului 
foii de parcurs (CFP);

– modificarea (corectarea) intenționată de către con-
ducătorul de vehicule în transport public a borderoului 
de evidență a biletelor de călătorie;

– nerespectarea de către conducătorii de vehicule 
în transportul rutier de mărfuri sau călători a normelor 
privind organizarea procesului de control a regimului 
de muncă și odihnă sau încălcarea acestui regim;

– admiterea la efectuarea transporturilor rutiere de 
mărfuri sau călători a conducătorului de vehicul care 
nu a fost supus examenului medical, care nu posedă 
permis de conducere de categoria din care face parte 
vehiculul sau care nu posedă, în cazurile stabilite de 
Guvern, certificat de competență profesională și/sau 
card de tahograf al conducătorului rutier valabil.

Totodată, considerăm a fi neinspirată actuala în-
cadrare în Codul contravențional a sancțiunii pentru 
neplata biletelor de călătorie pe traseu în categoria 
răspunderii contravenționale. Propunem ca răspun-



Nr. 11, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

30

derea pasagerilor pentru neplata biletelor de călă-
torie pe traseu să fie exclusă de la art.204 alin.(2), 
(4) și (5) Cod contravențional și să fie aplicată din 
perspectiva dreptului civil. Amenda care se aplică 
în prezent urmează a fi calificată drept sancțiune cu 
caracter juridico-civil și denumită penalitate pentru 
neplata biletului de călătorie. Penalitatea urmează a 
fi stabilită în procente, din costul biletului de călătorie 
neachitat. 
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În general, calificarea unei fapte infracţionale, 
potrivit unei norme incriminatorii concrete, nu 

trezeşte dificultăţi în situaţia în care persoana abilitată 
cu aplicarea legii penale cunoaşte bine conţinutul nor-
melor din Codul penal şi posedă capacităţi de stabilire 
a concordanţei între semnele faptei comise şi semnele 
componenţei de infracţiune. În unele cazuri însă, prac-
ticianul poate să se confrunte cu anumite probleme de 
calificare. Mult mai dificilă este sarcina persoanei care 
efectuează urmărirea penală sau a judecătorului, atunci 
când pentru calificarea celor comise trebuie de ales din 
două sau mai multe norme sub incidenţa cărora cade 
fapta săvârşită.

Deci, în dreptul penal, în repetate rânduri se întâl-
neşte situaţia când una şi aceeaşi întrebare, la prima 
vedere, se soluţionează în acelaşi timp de două sau mai 
multe norme juridico-penale, însă, de fapt, doar una din 
respectivele norme este menită să soluţioneze o atare 
problemă.

Pot fi cazuri când o singură infracţiune cade com-
plet sub incidenţa mai multor norme penale, dar tre-
buie aleasă şi aplicată doar una – cea optimă. Aceasta 
se întâmplă în cazul concurenţei normelor juridico-
penale.

Calificarea infracţiunilor şi concurenţa normelor 
juridico-penale sunt categorii juridice interdependente, 
ambele existând în activitatea de aplicare a legii [1].

În doctrină se arată că esența concurenței norme-
lor juridico-penale constă în faptul că cele comise 
sunt cuprinse de mai multe norme, dar aplicabilă este 
doar una dintre ele [2, p.14]. În opinia autorului rus                     
L.V. Inogamova-Hegay, concurența normelor juridico-
penale constă în reglementarea concomitentă de către 
două sau mai multe norme a unei relații juridico-pe-
nale, unde doar una din norme este prioritară [3, p.11]. 
Așadar, esenţa concurenţei normelor juridico-penale 
constă în faptul că două sau mai multe norme de drept 
penal pretind concomitent la reglementarea uneia şi 

aceleiaşi relaţii sociale, iar sarcina este de a alege doar 
una dintre respectivele norme.

În literatura de specialitate română [4, p.296], con-
curenţa normelor mai este numită concurs de texte, 
acesta fiind prezent atunci când acelaşi fapt, privit sub 
acelaşi aspect şi conţinând perfect aceleaşi elemente 
constitutive, este prevăzut de mai multe texte ale acele-
iaşi legi sau ale mai multor legi.

În context, concurenţa normelor juridico-penale 
trebuie delimitată de coliziunea normelor. În doctrină 
se arată că coliziunea presupune prezenţa a, cel puţin, 
două norme cu conţinut contradictoriu, pe când în ca-
zul concurenţei normelor nu există o asemenea neco-
respundere, fiind comisă o singură infracţiune, semnele 
căreia sunt cuprinse în acelaşi timp de două sau mai 
multe norme juridico-penale, aplicabilă fiind doar una 
dintre ele [5, p.214-215]. Comparativ cu concuren-
ţa normelor, coliziunea normelor juridico-penale este 
unul din tipurile contradicţiilor în drept, consecinţa ne-
gativă a imperfecţiunii legislaţiei [6, p.19].

În ordinea juridică națională, este dată definiția 
concurenței normelor penale. Astfel, potrivit alin.(1) 
art.115 CP RM, concurenţa normelor penale presu-
pune săvârşirea de către o persoană sau de către un 
grup de persoane a unei fapte prejudiciabile, cuprin-
să în întregime de dispoziţiile a două sau mai multor 
norme penale şi constituind o singură infracţiune.

Din definiția legală a concurenței normelor, sunt 
desprinse următoarele trăsături distinctive:

a) săvârșirea unei singure fapte prejudiciabi-
le (infracțiuni), indiferent dacă printr-o singură 
acțiune/inacțiune sau prin mai multe acțiuni/inacțiuni 
infracționale;

b) săvârșirea infracțiunii de către o persoană sau un 
grup de persoane;

c) fapta prejudiciabilă comisă trebuie să fie cuprin-
să în întregime de dispozițiile a, cel puțin, două norme 
penale din partea specială a Codului penal, iar în cazul 
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infracțiunilor săvârșite în participație sau al celor ne-
consumate – și de normele penale din partea generală 
a Codului penal;

d) aplicabilă la calificare este doar una din normele 
penale ce cuprind fapta prejudiciabilă comisă.

Caracteristica generală a normelor, care se află în 
concurenţă, constă în faptul că acestea cu diferit grad 
de generalizare şi cu diferită deplinătate prevăd semne-
le uneia şi aceleiaşi infracţiuni. Corespunzător, atât la 
nivelul conţinutului, cât şi la nivelul volumului, aceste 
norme parţial coincid [7, p.240]. În cazul noilor nor-
me penale ce concurează între ele, legiuitorul separă 
o activitate infracţională într-o normă aparte dintr-un 
cerc de fapte infracţionale prevăzute de o altă normă 
penală în scopul atenuării sau, din contra, agravării răs-
punderii penale pentru această activitate infracţională 
[8, p.235].

În context, se impune a efectua delimitarea 
concurenței normelor juridico-penale de concursul 
de infracțiuni. De exemplu, legiuitorul rus stabilește 
expres în alin.(3) art.17 din Codul penal [9] că dacă 
infracțiunea este prevăzută de norma generală și de cea 
specială, lipsește concursul de infracțiuni și răspunde-
rea penală survine în baza normei speciale.

Definitoriu pentru concursul de infracţiuni este că 
acțiunile/inacțiunile infracționale comise sunt cuprinse 
de, cel puţin, două norme din partea specială a Codului 
penal, toate fiind aplicabile la calificare. Prin această 
caracteristică are loc delimitarea concursului de in-
fracţiuni de concurenţa normelor. În cazul concurenţei 
normelor, la fel sunt incidente mai multe norme din 
partea specială a Codului penal, care conţin semnele 
acțiunilor/inacțiunilor prejudiciabile săvârșite, însă 
cele comise trebuie calificate doar în conformitate cu 
una din normele respective, și anume – potrivit nor-
mei care cuprinde integral și reflectă cel mai bine cele 
comise. Pentru concursul de infracţiuni, este caracte-
ristic faptul că niciuna din norme nu cuprinde integral 
cele săvârșite, calificarea fiind corectă şi integrală doar 
atunci când vor fi aplicate împreună două sau mai mul-
te norme din partea specială a Codului penal.

O legătură mai strânsă se observă între concurența 
normelor juridico-penale și concursul ideal de 
infracțiuni, aceasta deoarece cea din urmă categorie 
juridică presupune săvârșirea mai multor infracțiuni 
printr-o singură acțiune/inacțiune, similar concurenței 
normelor juridico-penale. De exemplu, infracţiunea 
prevăzută la lit.c) alin.(3) art.171 CP RM (violul însoțit 
de contaminarea intenționată cu maladia SIDA) este o 
infracțiune unică. Dacă legiuitorul nu ar fi instituit în 
cadrul art.171 CP RM în calitate de semn calificativ 
„contaminarea cu maladia SIDA”, atunci cele comise 
urmau a fi apreciate drept concurs ideal de infracțiuni, 
și anume: dintre infracțiunea de viol și infracțiunea 
de contaminare intenționată cu maladia SIDA (alin.
(2) art.212 CP RM); adică, printr-o singură acțiune 
sunt comise două infracțiuni. În condițiile legislației 
în vigoare, se va aplica doar norma de la lit.c) alin.(3) 
art.171 CP RM, între norma respectivă și cea de la alin.
(2) art.212 CP RM existând un raport de tipul întreg-
parte. Calificarea se va face potrivit normei-întreg.

Totodată, este posibil ca în comportamentul făptuito-

rului să se regăsească semnele constitutive a mai multor 
infracțiuni (concurs de infracțiuni), unde una din nor-
mele aplicabile pentru calificarea unei infracțiuni să se 
afle în concurență cu o altă normă. În acest caz, vom fi 
în prezența concomitentă a concursului de infracțiuni și 
a concurenței normelor, considerent din care la aplica-
rea legii penale se va ține cont atât de regulile de califi-
care a infracțiunilor în cazul concursului de infracțiuni, 
cât și de regulile de calificare a infracțiunilor în cazul 
concurenței normelor penale. De exemplu, în ipoteza 
răpirii mijlocului de transport și încălcării ulterioare de 
către conducătorul mijlocului de transport a regulilor 
de securitate a circulației sau de exploatare a mijloace-
lor de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă 
decesul unei persoane, concurs de infracțiuni va exista 
între normele de la art.1921 și lit.b) alin.(3) art.264 CP 
RM, în timp ce între normele de la art.149 și lit.b) alin.
(3) art.264 CP RM va exista concurență între o normă 
generală și una specială.

Reiterăm asupra faptului că în cazul concurenței 
normelor, va fi aplicabilă doar una din ele – cea care 
reflectă mai bine cele comise. Reținerea la calificare 
a ambelor norme concurente ar însemna nesocotirea 
principiului neadmiterii tragerii la răspundere penală 
de două ori pentru una și aceeași faptă, stipulat la alin.
(2) art.7 CP RM. De exemplu, este inadmisibilă cali-
ficarea celor comise atât potrivit art.287 CP RM, cât 
și conform art.155 CP RM în ipoteza huliganismului 
exprimat prin acțiunile intenționate care încalcă groso-
lan ordinea publică însoțite de amenințare cu aplicarea 
violenței asupra persoanelor. Or, norma de la art.155 
CP RM fiind o normă-parte în raport cu norma de la 
art.287 CP RM – normă-întreg – este absorbită de cea 
din urmă. Invocarea suplimentară a normei de la art.155 
CP RM ar însemna reținerea la calificare de două ori a 
aceleiași fapte de amenințare cu aplicarea violenței – ca 
parte a unei infracțiuni și ca infracțiune distinctă.

În acord cu alin.(2) art.115 CP RM, alegerea uneia 
din normele concurente care reflectă cel mai exact na-
tura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectu-
ează în condiţiile art.116-118. Din conținutul norme-
lor de la art.116-118 CP RM, sunt desprinse trei tipuri 
ale concurenței normelor juridico-penale, și anume:

a) concurența dintre normele generale și cele speci-
ale (art.116 CP RM);

b) concurența dintre două norme speciale (art.117 
CP RM);

c) concurența dintre o parte și un întreg (art.118 CP 
RM).

Existenţa în dreptul penal a normelor generale şi a 
celor speciale, a normelor-parte şi a normelor-întreg 
este dictată de necesitatea obiectivă de respectare a 
principiului vinovăţiei, echităţii şi umanismului pedep-
sei; de stabilirea exactă a particularităţilor faptei real 
săvârşite, de determinarea personalităţii făptuitorului, 
a condiţiilor concrete de ispăşire a pedepsei etc. [10, 
p.50].

În continuare, studiul de față va fi axat pe anali-
za conceptului de calificare a infracțiunilor în cazul 
concurenței dintre o normă generală și una specială, și 
pe identificarea varietăților concurenței dintre o normă 
generală și una specială.
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Așadar, concurența dintre o normă generală și una 
specială are loc, atunci când o singură infracțiune este 
cuprinsă de două sau mai multe norme juridico-penale 
din partea specială a Codului penal, unde una din nor-
me cuprinde fapta săvârșită prin detalierea trăsăturilor 
acesteia, iar alta, din contra, prin caracterizarea genera-
lă a faptei comise. Norma generală reprezintă un con-
cept generic, reflectând mai multe cazuri de același fel 
(similare), în timp ce norma specială reprezintă un caz 
specific (individual) din totalitatea cazurilor cuprinse 
de norma generală.

În așa fel, se reduce substanțial numărul faptelor 
prejudiciabile care pot cădea sub incidența normei spe-
ciale, dar, în același timp se măreşte numărul semnelor 
ce caracterizează faptele infracționale care urmează a 
fi încadrate potrivit normei speciale. Astfel, norma de 
la lit.b) alin.(3) art.264 CP RM (încălcarea regulilor 
de securitate a circulației sau de exploatare a mijloa-
celor de transport de către conducătorul mijlocului de 
transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă decesul 
unei persoane), pe de o parte, reduce numărul faptelor 
prejudiciabile pasibile de calificare potrivit normei de 
la art.149 CP RM (lipsirea de viață din imprudență), 
iar pe de altă parte, instituie semne noi (suplimentare) 
în raport cu norma generală (art.149 CP RM), a căror 
lipsă exclude calificarea în acord cu respectiva normă. 
Drept exemplu de astfel de semn îl reprezintă mijlocul 
de săvârșire a infracțiunii, acesta fiind mijlocul de trans-
port, semn care este suplimentar în raport cu norma de 
la art.149 CP RM. Or, pentru calificarea faptei potrivit 
numitei norme nu are relevanță mijlocul de săvârșire a 
infracțiunii.

În acord cu alin.(1) art.116 CP RM, normă generală 
se consideră norma penală care prevede două sau mai 
multe fapte prejudiciabile, iar normă specială – nor-
ma penală care prevede numai cazurile particulare ale 
acestor fapte.

Concurența dintre o normă generală și una specială 
formează corelația normelor juridico-penale ce se află 
în relație de subordonare după volum. Norma generală, 
fiind un concept cu un mare grad de abstractizare, in-
clude în sine multitudinea cazurilor, iar norma specială 
cuprinde unul din astfel de cazuri. Normele speciale 
au în conținutul lor unele semne specifice, care fie ate-
nuează, fie agravează răspunderea și pedeapsa penală. 
Pentru evitarea erorilor de calificare, este important a 
se stabili dacă normele speciale nu vin în contradicție 
cu normele generale. Or, normele generale trebuie să 
conțină acele semne, care integral intră în conținutul 
tuturor normelor speciale.

În acest context, V.Berliba menționează: „Norma 
generală cuprinde un conținut generic, iar cea specială 
– un conținut tipic de infracțiune. Drept conținut tipic 
apar normele care indică fapte infracționale și, evident, 
se includ în limitele conținutului generic respectiv, dar 
la care se adaugă și anumite semne speciale. Norma 
specială se află într-o legătură strânsă cu cea generală, 
constituie o continuare logică a acesteia, o varietate a 
ei” [7, p.241].

Norma de la alin.(2) art.116 CP RM stabilește re-
gula de calificare concretă în cazul concurenței dintre 
o normă generală și una specială. Potrivit acesteia, în 

cazul concurenţei dintre norma generală şi cea speci-
ală, se aplică numai norma specială – regula specialia 
derogant generalia. Astfel, conform regulii enunțate, 
încadrarea juridică a faptei se va face întotdeauna în 
textul incriminator din norma specială. Per a contra-
rio, încadrarea celor comise potrivit normei generale 
este incorectă și, drept consecință, ilegală. În niciun caz 
omorul săvârșit în stare de afect nu poate fi calificat 
potrivit normei de la alin.(1) art.145 CP RM (omorul 
intenționat); nu poate fi calificată conform art.149 CP 
RM încălcarea regulilor de securitate a circulației sau 
de exploatare a mijloacelor de transport de către con-
ducătorul mijlocului de transport, încălcare ce a cau-
zat din imprudenţă decesul unei persoane, chiar dacă 
norma generală sancționează mai blând fapta comisă. 
Astfel, norma specială se aplică indiferent de faptul 
dacă aceasta stabilește pentru fapta comisă o pedeapsă 
penală mai aspră sau mai blândă decât norma generală. 
Or, separând norma specială de cea generală, legiuito-
rul şi-a stabilit, fără echivoc, poziţia faţă de această va-
rietate a concurenţei normelor juridico-penale, bazân-
du-se pe diferite motive sociale, politice şi juridice ale 
situaţiei actuale, regula de calificare a concurenţei nor-
melor generale şi speciale [7, p.238]. Tocmai de ace-
ea, în vederea respectării voinței legiuitorului și întru 
evitarea neglijării principiului legalității incriminării, 
calificarea trebuie făcută doar potrivit normei speciale, 
indiferent de condițiile de sancționare a comportamen-
tului infracțional. În doctrină se arată că calificarea în 
baza unei norme generale are loc în cazul în care lip-
sesc normele speciale [11, p.124].

Definitoriu pentru concurenţa dintre o normă gene-
rală şi una specială este faptul că, prin excluderea nor-
mei speciale din cadrul legii penale, comportamentul 
infracţional al persoanei urmează a fi încadrat potri-
vit normei generale. Şi invers, norma generală poate 
fi „micşorată” pe calea defalcării din norma generală 
a unor „părţi” în calitate de norme speciale [5, p.223-
225].

Concurența dintre o normă generală și una specială 
poate avea mai multe varietăți.

1) După modalitatea tehnico-legislativă:
a) Atât norma generală, cât și cea specială se află în 

cadrul aceluiași articol. În această ipoteză, norma ge-
nerală și cea specială sunt situate în cadrul unor aline-
ate diferite ale aceluiași articol. Este cazul concurenței 
dintre norma aflată în cadrul componenței de bază și 
norma din cadrul componenței circumstanțiale (de 
exemplu, norma de la alin.(1) art.145 și normele de la 
alin.(2) art.145 CP RM). Este specială norma de la lit.a) 
alin.(2) art.145 CP RM – omorul intenționat săvârșit 
cu premeditare, deoarece presupune un caz particular 
(specific) la omorul intenționat prevăzut la alin.(1) 
art.145 CP RM.

Precizăm că, pentru a opera regulile de calificare în 
cazul concurenței dintre o normă generală și una speci-
ală, norma generală trebuie să se regăsească doar în ca-
drul componenței de bază. În același timp, norma spe-
cială poate să se regăsească în cadrul unei componențe 
de bază sau în cadrul unei componențe circumstanțiale. 
În cele mai dese cazuri, norma specială este amplasa-
tă în cadrul componenței circumstanțiale. Totuși, ca 



Nr. 11, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

34

excepție, norma specială poate fi amplasată, exact ca 
și norma generală, în cadrul unei componențe de bază, 
deși în contextul aceluiași articol. De exemplu, norma 
de la alin.(2) art.248 CP RM este una specială în ra-
port cu cea de la alin.(1) art.248 CP RM, deși ambele 
componențe sunt de bază (variante-tip).

b) Norma generală și cea specială sunt amplasate în 
cadrul unor articole diferite. De exemplu, concurența 
dintre normele de la art.166 CP RM (privațiunea ilegală 
de libertate) și de la art.308 CP RM (reținerea sau ares-
tarea ilegală), cea din urmă constituind un caz special 
de privațiune ilegală de libertate. La fel, exemplu eloc-
vent de concurență între o normă generală și una speci-
ală, prevăzute în articole diferite, îl formează norma de 
la art.327 și cea de la art.324 CP RM. Tocmai despre o 
astfel de concurență se relevă în pct.5.4 din Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-
dova „Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la 
răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie”, 
nr.11 din 22.12.2014: „Coruperea pasivă este o infrac-
ţiune care aduce atingere activităţii de serviciu şi, în 
cazul când persoana publică, persoana publică străină, 
funcţionarul internaţional, persoana cu funcţie de dem-
nitate publică pretinde, acceptă, primeşte sau extorcă 
remuneraţia ilicită, aceştia în mod abuziv îşi exercită 
şi atribuţiile de serviciu. Prin urmare, coruperea pasi-
vă reprezintă un caz particular de abuz de serviciu sau 
abuz de putere. De aceea, între art.324 şi art.327 CP 
RM există o concurenţă între o normă specială şi una 
generală, în sensul art.116 CP RM. Deci, la calificare se 
va reţine doar art.324 CP RM, nu însă un concurs de in-
fracţiuni. Concursul de infracţiuni (real) dintre art.324 
şi art.327 CP RM va exista doar în ipoteza realizării 
efective a unuia dintre scopurile infracţiunii de coru-
pere pasivă. Aceasta întrucât latura obiectivă a infrac-
ţiunii de corupere pasivă va fi depăşită şi vom fi în pre-
zenţa a două conţinuturi constitutive” [12]. Tot potrivit 
numitei hotărâri explicative (pct.10.4), fapta persoanei 
care promite, oferă sau dă, personal ori prin mijloci-
tor, bunuri, servicii ori alte avantaje patrimoniale sau 
nepatrimoniale expertului (pentru a formula concluzii 
sau declaraţii false), interpretului (pentru a efectua in-
terpretări incorecte), traducătorului (pentru a efectua 
traduceri incorecte), în cadrul urmăririi penale ori jude-
cării cauzei în instanţa de judecată naţională sau inter-
naţională, va fi încadrată în conformitate cu art.314 CP 
RM (determinarea la depunerea de declaraţii minciu-
noase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea 
de traduceri incorecte), nu însă în baza art.325 CP RM, 
deoarece determinarea la formularea de concluzii false 
sau la efectuarea de interpretări ori traduceri incorecte 
constituie un caz particular de corupere activă, deci se 
reţine concurenţa de norme în sensul art.116 CP RM.

2) După semnele infracțiunii care sunt detaliate și/
sau suplimentate de norma specială:

a) Norma specială vine să detalieze și/sau să supli-
menteze semnele obiectului infracțiunii.

Aici pot fi evidențiate mai multe ipoteze:
– detalierea și/sau suplimentarea obiectului juridic 

special. Drept exemplu poate servi norma de la lit.d) 
alin.(2) art.145 CP RM (omorul săvârșit în legătură cu 
îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu 

sau obşteşti) în calitate de normă specială, în raport cu 
norma de la alin.(1) art.145 CP RM, în calitate de nor-
mă generală. Pe lângă viața persoanei și relațiile sociale 
aferente acesteia, infracțiunea consemnată la lit.d) alin.
(2) art.145 CP RM atentează suplimentar la relațiile so-
ciale referitoare la îndeplinirea normală de către victi-
mă a obligațiilor de serviciu sau obștești;

– detalierea și/sau suplimentarea obiectului mate-
rial. La această ipoteză atribuim norma de la alin.(3) 
art.248 CP RM (normă specială) în raport cu cea de la 
alin.(1) art.248 CP RM (normă generală). In concreto, 
obiectul material al infracțiunii de contrabandă capătă 
conotații speciale în cadrul normei de la alin.(3) art.248 
CP RM comparativ cu norma generală, acesta fiind for-
mat din: armament, dispozitive explozive și muniții;

– detalierea și/sau suplimentarea victimei 
infracțiunii. Exemplu clasic poate servi norma de la 
lit.e) alin.(2) art.145 CP RM (normă specială) în raport 
cu norma de la alin.(1) art.145 CP RM (normă genera-
lă). Comparativ cu norma generală, în calitate de victi-
mă a infracțiunii prevăzute la lit.e) alin.(2) art.145 CP 
RM poate apărea doar un minor, o femeie gravidă ori 
o persoană aflată în stare de neputinţă cunoscută sau 
evidentă, care se datorează vârstei înaintate, bolii, han-
dicapului fizic sau psihic ori altui factor.

b) Norma specială vine să detalieze și/sau să supli-
menteze semnele laturii obiective a infracțiunii.

Aici la fel pot fi evidențiate mai multe ipoteze:
– detalierea și/sau suplimentarea acțiunii/inacțiunii 

prejudiciabile. În calitate de exemplu invocăm norma 
de la lit.b) alin.(2) art.206 CP RM (normă specială) în 
raport cu cea de la alin.(1) art.206 CP RM (normă ge-
nerală). Latura obiectivă a infracţiunii de trafic de copii 
consemnată la lit.b) alin.(2) art.206 CP RM este forma-
tă din acţiunea principală (una din cele şase modalităţi 
normative alternative prevăzute în cadrul variantei-tip 
(normei generale)) şi acţiunea adiacentă (abuzul şi/sau 
violenţa sexuală), în timp ce latura obiectivă a traficu-
lui de copii stipulată la alin.(1) art.206 CP RM (norma 
generală) nu are în componenţa sa acţiune adiacentă, 
fiind formată, în mod alternativ, din următoarele acţi-
uni: recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea 
sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea 
unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţămân-
tului unei persoane care deţine controlul asupra copi-
lului. Astfel, norma de la lit.b) alin.(2) art.206 CP RM 
vine să suplimenteze acţiunea prejudiciabilă a infracţi-
unii prevăzute la alin.(1) art.206 CP RM, prima fiind în 
raport cu cea din urmă;

–  detalierea și/sau suplimentarea urmării prejudi-
ciabile. Respectiva varietate a concurenţei dintre o nor-
mă generală şi una specială este posibilă atât în cazul 
în care norma generală cuprinde în sine o componenţă 
de infracţiune formală, cât şi în ipoteza în care cuprinde 
o componenţă de infracţiune materială. Relevant e ca 
în ambele situaţii norma specială să cuprindă o com-
ponenţă de infracţiune materială. Pentru prima ipoteză, 
atunci când norma generală reflectă prezenţa unei com-
ponenţe formale, iar cea specială – a unei componenţe 
materiale, este caracteristic faptul că componenţa de in-
fracţiune din cadrul normei generale nu conţine urma-
rea prejudiciabilă în calitate de semn obligatoriu, dar 
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în cadrul componenţei de infracţiune din cadrul nor-
mei speciale un atare semn constitutiv este prezent. De 
fapt, în ipoteza dată componenţa de infracţiune formală 
(prevăzută în cadrul normei generale) se transformă în 
una materială (prevăzută în cadrul normei speciale). Cu 
alte cuvinte, acţiunea/inacţiunea prejudiciabilă din ca-
drul normei generale duce la apariţia unor urmări pre-
judiciabile prevăzute în cadrul normei speciale. Spre 
exemplu, norma de la lit.d) alin.(3) art.171 CP RM 
(violul care a cauzat din imprudenţă o vătămare gra-
vă a integrităţii corporale sau a sănătăţii) este o normă 
specială în raport cu norma de la alin.(1) art.171 CP 
RM. Componenţa de infracţiune prevăzută la lit.d) alin.
(3) art.171 CP RM este una materială, în timp ce com-
ponenţa de infracţiune prevăzută la alin.(1) art.171 CP 
RM este una formală. Acţiunea prejudiciabilă din ca-
drul infracţiunii consemnate la alin.(1) art.171 CP RM 
duce, în cele din urmă, la apariţia consecinței prejudici-
abile prevăzute la lit.d) alin.(3) art.171 CP RM.

Pentru a doua ipoteză, atunci când atât norma ge-
nerală, cât şi cea specială reflectă prezenţa unei com-
ponenţe materiale, este caracteristic faptul că urmarea 
prejudiciabilă primară (iniţială) duce, în cele din urmă, 
la survenirea unei consecințe prejudiciabile suplimen-
tare (secundare). Urmarea primară este conţinută de 
norma generală, în timp ce urmarea suplimentară – de 
norma specială. În context, în doctrina dreptului penal 
se opinează: „Provocarea ilegală a avortului în varianta 
agravată (alin.(2) art.159 CP RM) reprezintă o infracţi-
une unică complexă, în cadrul căreia vătămarea gravă 
ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum 
şi decesul victimei reprezintă o amplificare progresivă 
a urmării iniţiale – întreruperea cursului sarcinii, urma-
re care se regăseşte la varianta-tip” [13, p.244]. Deci, 
normele de la lit.b) şi c) alin.(2) art.159 CP RM sunt 
speciale în raport cu norma de la alin.(1) art.159 CP 
RM;

 – detalierea și/sau suplimentarea altor semne ale 
laturii obiective a infracțiunii. Pentru o asemenea va-
rietate a concurenţei este definitoriu că norma specială 
conţine prevederi menite să detalieze şi/sau să comple-
teze semnele laturii obiective prevăzute în cadrul nor-
mei generale, altele decât acţiunea/inacţiunea şi urma-
rea prejudiciabilă (de exemplu, locul, timpul, metoda 
şi mijlocul săvârşirii infracţiunii etc.). Astfel, norma 
de la lit.j) alin.(2) art.145 CP RM, în calitate de normă 
specială în raport cu cea de la alin.(1) art.145 CP RM, 
scoate în evidenţă metoda specifică cu care este pasi-
bilă de comitere fapta de omor intenţionat – deosebita 
cruzime. Tot aşa şi norma de la lit.m) alin.(2) art.145 
CP RM reliefează mijlocul de săvârşire a infracţiunii, 
în calitate de semn constitutiv secundar al laturii obiec-
tive – mijlocul periculos pentru viaţa sau sănătatea mai 
multor persoane.

c) Norma specială vine să detalieze și/sau să su-
plimenteze semnele subiectului infracțiunii. Este cazul 
concurenţei dintre o normă generală şi una specială, 
unde cea din urmă vine să detalieze și/sau să supli-
menteze calităţile subiectului special al infracţiunii. 
Respectiva varietate este incidentă atât în cazul în care 
norma generală reflectă prezenţa unui subiect special al 
infracţiunii, cât şi în cazul în care nu cuprinde un astfel 

de semn. Relevant e ca în ambele cazuri norma specială 
să reflecte un atare semn constitutiv.

Pentru prima ipoteză, e caracteristic faptul că norma 
generală cuprinde doar semnele generale ale subiectu-
lui infracţiunii, iar norma specială – trăsăturile subiec-
tului special al infracţiunii. De pildă, este specială nor-
ma de la lit.e) alin.(2) art.165 CP RM (traficul de fiinţe 
umane săvârşit de o persoană publică, de o persoană 
cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de 
demnitate publică, de o persoană publică străină sau de 
un funcţionar internaţional) în raport cu norma de la 
alin.(1) art.165 CP RM.

Pentru a doua ipoteză este specific că atât norma ge-
nerală, cât şi norma specială cuprind semnele subiec-
tului special al infracţiunii, iar norma specială vine să 
suplimenteze calităţile speciale ale subiectului infrac-
ţiunii descrise de norma generală. De exemplu, norma 
de la lit.a) alin.(3) art.324 CP RM (coruperea pasivă 
săvârşită de o persoană cu funcţie de demnitate publi-
că), în calitate de normă specială, vine să suplimenteze 
calităţile speciale ale subiectului infracţiunii prevăzute 
la alin.(1) art.324 CP RM (în ipoteza coruperii pasive 
săvârşite de o persoană publică). De fapt, persoana cu 
funcţie de demnitate publică este o persoană publi-
că cu calităţi speciale. Existenţa unui astfel de raport 
între noţiunile enunţate o demonstrează R.Popov:              
„…noţiunea «persoană cu funcţie de demnitate publi-
că» este parte a noţiunii «persoană publică». În con-
textul legii penale în vigoare, cele două noţiuni se află 
tocmai într-o asemenea relaţie. Or, nu poate fi ignorat 
că din art.2 al Legii cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public reiese că între noţiunea 
«persoană cu funcţie de demnitate publică» şi noţiu-
nea «funcţionar public» există o relaţie de tip «parte-
întreg». Existenţa unei asemenea relaţii decurge şi din 
alin.(2) art.2 al Legii cu privire la statutul persoanelor 
cu funcţii de demnitate publică [14]: «Funcţia de dem-
nitate publică este o funcţie publică ce se ocupă prin 
mandat obţinut direct, în urma alegerilor, sau indirect, 
prin numire, în condiţiile legii». Însă, ceea ce este mai 
important, potrivit alin.(2) art.123 CP RM, funcţionarul 
public se regăseşte printre categoriile de persoane pu-
blice” [15, p.127].

Pe de altă parte, nu în toate cazurile prezenţa su-
biectului special în cadrul mai multor norme din acelaşi 
articol denotă prezenţa unei concurenţe între respecti-
vele norme. De exemplu, deşi art.310 CP RM conţine 
două norme ce cuprind semnele unui subiect special, 
acestea nu se află în raport de concurenţă. Norma de la 
alin.(1) art.310 CP RM incriminează fapta de falsificare 
a probelor în procesul civil de către un participant la 
proces sau de către reprezentantul acestuia, iar norma 
de la alin.(2) art.310 CP RM incriminează fapta de fal-
sificare a probelor în procesul penal de către persoana 
care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către 
apărătorul admis în procesul penal. La o analiză atentă 
a acestor prevederi, desprindem că respectivele norme 
nu se pot afla în raport de concurenţă, deoarece subiec-
tul infracțiunii prevăzute la alin.(2) art.310 CP RM nu 
vine să suplimenteze sau să detalieze calitățile speciale 
ale subiectului infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.310 
CP RM. 
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d) Norma specială vine să detalieze și/sau să supli-
menteze semnele laturii subiective a infracțiunii. Pen-
tru această varietate, este specific că norma specială 
vine să suplimenteze latura subiectivă a infracţiunii cu 
unele semne secundare obligatorii. De exemplu, norma 
de la lit.k) alin.(2) art.145 CP RM (omorul intenţionat 
săvârşit cu scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de 
a înlesni săvârşirea ei), drept normă specială în raport 
cu cea de la alin.(1) art.145 CP RM, vine să suplimen-
teze semnele laturii subiective a infracţiunii cu scopul 
în calitate de semn secundar obligatoriu. Acelaşi tip de 
concurenţă se atestă între norma de la alin.(1) art.145 
CP RM şi norma de la lit.b) alin.(2) art.145 CP RM 
(omorul intenţionat săvârşit din interes material). Doar 
că, în acest caz, motivul, şi nu scopul infracţiunii, apa-
re pe post de semn subiectiv suplimentar, în raport cu 
semnele subiective ale componenţei din cadrul normei 
generale.

După semnele componenţei de infracţiune, pot 
concura şi normele amplasate în articole diferite. De 
exemplu, după semnele obiectului infracţiunii, atunci 
când sustragerea apare pe post de acţiune prejudiciabilă 
şi aceasta este comisă pe ascuns, sunt concurente nor-
mele de la art.2174 CP RM (sustragerea sau extorcarea 
substanţelor narcotice sau psihotrope), art.290 CP RM 
(purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea 
sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, 
sustragerea lor), art.360 CP RM (luarea, sustragerea, 
tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, 
imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor) etc. cu norma 
de la alin.(1) art.186 CP RM (furtul). Luând în calcul 
calităţile speciale ale obiectului material al infracţiunii 
şi, implicit, specificul obiectului protecţiei penale, le-
giuitorul a considerat oportună defalcarea din norma de 
la art.186 CP RM a faptelor de sustragere pe ascuns a 
bunurilor care posedă astfel de calităţi. Deci, ca exem-
plu, sustragerea pe ascuns a substanţelor narcotice sau 
psihotrope este un caz special (aparte) de sustragere as-
cunsă. Prin urmare, norma de la art.2174 CP RM este 
una specială în raport cu norma de la art.186 CP RM. 
În virtutea regulii de calificare specificate la alin.(2) 
art.116 CP RM, calificarea unei atare fapte infracţiona-
le se va face în conformitate cu norma specială, adică 
potrivit art.2174 CP RM.

După semnele laturii obiective a infracţiunii, pot 
concura normele de la art.324 CP RM (norma speci-
ală) şi de la art.327 CP RM (norma generală). Or, pre-
tinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin 
mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o 
persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii 
sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru 
sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei 
ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu, ori 
pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia, constituie 
o formă specială a abuzului de putere sau a abuzului de 
serviciu. 

După semnele subiectului infracţiunii, pot concu-
ra normele de la art.308 CP RM (norma specială) şi 
norma de la art.327 CP RM (norma generală). Subiec-
tul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.308 CP RM îl 
reprezintă persoana care efectuează urmărirea penală, 

iar subiectul al infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.308 
CP RM – judecătorul, în timp ce în calitate de subiect 
al abuzului de putere sau al abuzului de serviciu poate 
evolua persoana publică şi persoana cu funcţie de dem-
nitate publică. Respectiv, subiectul infracţiunilor pre-
văzute la art.308 CP RM îl formează persoana publică 
şi, după caz, persoana cu funcţie de demnitate publică, 
cu un statut special – persoana care efectuează urmări-
rea penală şi, după caz, judecătorul.

În cele mai dese cazuri, normele amplasate în cadrul 
unor articole diferite concurează în baza mai multor 
elemente ale componenţei de infracţiune. De exemplu, 
norma de la art.327 CP RM (abuzul de putere sau abu-
zul de serviciu) şi cea de la art.307 CP RM (pronunţa-
rea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare 
legii) concurează după semnele obiectului, subiectului 
şi laturii obiective a infracţiunii. Specială este norma de 
la art.327 CP RM, deoarece pronunţarea unei sentinţe, 
decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii constituie 
un caz aparte al abuzului de putere.

În altă privinţă, este de menţionat că concurenţa 
dintre o normă generală şi una specială poate fi şi între 
o normă din partea generală şi una din partea specială 
a Codului penal. În aceste condiţii, norma din partea 
generală a Codului penal reprezintă norma generală, iar 
norma din partea specială a Codului penal – norma spe-
cială. Mai cu seamă pot intra în concurenţă cu normele 
din partea specială a Codului penal normele din partea 
generală ce reglementează instituţia participaţiei penale 
şi a infracţiunii neconsumate. Spre exemplu, sunt con-
curente normele de la art.26, art.171 CP RM (pregăti-
re la săvârşirea infracţiunii de viol) şi art.1751 CP RM 
(acostarea copiilor în scopuri sexuale). În alţi termeni, 
fapta de acostare a copiilor în scopuri sexuale poate 
constitui o formă specială a pregătirii la săvârşirea in-
fracţiunii de viol. De fapt, acostarea copiilor în scopuri 
sexuale reprezintă o pregătire calificată. De regulă, ac-
tele preparatorii sau cele executorii urmează a fi califi-
cate în acord cu norma din partea specială şi cu cea din 
partea generală ale Codului penal care reglementează 
pregătirea sau tentativa la infracţiune. Ca excepţie, în 
unele situaţii, în vederea prevenirii şi combaterii mai 
eficiente a anumitor tipuri de infracțiuni, legiuitorul 
recurge la incriminarea distinctă, în partea specială a 
Codului penal, în calitate de infracţiuni consumate, a 
actelor de pregătire la săvârşirea unei infracţiuni. În 
aceste situaţii, activitatea de pregătire la săvârşirea unei 
infracţiuni este atât de periculoasă, încât interesele per-
soanelor, statului şi ale societăţii per ansamblu necesită 
luarea unor măsuri juridico-penale la o etapă mult mai 
timpurie, şi anume – atunci când sunt create condiţii 
pentru săvârşirea infracţiunii. De aceea, cu referire la 
exemplul enunţat supra, propunerea, inclusiv prin in-
termediul tehnologiilor de informare şi de comunicare, 
a unei întâlniri cu un copil în scopul săvârşirii împo-
triva acestuia a oricărei infracţiuni cu caracter sexual, 
dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care 
conduc la o astfel de întâlnire, urmează a fi calificată 
potrivit art.1751 CP RM, dar nu potrivit art.26 şi uneia 
din normele din partea specială a Codului penal care 
incriminează infracţiunile cu caracter sexual. Norma de 
la art.1751 CP RM fiind una specială, constituie un caz 
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particular al pregătirii la săvârşirea unei infracţiuni cu 
caracter sexual (spre exemplu, violul). În acelaşi timp, 
atribuirea calităţii de pregătire calificată faptei infrac-
ţionale specificate la art.1751 CP RM nu exclude po-
sibilitatea existenţei pregătirii la săvârşirea respectivei 
infracţiuni. Exemple similare formează normele de la 
art.283 CP RM (banditismul) şi de la art.284 CP RM 
(crearea sau conducerea unei organizaţii criminale). 

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul infracţiunilor 
săvârşite în participaţie. În unele cazuri, organizarea, 
instigarea sau complicitatea la săvârşirea unei fap-
te prejudiciabile este incriminată drept infracţiune de 
sine stătătoare, la calificare nefiind necesară efectuarea 
alegaţiei către normele de la art.42 CP RM. În ipoteza 
organizării, instigării sau complicităţii calificate, nor-
mele de la art.42 CP RM au rolul de norme genera-
le, în timp ce cele din partea specială a Codului penal 
– norme speciale. Exemplu de complicitate calificată 
îl formează norma de la lit.d) alin.(1) art.243 CP RM 
(spălarea banilor) – participarea la orice asociere, în-
ţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, aju-
tor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute 
la lit.a)-c). Respectiva normă este un caz particular al 
complicităţii, în general, considerent din care complici-
tatea la săvârşirea uneia din cele trei fapte prejudiciabi-
le ale spălării banilor, consemnate la lit.a)-c), exclude 
necesitatea de a se face trimitere la norma de la alin.(5) 
art.42 CP RM. Astfel, dacă complicitatea la săvârşirea 
infracţiunii de omor neagravat trebuie calificată potrivit 
normelor de la alin.(5) art.42 şi de la alin.(1) art.145 CP 
RM, atunci complicitatea la săvârşirea infracţiunii de 
spălare a banilor urmează a fi încadrată doar potrivit 
normei de la lit.d) alin.(1) art.243 CP RM.

Concurează norma generală care defineşte organi-
zatorul ca participant la infracţiune (alin.(3) art.42 CP 
RM) şi unele normele speciale din partea specială a 
Codului penal. La astfel de norme speciale atribuim, 
de exemplu, art.283 CP RM (banditismul), atunci când 
fapta prejudiciabilă se exprimă prin acţiunea de orga-
nizare a unor bande armate în scopul atacării persoa-
nelor juridice sau fizice, art.284 CP RM (crearea sau 
conducerea unei organizaţii criminale), art.285 CP RM 
(dezordinile în masă). Potrivit alin.(3) art.42 CP RM, se 
consideră organizator persoana care a organizat săvâr-
şirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei, precum 
şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau 
o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acesto-
ra. În normele speciale din partea specială a Codului 
penal, acţiunile organizatorului, pe de o parte, sunt de-
scrise în mod distinct, iar pe de altă parte, sunt detaliate, 
motiv din care acestea şi sunt aplicabile la calificare, în 
detrimentul normei de la alin.(3) art.42 CP RM.

Ca rezultat al studiului efectuat, formulăm următoa-
rele concluzii:

1) Esenţa concurenţei normelor juridico-penale 
constă în faptul că două sau mai multe norme de drept 
penal pretind concomitent la reglementarea uneia şi 
aceleiaşi relaţii sociale, iar sarcina este de a alege doar 
una din respectivele norme.

2) În cazul concurenței normelor, reținerea la cali-
ficare a ambelor norme concurente ar însemna neso-
cotirea principiului neadmiterii tragerii la răspundere 

penală de două ori pentru una și aceeași faptă, stipulat 
la alin.(2) art.7 CP RM.

3) Concurența dintre o normă generală și una spe-
cială are loc atunci când o singură infracțiune este cu-
prinsă de două sau mai multe norme juridico-penale 
din partea specială a Codului penal, unde una din nor-
me cuprinde fapta săvârșită prin detalierea trăsăturilor 
acesteia, iar alta, din contra, prin caracterizarea genera-
lă a faptei comise.

4) În cazul concurenței dintre o normă generală 
și una specială, cea din urmă se aplică, indiferent de 
faptul dacă aceasta stabilește pentru fapta comisă o pe-
deapsă penală mai aspră sau mai blândă decât norma 
generală.
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În perioada contemporană a dezvoltării societății 
tot mai des se vorbește despre necesitatea cercetă-

rii multilaterale, pluridisciplinare și complexe a omului, 
deși conceptul „omul” pe parcursul mai multor secole 
a constituit obiectul de studiu al filozofilor, sociologilor, 
psihologilor, fiziologilor, antropologilor, medicilor, peda-
gogilor, juriștilor, criminologilor ș.a.

Experiența juridică atestă într-un mod indiscutabil că 
sumarea simplă a datelor, informațiilor, obținute de fieca-
re cercetător, difirențierea și compararea acestora în pro-
cesul de discuții științifice, unde fiecare specialist conti-
nuă să vorbească în limitele limbajului său de specialitate, 
nu conduc la efectul scontat. Omul rămâne „dispersat” pe 
ramuri diferite ale specialităților diverse, însă abordarea 
sistemică, spre regret, lipsește.

În opinia noastră, pentru a obține un rezultat științific 
acceptabil, inclusiv pentru doctrina penală, se impune 
elaborarea unor concepte (teorii) care ar dobândi caracte-
rul interdisciplinar, ar fi rezultative nu doar într-o singură 
direcție științifică, ci ar fi apte prin rezultatele lor să fie 
aplicabile în mai multe direcții.

Necesitatea unor astfel de investigații fundamentale este 
evidentă, deoarece lipsa unui sistem integral al conceptelor 
uniforme noi o sesizăm și în limitele aceleiași științe. Ter-
menii-cheie pentru știința dreptului penal și criminologie, 
cun ar fi „voința”, „conștiința”, „persoana”, „carac-
terul” nu au definiții unanim recunoscute în știința juridi-

că. Aproape fiecare jurist își expune propria viziune asupra 
acestora. Într-adevăr, dacă vom încerca să pornim discuții 
științifice despre un obiect, proces sau fenomen cu juriști-
adepți ai diferitelor școli juridice, ne vom ciocni de faptul 
că fiecare dintre ei are propria opinie referitoare la astfel de 
obiecte de cercetare. Totodată, e clar și indiscutabil că răs-
punsurile uniforme vor contribui la transformarea științei 
dreptului penal, precum și a criminologiei, în științele exac-
te, cum ar fi chimia, astronomia, biologia etc.

Psihologia demonstrează în mod cert că acțiunile omu-
lui sunt determinate de anumite motive și sunt îndreptate 
spre anumite scopuri. Aprecierea corectă a oricărui com-
portament devine imposibilă fără luarea în considerație a 
motivelor și a scopurilor. Această regulă este aplicabilă și 
pentru explicarea comportamentului infracțional.

Legislația procesual-penală solicită demonstrarea mo-
tivelor săvârșirii infracțiunii în împrejurările care consti-
tuie obiectul probațiunii.

Astfel, devine importantă clarificarea conceptu-
lui de motiv și rolul acestuia în comiterea unei fapte 
infracționale. Motivul constituie un fenomen psihic, ală-
turi de scop, iar împreună cu vinovăția formează latura su-
biectivă a infracțiunii. În opinia autorilor V.N. Kudreavțev 
și А.V. Naumov, motivul reprezintă imbolduri lăuntrice 
determinate de necesitățile omului, care generează la in-
divid hotărârea de a săvârși infracțiunea și care îl dirijează 
totalmente [1].

NECESITATEA  uMANă  CA  FuNDAMENT  AL  MOTIVAȚIEI 
INFRACȚIONALE  PRIN  PRISMA  șTIINȚEI  PSIHOLOGICE  șI 

A  DREPTuLuI  PENAL
Sergiu CrIJAnoVSCHI,
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(procuror al Secției reprezentarea învinuirii în Curtea Supremă de Justiție)

Petru HArMAnIUC,
(absolvent al Institutului Național de Justiție; candidat la funcția de judecător)

Acest articol științific reprezintă un studiu fundamental aprofundat interdisciplinar (drept penal, psihologie), dedicat 
motivației infracționale. Au fost obținute rezultate științifice originale, substanțiale și necesare în urma studierii critice și deta-
liate a doctrinei juridico-penale, precum și a psihologiei. În baza axiomei științei psihologice, conform căreia necesitatea uma-
nă constituie fundamentul motivației infracționale, autorii au demonstrat că faptele identice, inclusiv la nivel de cele mai mici 
detalii, pot fi săvârșite sub imperiul unei diversități majore de motive; reacția emoțională a persoanei depinde, în mare măsură, 
de perceperea de către aceasta a informațiilor care devin semnificative anume pentru ea; nu motivul (ură, gelozie, invidie 
etc.) conduce la comportamentul infracțional, ci deformarea componentului „filtrului intern” al structurii personalității; nu se 
consideră a fi antisocială satisfacerea necesităților umane, ci metoda de satisfacere a necesității pe care o acceptă făptuitorul. 
Concluziile autorilor obținute în urma studiului efectuat pot fi utile în doctrina contemporană a dreptului penal substanțial.
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This scientific article presents a fundamental profound interdisciplinary study (criminal law and psychology) which 

is dedicated to the criminal motivation. Original scientific results, substantial and necessary, have been achieved as the 
outcome of the critical research and detailed approach of the criminal doctrine, as well as of psychology. In the base of the 
psychological axiom according to which the human necessity constitutes the basis of criminal motivation, authors have 
demonstrated that the same deeds, inclusively on the level of the most insignificant details, can be committed under differ-
ent reasons; the emotional reaction of the persons depends on information comprehension which becomes significant for 
the concrete person; not the reason (revenge, hate, jealousy etc. ) induces to the criminal misbehavior, but the deformation 
of the component like internal barometer in the personality structure; satisfaction of the human necessities is not considered 
to be antisocial, but the method of satisfaction which is accepted by the perpetrator. Conclusions formulated by the authors 
of this study can be applied in the contemporary doctrine of the Substantive Criminal Law.
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Urmările prejudiciabile sunt cuprinse de motivele 
persoanei doar în cazul infracțiunilor intenționate. Refe-
rindu-ne la faptele infracționale comise din imprundență 
evidențiem că motivele individului nu cuprind urmările 
prejudiciabile survenite.

Recunoașterea necesităților umane drept cauză fun-
damentală a faptelor infracționale, renunțarea la concep-
tul conform căruia gândirea umană constituie forța mo-
trice a activității lui, a devenit începutul unei explicații 
științifice autentice și corecte a comportamentului uman. 
De menționat, în acest sens, că oamenii s-au deprins să-și 
justifice cele săvârșite prin felul de a gândi, prin filosofia 
personală, însă devine evident că comportamentul persoa-
nei este direct determinat de necesitatea persoanei care se 
reflectă în conștiința acesteia [2].

În acest context, este necesar să definim noțiunea 
de „necesitate”. Astfel, necesitatea constituie forța 
substanțială și specifică care condiționează comporta-
mentul și activitatea persoanei și care determină faptele 
acesteia, inclusiv cele infracționale.

Pentru a clarifica acest concept, vom constata că oa-
menii își satisfac necesitățile prin interacțiunea cu me-
diul înconjurător, inclusiv cu mediul social. Mai mult, 
ținem să precizăm că mediul social cuprinde și cultura 
juridică a populației. Condiția indispensabilă a satisfa-
cerii necesităților este înarmarea cu mijloace, metode, 
cunoștințe și aptitudini. Parțial ele sunt înnăscute (în astfel 
de situații – ele sunt numite capacități), însă predominant 
ele sunt dobândite în proces de dezvoltare individuală în 
urma însușirii experienței generațiilor anterioare. Cu alte 
cuvinte, conduita umană constituie o necesitate, care este 
înarmată cu informații (date) privind căile de satisfacere 
a acesteia.

Recunoscând rolul crucial și substanțial al necesităților 
umane în determinarea comportamentului uman, inclusiv 
celui infracțional al persoanei, specialiștii nu au creat o 
slasificare sistemică a necesităților umane, ci s-au limitat 
la divizarea acestora în necesități materiale și spirituale, 
biologice și culturale (istorice). Unor astfel de clasificări 
le este caracteristică o anumită doză de libertate și lip-
sa unui principiu clar de construire a acestora. Iată de ce 
fiecare autor încearcă să propună un număr propriu de 
necesități [3]. Însă nici o clasificare nu a devenit unanim 
recunoscută. Se observă cert că enumerarea și clasifica-
rea tuturor necesităților umane constituie o activitate de 
cercetare fără rezultat, deoarece necesitățile fundamentale 
(primare) se transformă în pluralitatea celor accesorii (se-
cundare). 

Putem conchide că necesitatea biologică a omului de 
a-și asigura și a-și păstra temperatura corpului la nivel 
optim de funcționare generează nevoia de îmbrăcăminte; 
aceasta, la rândul său, generează necesitatea în produce-
rea unor materiale pentru confecționarea hainelor; necesi-
tatea de avea aceste haine conduce la necesitatea de a le 
obține, inclusiv pe cale ilegală. Însă de precizat că clasi-
ficând necesitățile, noi trebuie să ne limităm doar la acele 
care nu sunt sintetizate una din cealaltă și care nu se sub-
stituie. Pe cale de consecință, orice nivel de satisfacere a 
unui grup de necesități nu înseamnă satisfacerea automată 
a altor necesități. 

În cadrul acestui perimetru de doctrină, vom evidenția 
că doar fapta exteriorizată a omului, cum ar fi reacțiile lui 
fizice sau verbale, săvârșite cu vinovăție, formează temei 
pentru survenirea răspunderii penale. Amintim că gându-
rile persoanei nu sunt sancționate, ci doar comportamen-

tul exteriorizat. Astfel, cunoștințele noastre despre logică 
și percepție, memorie și gândire își pierd capacitatea de 
a fi indici obiectivi ai proceselor psihice ale omului, din 
momentul în care noi ne referim la sfera necesităților și 
motivelor.

În acest sens, concluzionăm că faptele identice, inclu-
siv la nivel de cele mai mici detalii, pot fi săvârșite sub 
imperiul unei diversități majore de motive. Mai mult, mo-
tivele reale ale comportamentului sunt camuflate și ascun-
se nu doar de la un observator extern, dar deseori și de la 
subiectul propriu-zis. Pătrunderea în sfera acestor motive 
constituie problema majoră a științei juridico-penale. Tot-
odată, putem afirma că indicele obiectiv al necesităților 
umane există și se materializează în emoții care nu pot 
fi controlate de conștiința persoanei și de voința acesteia. 
Nu putem vorbi despre manifestarea exterioară sub for-
ma de mimică, intonația vocei, mișcări expresive ale cor-
pului. Astfel de manifestări sunt foarte bine dirijate, însă 
cercetarea frământărilor lăuntrice ne permite să afirmăm 
următoarele: spune-mi, ce te îngrijorează sau te bucură și 
eu îți voi răspunde cine ești.

Ce reprezintă emoția? Emoția poate fi definită ca re-
flectarea produsă de creierul uman a unei necesități actu-
ale și posibilității ei de satisfacție, care se caracterizează 
prin probabilitatea obținerii unui scop bine determinat. 
Aprecierea unei astfel de probabilități omul o face în baza 
experienței individuale înnăscute sau dobândite anterior. 
Persoana într-un mod condiționat compară informația pri-
vind mijloacele, timpul de care dispune, resursele care, în 
opinia lui, sunt la dispoziție pentru a-și satisface necesi-
tatea, pe de o parte, și informația care a parvenit imediat 
după sau împreună cu fapta, pe de altă parte.

Prognozarea probabilității obținerii scopului poate 
avea loc atât la nivel conștient, cât și la nivel inconștient. 
Creșterea probabilității obținerii scopului în urma obținerii 
unei informații noi generează emoții pozitive. Persoana 
tinde activ să le majoreze, cu alte cuvinte, să le intensifice, 
să le prelungească, să le repete. Micșorarea probabilității 
obținerii scopului preconizat, în comparație cu progno-
za negativă, pe care omul încearcă să le minimalizeze, 
să le atenueze, să le întrerupă, să le prevină. Astfel, în 
sensul neurofiziologic, emoția presupune starea activă a 
sistemului formațiunilor specializate ale creierului, care 
îl provoacă pe subiect să-și schimbe comportamentul în 
direcția maximizării sau minimalizării acestei stări, ceea 
ce în final determină funcțiile regulatorii ale emoțiilor, ro-
lul acestora în organizarea comportamentului condiționat 
de un anumit scop.

Emoții apar la persoană nu doar în procesul de activita-
te, dar și până la începerea unor acțiuni, deoarece persoa-
na este capabilă să-și prognozeze probabilitatea obținerii 
scopului prin analogie cu succesul sau eșecul acțiunilor 
care au fost întreprinse în situații similare pentru obținerea 
altor scopuri. Mai mult, persoana este capabilă să progno-
zeze evenimente, bazându-se pe experiența socială care 
îi este deja cunoscută. Cu cât acțiunea preconizată este 
neobișnuită, cu atât există mai multe șanse că probabili-
tatea prognozată de obținere a rezultatului în mod subiec-
tiv nu va coincide cu posibilitatea obiectivă de obținere a 
acesteia. De aici apare emotivitatea deosebită a scopurilor 
noi. Forța reacției emoționale se află în funcție directă cu 
semnificația necesității și probabilitatea satisfacerii aces-
teia.

Știința psihologiei a demonstrat că reacția emoțională 
a persoanei depinde, în mare măsură, de perceperea ei a 
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informațiilor care devin semnificative anume pentru ea. 
Prin profunzimea reacției emoționale, putem sesiza care 
necesități sunt actuale pentru persoană și care îi sunt 
indiferente. Anume aici ni se descoperă prima cauză a 
forțelor motrice ale comportamentului uman. 

Astfel, putem evidenția necesitățile de bază (funda-
mentale). Necesitățile vitale (biologice) în apă, hrană, 
somn, confort, protecție și siguranță contra factorilor 
nocivi. La necesitățile vitale se atribuie și necesitatea în 
economisirea propriilor forțe, care îl impun să găsească 
o cale mai scurtă.

Necesitățile sociale, în sensul restrâns, includ ne-
cesitatea de a aparține unui grup social de a menține o 
anumită poziție socială, de a se bucura de atașamentul 
și dragostea din partea celor din jur. Necesitățile soci-
ale pot fi divizate în două categorii: necesități „pentru 
sine”, care sunt percepute de către subiect ca un drept 
personal, precum și necesități „pentru alții”, care sunt 
percepute de către subiect ca obligații.

Nu putem să contrapunem semnificația necesității 
pentru sine cu semnificația necesității pentru alții, de-
oarece ambele au o funcție socială distinctă. Necesi-
tatea „pentru sine” generează sentimentul de proprie 
semnificație și autoapreciere. Combinația necesităților 
pentru sine și pentru ceilalți formează un ansamblu foar-
te controversat și labil. Erich Fromm [4] afirmă că per-
soana care este capabilă să-i iubească pe toți nu poate 
iubi pe nimeni. Pe de altă parte, persoana simte scopul 
propriei vieți doar atunci când conștientizează că cine-
va are nevoie de ea, prin urmare, activitatea desfășurată 
pentru alții se transformă în activitatea pentru sine. Nu 
în zadar, persoana se consideră că a avut o experiență 
fericită dacă ea a adus bucurie mai multor persoane.

Printre necesitățile sociale dorim să evidențiem 
tendința și necesitatea de a respecta normele sociale, 
inclusiv cele juridice, în lipsa cărora ar fi imposibilă 
supraviețuirea sistemelor sociale. Persoana are nevoie 
de ideologie juridică, religioasă etc. Normele de drept se 
formează în urma interconexiunii permanente a factori-
lor istorici, economici, naționali etc., ele obțin reflectare 
în conștiința socială, sunt susținute de ideologia existen-
tă și moravurile sociale.

Normele bine inserate și acceptate devin aptitudini 
și obișnuințe, a doua natură a omului. Într-un moment 
anumit ele nu se mai controlează de conștiința persoanei 
și se transformă în fapte subconștiente. Persoana deja 
nu gândește despre modul cum să procedeze. Norma 
profund însușită formează o deprindere, o conduită in-
stinctivă, automată, deși este evident că nu putem vorbi, 
in stricto sensu, despre un instinct, deoarece instinctul 
înseamnă înnăscut.

Instinctele nu se conștientizează apriori și de aceea 
nu se pot atribui la subconștientul persoanei. Normele 
sociale, inclusiv cele juridice se însușesc pe parcusul 
educației. Cea din urmă grupă a necesităților sociale 
constituie necesitățile „ideale” ce înseamnă necesitatea 
de a cunoaște mediul înconjurător, locul său în societate, 
perceperea sensului vieții, însușirea unor valori sociale 
deja existente.

Necesitățile vitale, sociale și ideale (de cunoaștere) 
sunt de două feluri – necesitatea de păstrare și necesitatea 
de dezvoltare. Cu alte cuvinte, necesitatea de creștere și 
evoluție. Necesitatea de păstrare se realizează în limitele 
normei sociale deja existente. Necesitatea de dezvoltare 
depășește norma, deoarece persoana se deosebește prin 

lipsa de limite a necesităților proprii și prin capacitatea 
ei de extindere.

Compoziția individuală și irepetabilă a necesităților, 
precum și ierarhizarea lor la un individ concret deter-
mină personalitatea acestuia. Necesitatea dominantă sau 
necesitatea care mai des și îndelungat domină se trans-
formă în sarcina vieții acestui individ și formează funda-
mentul personalității acestuia.

În afară de necesitățile fundamentale enumerate su-
pra, în literatura de specialitate apar încă două:

necesitatea în scop (scop vital);a) 
necesitatea înfrângerii obstacolelor care îngreu-b) 

nează obținerea scopului.
În psihologie, această necesitate este numită voință. 

Pentru a-și satisface propriile necesități, omul trebuie să 
posede anumite metode și mijloace. Însușirea acestor 
mijloace este departe de procesul satisfacerii necesităților 
fundamentale (vitale, sociale, ideale) și este generată de 
o necesitate de sine stătătoare. 

Uneori ea poartă denumirea de motivația competenței, 
cum ar fi perfecționarea instinctivă de către copil a 
mișcărilor sale de la cele elementare și primitive la 
tendința spre măiestrie, iscusință, dezvoltarea abilităților 
și dobândirea (acumularea) cunoștințelor care îl pot aju-
ta în procesul de controlare a mediului înconjurător.

Compentența constituie nu doar o simplă posesie de 
cunoștințe (în astfel de cazuri este oportun să vorbim des-
pre erudiție), ci pregătirea potențială de a rezolva proble-
mele în cunoștință de cauză. Competența se dobândește. 
Motivația competenței se realizează prin mecanisme de 
conștiință, subconștientul și supraconștientul (intuiție). 

Totodată, manifestarea individuală și componența 
necesităților adiționale din grupul necesităților de în-
frângere a obstacolelor determină caracterul acestei per-
soane. Analiza necesităților umane, diferențierea lor în 
fundamentale și accesorii ne permite să abordăm perso-
nalitatea și caracterul acesteia.

În atare ordine de idei, vom menționa aportul științific 
considerabil în explicarea motivației comportamentului 
deviant adus de către psihologul Е.P. Ilin. În opinia auto-
rului, comportamentul deviant al persoanei este explicat 
de două determinante polare: biologică și socială. Dacă 
determinanta biologică explică comportamentul deviant 
prin genetica persoanei, particularitățile sistemului ei 
nervos, atunci determinanta social-economică neagă ori-
ce factor intern și psihologic în explicarea naturii com-
portamentului deviant [5]. Psihologul citat este de părere 
că comportamentul deviant al persoanei este condiționat 
psihologic, cu alte cuvinte, are o motivație deosebită și 
incorectă. Е.P. Ilin consideră că comportamentul deviant 
se educă, iar tendința de a-și satisface necesitațile vita-
le printr-o motivație incorectă la fel se asimilează prin 
exemplu. 

Sunt evidențiate următoarele forme de motivație a 
comportamentului deviant:

motivația comportamentului agresiv (frustrare și −	
conflict);

motivația comportamentului agresiv (evitarea −	
unei situații conflictuale, fugă, abandon etc.);

motivația comportamentului infracțional (nece-−	
sitatea se satisface printr-o metodă ilegală, prin fapta 
infracțională persoana tinde să primească o ușurare psi-
hologică);

motivația comportamentului adictiv;−	
motivația comportamentului suicidar.−	
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Academicianul V.N. Kudreavțev definește motivația 
ca un proces de formare a motivului infracțiunii, inclu-
siv evoluția acestuia, care se realizează ulterior în fapta 
infracțională. Autorul consideră că motivația urmează a fi 
delimitată de mecanismul comportamentului infracțional 
atât în funcție de volum, cât și în funcție de conținut. 
Motivația, în opinia lui, nu cuprinde mecanismul com-
portamentului infracțional în întregime, deoarece cel din 
urmă include și realizarea deciziei infracționale, precum 
și autocontrolul exercitat. Totodată, autorul citat supra nu 
include în categoria motivației aprecierea faptei de către 
subiect și capacitatea acestuia de a prevedea urmările 
propriilor fapte și luarea de decizii [6]. Concluzionăm că 
motivul este prezentat ca temeiul faptei, și nu ca impulsul 
energetic care îl impune pe subiect să manifeste.

Pentru delicvenți le este caracteristică dominarea 
necesităților în mijloace de existență și formarea insu-
ficientă a necesităților în coeziune morală, în dezvoltare 
socială, cunoaștere, interacțiune socială.

Astfel, în literatura de specialitate (D.I. Feldștein) 
sunt evidențiate cinci categorii de delicvenți, în funcție 
de manifestarea necesităților în cadrul săvârșirii faptelor 
antisociale, după cum urmează:

Grupa−	  întâi – delicvenți care au comis fapte 
infracționale ocazional. Această categorie de persoane 
se caracterizează prin voință slabă, sunt induși ușor și 
manipulabili. Necesitățile lor sunt prosociale, și nu con-
stituie cauza faptelor antisociale.

Grupa a doua−	  – persoane cu necesități slab defor-
mate. Sunt creduli, ușor manipulabili.

Grupa a treia −	 – persoane cu un conflict între 
necesități prosociale și necesități slab deformate. Vizi-
unile morale corecte nu au reușit să devină deprinderi. 
Se caracterizează prin dorința egoistă de a-și satisfa-
ce necesitățile, ceea ce conduce în final la săvârșirea 
infracțiunii. 

Grupa a patra −	 – persoane cu necesități deforma-
te și tentații josnice. Fapta prejudiciabilă este săvârșită 
conform situației, ca rezultat al unei decizii spontane de 
a comite fapta antisocială pe fundalul unei motivații vi-
cioase a personalității.

Grupa a cincea −	 – persoane cu necesități amora-
le, anormale, primitive. Egoismul și indiferența față de 
necesitățile altor persoane, tendința de a-și petrece tim-
pul în stil de consumație, agresivitatea este asociată cu 
fapta infracțională intenționată [7].

Astfel, pornind de la cele expuse, putem construi 
schematic motivarea comportamentului agresiv contu-
rând următoarele legități:

I. Prezența unui stimul extern: 
agresiune externă (atac, amenințare, un com-−	

portament jignitor sau ofensator, interdicție, lipsirea de 
un anumit bun, crearea obstacolelor, obstrucționarea 
activității); 

situație frustrantă (lipsa obiectului care ar sati-−	
sface necesitatea persoanei; refuz; restricții; obstacole 
obiective).

II. Etapa premergătoare de conștientizare: 
conștientizarea situației; −	
aprecierea acestei situații ca fiind una semnifica-−	

tivă pentru subiect; 
transformarea conflictului în frustrare (apariția −	

stării de ură, supărare, gelozie, invidie etc.); 
manifestarea ostilității împotriva propriei persoa-−	

ne sau împotriva altor persoane; 

necesitatea de a obține o descărcare psihică care −	
se manifestă în două etape: formularea unui scop abstract 
(a pedepsi, a umili, a se răzbuna, a-și păstra demnitatea); 
apariția imboldului pentru căutarea unui scop concret.

III. Etapa de apreciere a situației și a propriilor 
forțe:

activitatea internă de căutare a unei acțiuni po-−	
trivite în concordanța cu scopul abstract (a izola; a lovi; 
a insulta; a ofensa; a deteriora; a nimici; a amenința; a 
protesta etc.);

aprecierea acțiunii posibile în concordanță cu îm-−	
prejurările reale prin:

 controlul moral;
 atitudinea față de sursa conflictului;
 aprecierea propriilor forțe;
 aprecierea forțelor agresorului;
 aprecierea situației externe;
 aprecierea urmărilor negative ale comportamentu-

lui agresiv.
IV. Etapa de exteriorizare:

luarea unei decizii finale privind metoda, mijloa-−	
cele, locul și timpul de satisfacere a necesității; 

construirea unui model cert al rezultatului agresi-−	
unii (concretizarea scopului);

apariția imboldului (tentației) de a obține scopul −	
concret;

săvârșirea faptei infracționale (comportamentul −	
agresiv).

Trebuie de menționat că nu necesitatea este una 
infracțională, sau scopul preconizat, ci alte componente 
ale motivului, cum ar fi controlul moral și „filtrul intern” 
al persoanei. Nu motivul (ură, gelozie, invidie etc.) con-
duce la comportamentul infracțional, ci deformarea com-
ponentului „filtrului intern” al structurii personalității. 
Nu se consideră a fi antisocială necesitatea de a obține 
mâncare sau dorința de a se răzbuna, ci metoda de sa-
tisfacere a necesității pe care o acceptă făptuitorul. La 
rândul său, metoda ilegală de satisfacere a necesității 
transformă fapta în întregime în una antisocială.
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Reglementări de natură penală1.1. 
Se impune a preciza că Legea nr.202/2010 îşi me-

rită numele de mica reformă şi aceasta din prisma 
modificărilor operate la nivelul vechiului Cod penal. 
Astfel, la art.XX din actul normativ menţionat, ope-
rau doar trei intervenţii asupra Codului penal:

la art.18¹ alin.(2) și (3) se modifica;	
după art.74 se introduce un nou articol, 	

art.74¹;
La art.184, după alin.(5) se introduce un nou 	

alineat, alin.(6).
În cuprinsul fostului Cod penal, Legea nr.202/1010 

privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionă-
rii proceselor, legiuitorul a înţeles să opereze două 
modificări la art.18ˡ vechiul C. pen., una la alin.(2), 
introducând, referitor la persoana şi conduita făptui-
torului, sintagma „dacă este cunoscut, iar cealaltă la 
alin.(3), înlocuind obligaţia de a aplica sancţiunea cu 
caracter administrativ cu facultatea de a o aplica.

În privinţa primei modificări, cea de la alin.(2), 
noua formă a textului permitea teoretic constarea in-
cidenţei art.18ˡ vechiul C. pen., chiar şi atunci când 
nu s-a stabilit identitatea făptuitorului. 

Personal consider că legiuitorul nu ar fi 
trebuit să opereze modificări şi în privinţa  
art.11 C. proc. pen. cu privire la soluţiile ce pot fi date 
în cursul pro cesului penal, atunci când există unul 
dintre cazurile în care punerea în mişcare a acţiunii 
penale sau exercitarea acesteia este împiedicată. 

Potrivit art.10ˡ lit.b) din vechiul C. proc. pen., re-
prezenta o astfel de cauză de împiedi care împreju-
rarea că fapta nu prezintă gradul de pericol social al 
unei inacţiuni. 

Este normal a ne întreba: ce soluţie putea dispu-
ne organul de urmărire penală atunci când, potrivit 
art.18ˡ vechiul C. pen., fapta nu prezintă gradul de 

pericol social al unei infracţiuni, dar făptuitorul este 
necunoscut.

Prin aplicarea dispo ziţiilor vechiului Cod de pro-
cedură penală, în faza de urmărire penală, lipsa pe-
ricolului social concret al unei infracţiuni atrăgea fie 
soluţia de neîncepere a urmăririi penale [1], fie solu ţia 
de scoatere de sub urmărire penală [2]. Aceste soluţii 
erau condiţionate de stabilirea identităţii făptuitorului. 
Atunci când nu se cunoaştea cine este făptuitorul, so-
luţia dispusă era clasarea [3].

Prin urmare, la nivel pro cedural, se ivea un conflict 
de norme juridice generat tocmai de posi bilitatea de a 
se reţine aplicabilitatea art.18ˡ vechiul C. pen., chiar 
în ipoteza în care nu se cunoaştea identitatea făptui-
torului.

Prin această modificare, s-a mai adăugat un motiv 
de critică acestei instituţii controversate a dreptului pe-
nal, alături de lungul şir de critici deja existent. 

Trebuie remarcat că determi narea gradului de peri-
col social concret este legată de analiza cumu lativă a 
unor factori fie de natură obiectivă (modul şi mijloa-
cele de comitere a faptei, împrejurările în care fapta 
a fost comisă, urmarea produsă sau care s-ar fi putut 
produce), dar şi de natură subiectivă (nu doar conduita 
şi persoana făptuitorului, dar şi scopul urmărit). 

Or, scopul urmărit, ca element ce caracterizează la-
tura subiectivă a infrac ţiunii, nu poate fi determinat în 
absenţa identificării făptuitorului. De asemenea, per-
soana sau conduita făptuitorului poate constitui uneori 
factorul-cheie în a aprecia că fapta nu este „în mod vă-
dit lipsită de importanţă”, mai ales în cazul unui făptu-
itor cu antecedente penale, a unuia proaspăt liberat din 
penitenciar, a unuia care a săvârşit fapta în timp ce era 
în liberare provizorie sub control judiciar. 

În plus, în situaţia în care nu este descoperit făptu-
itorul, nu se poate aprecia dacă acesta ar avea vârsta 
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MăSuRI  PENTRu  ACCELERAREA  SOLuŢIONăRII 
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responsabilităţii penale ori dacă avea discernământ, 
situaţii ce ar conduce la o altă soluţie procesuală.

În mod categoric, prin posibilitatea de a atribui 
această etichetă de „faptă care nu prezintă gradul de 
pericol social al unei infracţiuni” nu s-a contribu-
it la o prevenire a săvârşirii faptelor penale, nu s-a 
ajuns la o celeritate a procesului penal, ci s-a spo-
rit gradul de subiectivism al organelor de urmărire 
penală în alegerea speţelor ce intrau sub incidenţa  
art.18ˡ vechiul C. pen. şi poate chiar tentaţia de a în-
chide, în această manieră, anumite dosare penale ce 
figurează cu autori necunoscuţi.

Cea de-a doua modificare a Legii 2020/2010 viza 
art.74¹ vechiul Cod penal „în cazul săvârşirii infrac-
ţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapi-
dare, abuz în serviciu contra intereselor persoa nelor, 
abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în 
serviciu în formă calificată şi neglijenţă în serviciu, 
prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracţiuni eco-
nomice prevăzute în legi speciale, prin care s-a prici-
nuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al 
judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instan-
ţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudi-
ciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru 
fapta săvârşită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul 
cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până 
la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se 
poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul 
cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până 
la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se 
aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrea-
ză în cazierul judiciar.

Dispoziţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) nu se aplică 
dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de acelaşi 
gen, prevăzută de prezentul cod, într-un interval de 5 
ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de 
prevederile alin.(1) şi (2)”.

Doresc a preciza că textul introdus nu are corespon-
dent în dispoziţiile noului Cod penal. Din punctul meu 
de vedere, dispoziţiile acestui text de lege sunt extrem 
de criticabile şi aceasta deoarece riscă a produce efecte 
nedorite, mult mai grave decât cele anticipate prin mo-
dificarea în acest fel a Codului penal. Așadar, o primă 
observaţie este aceea că articolul menţionat permitea 
ca printr-o conduită post delictum – achitarea prejudi-
ciului cauzat, fără ca acest lucru să semnifice neapărat 
o recunoaştere a vinovăţiei – să se ajungă ca, pentru 
fapte extrem de grave, de pildă, pentru înşelăciune cu 
consecinţe deosebit de grave (pedeapsă de la 10 la 20 
de ani), să se aplice o sancţiune „administrativă”.

Este important a preciza că, din punct de vedere ter-
minologic, vechiul Codul penal nu cunoştea expresia 
„sancţiune administrativă”. Art.91 vechiul C. pen. viza 
„sancţiunile cu caracter administrativ”, făcându-se în 
asemenea mod distincţia dintre aceste sancţiuni pre-
văzute de legea penală şi „sancţiunile admi nistrative” 
specifice unei răspunderi de drept administrative.

Textul art.74ˡ vechiul C. pen. făcea referire la cuan-
tumul prejudiciului cauzat prin infracţiune şi recupe-
rat, cuantum stabilit în euro, deşi moneda naţională a 
României este leul. Raportarea la moneda euro putea 

deter mina probleme în aplicarea practică a acestor dis-
poziţii, pentru că unul şi acelaşi prejudiciu, raportat la 
cursul de schimb valutar de la momentul săvârşirii fap-
tei ori de la momentul judecăţii, ar putea determina în-
cadrarea sau, după caz, neîncadrarea sumei menţionate 
în prevederile art.74ˡ alin.(1) sau (2) vechiul C. pen.

O altă importantă modificare adusă de Legea 
nr.202/2010 se regăsea în cuprinsul art.184 din vechiul 
C. pen. Astfel, după alin.(5) s-a introdus un nou aline-
at, alin.(6), cu următorul cuprins: „Pentru faptele pre-
văzute la alin.(2) şi (4), împăcarea părţilor înlătură 
răspunderea penală”.

Această completare viza art.184 din vechiul C. pen., 
cu denumirea marginală „Vătămarea corporală din cul-
pă”. Prin completarea introdusă la arti colul menţionat, 
pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă 
prin care s-a generat vreuna dintre consecinţele pre-
văzute la art.182 vechiul C. pen. (vătămarea corporală 
gravă), acţiunea penală se exercita în continuare din 
oficiu, dar părţile se puteau împăca, împăcare ce ducea 
la înlăturarea răspunderii penale a infractorului. 

Ca urmare, referitor la vătămarea corporală din cul-
pă, singurele situaţii în care legea nu recunoştea părţi-
lor dreptul de a se împăca şi de a stinge acţiu nea penală 
erau cele în care fapta era săvârşită în condiţiile art.184 
alin.(4ˡ) vechiul C. pen., adică de o persoană care se 
afla în stare de ebrietate.

Fiind o lege mai favorabilă – în condiţiile în care 
părţile ar fi dorit să se împace – dispoziţiile art.184 
alin.(6) vechiul C. pen. îşi găseau aplicabilitate şi în 
procesele în curs la data intrării în vigoare a Legii 
nr.202/2010, chiar şi în cauzele aflate în faza apelului 
sau a recursului la data intrării în vigoare a legii mai 
favorabile.

Reglementări de procedură penală1.2. 
Spre deosebire de vechiul C. pen., vechiul Cod de 

procedură penală a suferit, prin intrarea în vigoare a 
Legii nr.202/2010, substanţiale modificări, printre care 
cele ce se regăseau în cuprinsul art.10 alin.(1) lit.h). 
Astfel, la art.10 alin.(1), lit.h) se modifica şi avea ur-
mătorul cuprins: ,,h) a fost retrasă plângerea prealabi-
lă ori părţile s-au împăcat ori a fost încheiat un acord 
de mediere în condiţiile legii, în cazul infracţiunilor 
pentru care retragerea plângerii sau împă carea părţilor 
înlătură răspunderea penală”.

Art.10 lit.h) vechiul C. proc. pen. viza unul dintre 
cazurile în care acţiunea penală nu putea fi pusă în 
mişcare ori, dacă a fost pusă în mişcare, nu mai putea 
fi exercitată, conducând la finalizarea proce sului penal 
fie prin soluţia de neîncepere a urmăririi penale ori de 
încetare a urmăririi penale – în faza de urmărire pe-
nală, fie de încetare a procesului penal – în faza de 
judecată. Practic, era vorba de incidenţa a două cauze 
care înlăturau răspunderea penală, anume retragerea 
plân gerii prealabile [4] şi împăcarea părţilor [5].

Articolul menţionat era completat în privinţa lit.h) 
prin introdu cerea menţiunii privind încheierea unui 
acord de mediere ca impe diment procesual în declan-
şarea sau continuarea procesului penal, alături de re-
tragerea plângerii prealabile ori de împăcarea părţilor.
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Textul nou introdus avea corespondent în dispozi-
ţiile art.16 alin.(1) lit.g) noul C. proc. pen. Încheierea 
unui astfel de acord de mediere, pentru a conduce la 
soluţia menţionată, trebuia să intervină exclusiv în ca-
zul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau 
împăcarea părţilor înlătura răspun derea penală. 

De altfel, prevederile referitoare la efectele medi-
erii în materia infracţiunilor sancţionate la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate (sau pentru care împă-
carea părţilor înlătură răspunderea penală) erau intro-
duse exclusiv în reglementarea procesual penală, fără 
a exista modificări ori completări ale vechiului Cod 
penal în privinţa cauze lor care înlăturau răspunderea 
penală. În consecinţă, „în cheierea unui acord de medi-
ere” nu reprezintă o nouă cauză de înlă turare a răspun-
derii penale, ci o modalitate particulară de împăcare a 
părţilor.

Reglementarea procesuală nou-introdusă trebuia 
corelată cu dispo ziţiile cuprinse în Legea nr.192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 
şi aici am în vedere, pe de o parte, stipulările din cap.
VI, intitulat „Dispoziţii speciale privind medierea unor 
con flicte”, Secţiunea 2 „Dispoziţii speciale privind 
medierea în cauzele penale”, dar şi celelalte dispozi-
ţii ale Legii privind procedura medierii, inclusiv cele 
din cuprinsul art.56 privind modalităţile de finalizare a 
procedurii de mediere.

Astfel, potrivit art.56 din Legea nr.192/2006, pro-
cedura de medie re se închide, după caz:

prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma a) 
soluţionării conflictului;

prin constatarea de către mediator a eşuării me-b) 
dierii;

prin depunerea contractului de mediere de către c) 
una dintre părţi. 

Cu privire la încheierea unei înţelegeri, acelaşi text 
prevede că aceasta poate fi şi sub forma unei înţelegeri 
parţiale.

Acordul de mediere la care făcea referire art.10 
alin.(1) lit.h) din vechiul C. proc. pen. – ca situaţie ce 
conduce la încetarea urmăririi penale sau a procesului 
penal – trebuia înţeles ca acordul prin care se finalizea-
ză procedura de mediere, şi nu ca acord al părţilor în 
vederea desfăşurării procedurii de mediere. 

Astfel, potrivit art.58 alin.(1) din Legea medierii, 
„Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelege-
re, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde 
toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoa-
rea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, 
acordul este redactat de către mediator, cu excepţia 
situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel”. 

Prevederile cu caracter general amintite se comple-
tau cu dispoziţiile cu caracter special din art.70 alin.(5) 
din Legea medierii, acordul menţionat, pentru a pro-
duce efecte în materie penală, trebuind să fie întocmit 
obligatoriu în formă scrisă şi, după caz, să fie auten-
tificat de către un notar public, să fie prezentat orga-
nului judiciar în forma încheiată de către mediator (ca 
înscris sub sem nătură privată) şi să fie confirmat per-
sonal de către părţi în faţa orga nului judiciar. „Pentru 
soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat 

ca rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depună 
la organul judiciar forma autentică a acordului sau să 
se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act 
de voinţa acestora” [6].

Personal consider că, pentru a lua act de voinţa păr-
ţilor şi a dispune asupra soluţiei de încetare a urmăririi 
penale ori, după caz, a procesului penal, organul judi-
ciar penal avea obligaţia de a verifica conţinutul înscri-
sului prezentat pentru a constata dacă din voinţa păr-
ţilor rezultă caracterul total al împăcării (atât în latura 
penală, cât şi în latura civilă), caracterul necondiţionat 
şi definitiv al acesteia. 

De asemenea, soluţia de încetare a urmăririi penale 
ori a procesului penal urma a putea fi pronunţată de 
organul judiciar şi în situaţia pluralităţii de învinuiţi 
sau inculpaţi, dar numai raportat la cei care au semnat 
acordul de mediere cu partea vătămată, având în vede-
re că împăcarea părţilor produce efecte in personam). 

Referitor la completarea art.10 alin.(1) lit.h) ve-
chiul C. proc. pen. se impun unele observaţii. Modi-
ficarea textului de lege menţionat nu era legată de in-
tenţia accelerării proceselor în materie penală, aşa cum 
şi-a propus iniţiatorul legii, Ministerul Justiţiei, ci s-a 
profitat de promovarea legii modificatoare a Codului 
de procedură penală pentru a se rezolva şi alte aspecte 
juridice incidentale.

Introducerea preve derilor referitoare la „acordul de 
mediere” s-a realizat în scopul de a face funcţională, în 
materie penală, instituţia medierii, în condiţiile în care 
Legea medierii este în vigoare din 25 mai 2006, dar 
prevederile sale erau neaplicabile în materie penală la 
peste patru ani de la adoptare din cauza necorelării cu 
dispoziţiile Codului de procedură penală. 

Modificarea art.10 alin.(1) lit.h) era de salutat cu 
atât mai mult, cu cât realizarea unei împăcări a părţi-
lor prin procedura medierii le permite acestora nu doar 
să fie mai bine informate despre avantajele unei ast-
fel de proceduri (prin serviciile de mediere oferite de 
un mediator autorizat), dar se garantează şi dreptul la 
asistenţă juridică al lor pe parcursul medierii, potrivit 
prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.192/2006.

Legiuitorul nu a operat însă toate corelările necesa-
re între Legea medierii şi Codul de procedură penală, 
astfel că au rămas inaplicabile, de exemplu, prevederi-
le din art.70 alin.(1), (2) şi (4) din Legea nr.192/2006 
privind suspendarea timp de maxim 3 luni a procesului 
penal în situaţia în care s-a declanşat procedura medie-
rii (s-a încheiat contractul de mediere) după începerea 
procesului penal. 

Astfel, au rămas nemodificate dispoziţiile art.239 şi 
art.303 din vechiul C. proc. pen. care prevedeau posi-
bilitatea suspendării procesului penal, în faza de urmă-
rire penală, respectiv în faza de judecată.

O altă modificare a vechiului Cod proc. pen. o 
regăsim după art.16, introducându-se un nou ar-
ticol, articolul 16ˡ, cu următorul cuprins: „în cur-
sul procesului penal, cu privire la pretenţiile civi-
le, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă  
civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de 
mediere, potrivit legii. Inculpatul, cu acordul părţii 
responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau 
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în parte, pretenţiile părţii civile, în cazul recunoaşte-
rii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în 
măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile 
nerecunoscute, pot fi administrate probe”.

Textul art.16ˡ vechiul C. proc. pen. avea un con-
ţinut identic cu reglementarea cuprinsă în art.23 noul 
C. proc. pen. Articolul completator viza modalitatea 
de soluţionare a acţiunii civile, atunci când aceasta era 
alăturată celei penale în cadrul procesului penal, in-
stituind posibilitatea părţilor de a ajunge la un acord 
cu privire la cuantumul şi modalitatea de achitare a 
preten ţiilor civile determinate de comiterea infracţiu-
nii, pretenţiile reprezen tând atât daune materiale, cât 
şi/ori daune morale.

Textul introducea trei noi posibilităţi de rezolvare a 
acţiunii civile – prin tranzacţie, prin mediere ori prin 
recunoaşterea pretenţiilor civile de către inculpat (re-
cunoaştere totală sau parţială). Primele două modalităţi 
– tranzacţia şi medierea – constau în acorduri de voinţă 
între partea civilă şi inculpat sau învinuit, în vreme ce 
recunoaşterea reprezenta un act de voinţă unilateral.

Cu privire la tranzacţie, formal, posibilitatea unei 
astfel de modăţităţi de stingere a acţiunii civile (exerci-
tată în cadrul procesului penal) există încă din 1864, de 
la data adoptării Codului civil român. Astfel, potrivit 
art.1707 C. civ., „se poate transige asupra unei acţiuni 
civile ce derivă din o infracţiune”. În absenţa unor dis-
poziţii corelative în vechiul Cod de procedură penală, 
tranzacţia în materia civilă în cadrul procesului penal a 
fost însă inaplicabilă.

Noul text de lege de la art.16ˡ vechiul C. proc. pen. 
introducea în mod expres această posibilitate de stin-
gere a acţiunii civile, dar prezintă, în propria-mi opi-
nie, neajunsuri majore prin reglementarea extrem de 
suma ră pe care o oferă aplicabilităţii acestei instituţii 
în procesul penal.

Din modalitatea de reglementare a alin.(1) art.16ˡ 
din vechiul C. proc. pen. rezultă că tranzacţia în proce-
sul penal putea fi încheiată fie în faza de urmărire pe-
nală (după punerea în mişcare a acţiunii penale – câtă 
vreme tranzacţia se poate încheia de inculpat), fie în 
faza de judecată.

O primă serie de întrebări care se ridicau erau le-
gate de aspectele de formă şi de efectele tranzacţiei 
– care este modalitatea în care tranzacţia se înfăţişează 
organului judiciar, dacă aceasta trebuie să îmbrace for-
ma scrisă, dacă este suficient înscrisul sub semnătură 
privată ori este necesar un înscris în formă autentică, 
dacă părţile tre buie să se prezinte personal în faţa or-
ganului judiciar pentru a o con firma, ce efecte are tran-
zacţia efectuată în faza de urmărire penală – finalizată 
cu o soluţie de netrimitere în judecată ori efectele aces-   
teia când cauza este trimisă în instanţă, rămâne vala-
bilă tranzacţia anterior încheiată, poate fi modificată, 
poate fi denunţată anterior încheierii dezbaterilor?

Doresc a preciza că textul nou-introdus era sărac 
în expli caţii, iar voinţa iniţiatorului legii nu se regăsea 
nici în Expunerea de motive la Proiectul acestei legi cu 
ocazia înaintării către Parlament [7].

Dacă tranzacţia este rezultatul activităţii de medie-
re, dispoziţiile din cuprinsul Legii nr.192/2006 pot fur-

niza răspunsuri satisfăcătoare la o parte dintre aceste 
întrebări. În celelalte cazuri, revine practicii judiciare 
sarcina de a oferi soluţii în aplicarea textului de lege. 
Prin similitudine cu reglementările tranzacţiei în pro-
cesele civile, apreciez că tranzacţia se impune a fi rea-
lizată întotdeauna în scris, fie sub forma înscrisului sub 
semnătură privată – ce trebuie completat de prezenta-
rea personală (sau prin reprezentant legal ori prin re-
prezentant convenţional cu procură spe cială) a părţilor 
în faţa organului judiciar şi confirmarea tranzacţiei –, 
fie prin depunerea la organul judiciar a tranzacţiei în 
formă autentică, situaţie în care nu ar mai fi necesară 
prezenţa în acelaşi timp şi în a acelaşi loc (la organul 
judiciar) a părţilor.

În privinţa efectelor tranzacţiei, în situaţia în care 
faza de urmărire penală se finalizează cu o soluţie de 
netrimitere în judecată, procu rorul, deşi a luat act de 
voinţa părţilor în stingerea pe calea tranzacţiei a acţi-
unii civile, nu va fi putut dispune prin ordonanţă asu-
pra stingerii acţiunii civile în acest mod, în condiţiile 
în care reglementarea pro cesual penală a încetării ur-
măririi penale şi a scoaterii de sub urmărire penală nu 
oferea organului de urmărire penală posibilitatea de a 
soluţiona acţiunea civilă.

În privinţa efectelor tranzacţiei realizate în cursul 
urmăririi penale finalizate apoi cu trimiterea în judeca-
tă, aceasta îşi păstrează valabi litatea, însă efectele ei se 
vor produce doar prin rămânerea definitivă a hotărârii 
prin care instanţa ia act de tranzacţia părţilor.

Cu privire la posibilitatea părţilor de a modifica 
cuprinsul tranzac ţiei anterior încheiate, apreciez că, 
în respectarea principiului disponi bilităţii ce guver-
nează rezolvarea acţiunii civile în procesul penal, 
părţile aveau posibilitatea ca prin acordul lor de vo-
inţă să modifice forma tranzacţiei până la începerea 
dezbaterilor.

Cu privire la posibilitatea denunţării unilaterale a 
tranzacţiei anterior semnate şi confirmate în faţa orga-
nului judiciar (ori depus fiind con tractul de tranzacţie 
în formă autentică), opinez că o modificare unila terală 
(inclusiv prin denunţare) a unui contract de tranzacţie 
nu ar fi putut produce efecte.

Reglementări de natură civilă1.3. 
Este cunoscut faptul că vechiul Cod de procedu-

ră civilă a suferit, odată cu intrarea în vigoare a Legii 
nr.202/2010, numeroase modificări, însă în cele ce ur-
mează mă voi limita a prezenta modifiările aduse în 
cuprinsul art.720ˡ din vechiul Cod.

Modificarea art.720ˡ vechiul C. proc. civ. consta în 
recunoaşterea caracterului de proce dură prealabilă în 
materia litigiilor comerciale evaluabile în bani şi pro-
cedurii de mediere.

Dispoziţiile art.720ˡ alin.(1) vechiul C. proc. civ. 
se corelau astfel cu cele ale art.43 alin.(2ˡ) din Legea 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesi-
ei de mediator, introdus prin art.I pct. 21) din Legea 
nr.370/2009 [8], potrivit căruia în procesele şi cererile 
în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea 
cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca solu-
ţionarea litigiului prin mediere.
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În lipsa unor reglementări exprese în Codul de pro-
cedură civilă, procedura prealabilă a medierii urma a 
se realiza în condiţiile prevăzute de art.43 alin.(1) din 
Legea nr.192/2006.

Astfel, părţile aflate în conflict se pot prezenta îm-
preună la mediator. În cazul în care se prezintă numai 
una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va 
adresa celei lalte părţi invitaţia scrisă, în vederea in-
formării şi acceptării medierii, stabilind un termen în 
acest sens.

Prin derogare de la dispoziţiile art.43 alin.(1) din 
Legea nr.192/2006, care prevede că termenul stabilit 
de mediator trebuie să fie de cel mult 15 zile, în cazul 
utilizării procedurii medierii ca procedură prealabilă 
trebuia respectat termenul prevăzut de art.720ˡ alin.(4) 
vechiul C. proc. civ., respectiv un termen de minim 
15 zile. Invitaţia se transmitea prin orice mijloace care 
asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitan-
tă va furniza mediatorului datele necesare contactării 
celeilalte părţi. Mediatorului îî revenea obligaţia de a 
face şi alte demersuri legale pe care le consideră nece-
sare pentru invitarea părţilor la mediere, cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr.192/2006.

În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia 
dintre părţile con vocate, mediatorul avea posibilitatea 
de a stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vede-
rea informării şi acceptării medierii. În cazul acceptă-
rii medierii, părţile aflate în dispută şi mediatorul vor 
semna contractul de mediere.

Dacă una dintre părţi refuza, în scris, în mod expli-
cit, medierea ori nu răspundea invitaţiei menţionate la 
alin.(1) ori nu se prezenta de două ori la rând la datele 
fixate pentru semnarea contractului de mediere, medi-
erea se considera neacceptată.

Dovada îndeplinirii procedurii prealabile a me-
dierii se facea aşadar cu procesul-verbal întocmit de 
mediator cu privire la neacceptarea medie rii, întocmit 
în condiţiile art.43 alin.(3) din Legea nr.192/2006. În 
acest caz, se impuneau a fi respectate şi dispoziţiile  
art.720ˡ alin.(5) vechiul C. proc. civ., în sensul că par-
tea se putea adresa instanţei doar după trecerea unui 
termen de 30 de zile de la data comunicării invitaţiei 
la mediere.

În cazul în care părţile încheiau un contract de me-
diere, însă pro cedura de mediere nu se finalizează cu 
semnarea unui acord, fie pentru că pe parcursul proce-
durii una dintre părţi denunţa contractul de mediere, 
în condiţiile art.60 din Legea nr.192/2006, fie pentru 
că nu se ajungea la o înţelegere în condiţiile art.58 din 
acelaşi act nor mativ, dovada parcurgerii acestei proce-
duri se facea cu procesul-verbal cu privire la eşuarea 
medierii, întocmit în condiţiile art.56 alin.(1) lit.b) şi 
art.57 din Legea nr.192/2006. În această situaţie, par-
tea interesată avea posibilitatea de a sesiza instanţa 
competentă de îndată, nefiind necesară trecerea terme-
nului de 30 de zile prevăzut de art.720ˡ alin.(5) vechiul 
C. proc. civ.

În cuprinsul art.720ˡ după alin.(1) era introdus un 
nou alineat, alineatul 1ˡ ce avea următorul cuprins: ter-
menul de prescriptive a dreptului la acţiune pentru 
dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata 

acestei proceduri, dar nu mai mult de 3 luni de la în-
ceperea ei”.

Acest text nou introdus în vechiul Cod de procedu-
ră civilă viza situaţiile în care una dintre părţi recurgea 
la procedura medierii ca procedură prealabilă sesizării 
instanţei competente să soluţioneze un litigiu comerci-
al evaluabil în bani.

Termenul de 3 luni în care era suspendat cursul ter-
menului dreptu lui material la acţiune începea să curgă 
de la data semnării contractului de mediere. În cazul 
îndeplinirii unei proceduri prealabile încheierii con-
tractului de mediere, termenul de prescripţie a drep-
tului material la acţiune nu era suspendat, deoarece 
procedura medierii începe doar de la semnarea con-
tractului de mediere, conform art.44 alin.(1) din Legea 
nr.192/2006.

Este important a preciza că textul reprezintă o de-
rogare de la dispoziţiile art.49 din Legea nr.192/2006, 
potrivit cu care termenul de prescripţie a dreptului la 
acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se sus-
pendă începând cu data semnării contractului de medi-
ere, până la închiderea procedurii de mediere în orica-
re dintre modurile prevăzute de lege.

În materie comercială dispoziţiile art.720ˡ alin. (1ˡ) 
vechiul C. proc. civ. erau mult mai restrictive, asigu-
rând suspendarea cursului prescripţiei dreptului mate-
rial la acţiune doar pentru o perioadă de trei luni. Dacă 
acest termen în care era suspendat cursul prescripţiei 
dreptului material la acţiune trecea şi reîncepea să cur-
gă prescripţia, în cazul în care exista riscul împlinirii 
acesteia, singura modalitate pe care partea o avea la 
dispoziţie era să denunţe unilateral contractul de me-
diere, conform art.60 din Legea nr.192/2006 şi să se 
adreseze instanţei competente.

Din această cauză, ar fi fost indicat a se proceda 
la eliminarea acestui articol, cu efectul aplicării şi în 
materia comercială a dispoziţiilor art.49 din Legea 
nr.192/2006.

Concluzii
Pe lângă modificările impuse de necesi tatea imple-

mentării dispoziţiilor legislaţiei europene, cum ar fi 
cele refe ritoare la mediere, Legea privind unele măsuri 
pentru accelerarea soluţio nării proceselor cuprindea 
şi reglementări care preluau atât o serie de instituţii 
din noul Cod de procedură civilă, precum şi din noul 
Cod de procedură penală, făcând aplicarea lor avant la 
lettre, cât şi unele reguli create jurisprudenţial, chiar 
dacă uneori printr-o practică neunitară.
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Normele juridice având un caracter abstract se 
realizează prin intermediul raporturilor juridice, 

raportul jurdic fiind definit ca un raport social, concret 
istoric, volițional, reglementat de norma juridică în ca-
drul căruia participanții se manifestă ca titulari de drep-
turi și obligații prin exercitarea cărora se realizează fina-
litatea normelor juridice [1].

Gheorghe Avornic prin „raport juridic” înțelege ori-
ce relație socială care cade sub influența normei juri-
dice sau care este reglementată de ea, unii participanți 
la acesată relație având drepturi subiective, alții purtând 
obligații juridice, acestea fiind puse în acțiune și asigu-
rate, în caz de necesitate, prin forța coercitivă a statu-  
lui [2]. Prin urmare, raportul juridic este o relație socială 
reglementată prin intermediul normelor juridice; atât 
timp cât o relație socială nu e reglementată de norme 
juridice, ea nu poate fi o relație juridică [3]. 

Raporturile juridice de drept vamal se nasc pe baza 
normelor juridice de drept vamal, aceste raporturi se 
numesc juridice de drept vamal, deoarece sunt create și 
derivă din acțiunea dreptului vamal. Norma juridică este 
o categorie abstractă, iar raportul juridic de drept vamal 
este o realitate concretă. Fără norma juridică de drept 
vamal, nu putem vorbi despre raport juridic de drept va-
mal; astfel, un raport juridic vamal nu poate să apară în 
afara normei juridice de drept vamal. Faptele juridice, 
ca izvoare ale raportului juridic de drept vamal, repre-
zintă acele împrejurări, care, potrivit legii, dau naștere, 
modifică sau sting raporturi juridice, provocând prin 
aceasta anumite consecințe juridice. Faptele juridice 
pot îmbrăca forma evenimentelor sau acțiunilor umane. 
Evenimentele sunt împrejurări ce au loc independent de 
voința oamenilor, iar acțiunile umane reprezintă mani-
festări de voință ale oamenilor cu caracter licit sau ilicit 
și pot fi constitutive, modificatoare, extinctive sau im-
peditive [4].

Raporturile de drept vamal se deosebesc cu mult de 
numeroasele categorii de raporturi juridice, cum ar fi: 

relațiile de muncă, relațiile de familie, relațiile politice, 
de organizare de stat etc. Anume de la această varietate 
a obiectului relațiilor sociale pe care le reglementează 
dreptul pornește însăși clasificarea lui în diferite ramuri, 
cum ar fi, de exemplu: vamal, penal, civil etc. 

În raporturile juridice se întrunesc nevoile cerute 
de dezvoltarea obiectivă a vieții concretizate în diverse 
relații sociale. Premisele raportului juridic le constituie 
anumiți factori, cum ar fi: norma juridică, subiecţii ra-
portului juridic și faptele juridice.

În opinia lui Aurel Moldovan, raporturi juridice de 
drept vamal sunt acele raporturi cu structură specifică, 
care apar în cursul realizării actului vamal în sine, na-
tura raportului de drept vamal fiind patrimonială [5]. 
Dacă vorbim despre particularitățile raportului juridic 
de drept vamal, e cazul să menționăm următoarele:

relațiile juridice de drept vamal reprezintă – 
relațiile sociale care sunt reglementate de normele drep-
tului vamal;

raportul juridic de drept vamal este un raport cu – 
caracter social, deoarece se manifestă prin faptul că el 
se stabilește întotdeauna între autoritățile vamale – ca 
reprezentanți ai statului, pe de o parte, iar pe de altă par-
te, ca persoane fizice sau juridice, importatori, exporta-
tori sau reprezentanți ai acestora [6];

raportul juridic de drept vamal este un raport – 
volițional, care semnifică voința subiecților  raportului 
juridic de drept vamal;

raportul juridic de drept vamal este un raport is-– 
toric, deoarece a apărut și a evoluat de-a  lungul anilor, 
suferind, ca și normă de drept vamal, intervenții în le-
gătură cu modificările ce au avut loc în societate pe par-
curs. Așa, de exemplu; în dreptul privat roman sclavul 
era considerat un bun [7];

una dintre caracteristicile raportului juridic de – 
drept vamal îl constituie faptul că acestea sunt indivi-
dualizate, deoarece în el sunt implicați subiecți concreți, 
purtători ai dreptului și obligațiilor;
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relațiile juridice de drept vamal apar în legătură – 
cu trecerea mărfurilor peste frontiera vamală a mărfuri-
lor și mijloacelor de transport [8];

raportul juridic de drept vamal este un raport va-– 
loric care urmărește obținerea de venituri fiscale și de 
taxe vamale.

O particularitate distinctă a raportului juridic de drept 
vamal o consituie faptul că acesta este un raport juridic 
de putere prin instituirea statului – reprezentat prin orga-
nul vamal abilitat să acționeze în numele lui pentru apli-
carea legislației vamale – în poziția de beneficiar unic 
al executării obligației patrimoniale din acest raport, el 
având în sfera reglementărilor vamale și o funcție de 
garant și apărător al respectării conduitei impuse [9].

În opinia lui A.Moldovan, structura raportului juri-
dic bugetar, cu subiecţii, conținutul și obiectul lui, poate 
constitui un punct de plecare în practica socială, ceea ce 
generează raporturi juridice de drept vamal.

Specificul conținutului raportului juridic de drept 
vamal rezidă în faptul că este format din ansamblul de 
drepturi și obligațiuni specificate în Codul vamal şi în 
legislaţia vamală, de care subiecții participanți trebuie 
să ţină cont la înfăptuirea actului vamal. 

În legătură cu obiectul raportului juridic de drept 
vamal, acesta privește stabilirea legalității operației va-
male și finalizarea acesteia prin încasarea de către stat a 
drepturilor ce i se cuvin și prin satisfacerea cerințelor, 
solicitărilor importatorului, exportatorului sau ale per-
soanei fizice expuse în declarația adresată organelor 
specializate în domeniul vamal [10]. În dreptul vamal, 
obiectul raportului juridic îl constituie bunurile mate-
riale și acțiunile juridice pe care titularul dreptului su-
biectiv le îndeplinește, precum lucrurile și alte bunuri 
materiale care sunt scoase din țară sau aduse în țară.

O particularitate a raporturilor dreptului vamal o con-
stituie şi conținutul. În acest context, este  de menționat 
că: conținutul raportului juridic în dreptul vamal îl con-
stituie obligațiunile și drepturile subiecților ce participă 
la raportul juridic în drept vamal. Atribuţiile de bază ale 
organului vamal sunt stabilite în art.11 din Codul vamal 
al Republicii Moldova. Acestea  pot fi grupate în urmă-
toarele categorii:

elaborarea politicii vamale a statului;– 
elaborarea măsurilor de politică economică refe-– 

ritor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală;
asigurarea securităţii economice a statului;– 
lupta împotriva contrabandei  și a încălcării re-– 

glementărilor vamale şi legislaţiei vamale;
contribuirea la prevenirea și combaterea spălării – 

banilor;
contribuirea la combaterea terorismului – 

internațional;
contribuirea la realizarea măsurilor de apărarea – 

securității statului;
efectuarea cercetărilor științifice, oferirea – 

consultațiilor în domeniu;
exercitarea controlului vamal.– 

Răspunderea organelor vamale este stabilită în 
art.307 din Codul vamal al Republicii Moldova.

În același timp, organele vamale au și anumite 
obligațiuni, cea mai principală fiind de a respecta întoc-
mai legislația vamală, prevederile Constituției Republi-
cii Moldova, ale Codului vamal, ale Legii privind Servi-
ciul Vamal, ordinele, decretele Președintelui Republicii 
Moldova ș.a.

În exercitarea funcției de serviciu, autoritățile vama-

le trebuie să respecte prevederile legale, să aibă o ati-
tudine adecvată, decentă, morală, obligația de a purta 
o răspundere în fața legii.

O trăsătură a raportului juridic de drept vamal o 
constituie faptul că acesta nu se termină întotdeau-
na la acordarea liberului de vamă, adică la încheierea 
operațiunii, existând situații intermediare în care unele 
drepturi și obligații ale organelor vamale ori ale impor-
tatorilor sau exportatorilor se extind dincolo de înfăptu-
irea actului vamal, cum ar fi regimul de antidepozitare, 
de tranzitare sau dreptul organelor vamale de a controla 
la agenții economici operațiunile vamale într-o perioadă 
de 5 (cinci) ani [11].

O altă particularitate a raportului juridic de drept va-
mal constă în faptul că autoritățile vamale, ca reprezen-
tante ale statului, acționează și în scopul de a preîntâm-
pina și descoperi fraudele comerciale de natură vamală, 
precum și infracțiunile de drept vamal. De menționat că 
raportul juridic de drept vamal prezintă unele elemente 
specifice în privința taxelor. Un alt element specific al 
raportului juridic de drept vamal se referă la existența 
unor concepte și termeni specifici utilizați anume în 
această sferă a dreptului vamal, cum ar fi: teritoriul va-
mal, politica vamală, regimul vamal, zona de comerț 
liber, uniunea vamală.

De asemenea, o particularitate a raportului juridic de 
drept vamal o constituie subiecții care sunt antrenați în 
procesul vamal.

Astfel, raporturile juridice de drept vamal reprezintă 
relaţiile sociale care sunt reglementate de normele drep-
tului vamal şi apar în legătură cu trecerea peste frontiera 
vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Subiecţi 
ai raporturilor juridice de drept vamal nu sunt altcineva 
decât participanţii concreţi la relaţiile economice exter-
ne. De cele mai multe ori, aceştia sunt, pe de o parte, 
administraţiile vamale: pe de altă parte, persoanele fizi-
ce şi persoanele juridice care trec peste frontiera vamală 
mărfuri şi mijloace de transport. În cazul dat, partici-
panţi la aceste raporturi sunt două sau mai multe per-
soane. Astfel, un element esenţial al raporturilor sociale 
reglementate de normele dreptului vamal îl constituie 
subiecţii acestora.

Aşadar,  raportul juridic vamal are la bază următoa-
rele caracteristici:

este un raport social;1) 
reprezintă voinţa statului de a reglementa o rela-2) 

ţie concretă din sfera activităţii vamale;
are caracter de impunere, prin care se urmăreş-3) 

te:
încasarea plăţilor;a) 
protecţia economiei naţionale faţă de importurile b) 

de mărfuri din străinătate;
protecţia consumatorului local;c) 
asigurarea ordinii de trecere a frontierei de stat;d) 
subiect obligatoriu al raportului juridic vamal 4) 

apare întotdeauna sistemul de organe vamale ca organe 
de drept.

Dacă e să ne referim la normele ce ţin, de exemplu, 
de vămuire, de declarare, observăm că mărfurile şi mij-
loacele de transport, mijloacele băneşti, obiectele de uz 
personal, bagajele însoţite şi neînsoţite, deplasate peste 
frontiera vamală de către persoanele fizice, persoanele 
juridice, reprezentanţii diplomaţiilor şi consulatelor, 
membrii delegaţiilor oficiale, ai organizaţiilor internaţi-
oanle  în mod obligatoriu se declară organului vamal.

În activitatea vamală sunt implicate și recunoscute 
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ca atare o serie de persoane fizice și juridice (agenți eco-
nomici), după cum urmează:

Persoanele fizice care trec frontiera în diferite 1. 
scopuri: de serviciu; comerciale; turistice; pentru a face 
studii; la lucru; în vizită particulară; se află în tranzit; 
în scopuri  personale. Codul vamal al Republicii Mol-
dova stabilește la art.1 definiţiile noţiunilor principale ce 
vizează activitatea vamală şi subiecții dreptului vamal: 
definiţiile noțiunilor de persoană, de autoritate vamală, 
operator economic, declarant și reprezentant vamal.

Un alt specific ar fi și persoanele care la trecerea 
frontierei vamale dețin statut de persoană cu funcție de 
demnitate publică, precum și persoanele care dețin înal-
ta funcție de răspundere (Președintele ţării, Președintele 
Parlamentului, persoanele cu statut diplomatic).

Vorbind despre persoane fizice, menționăm că, 
în acest caz, în categoria lor se includ și persoane cu 
funcție de demnitate publică, care trec frontiera în scop 
de serviciu diplomatic.

 Persoanele juridice (agenții economici) care trec 2. 
frontiera sunt de diferite categorii:

persoanele juridice – agenţi economici partici-1) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
importă mărfurile pe teritoriul vamal al statului pentru 
comercializarea lor;

persoanele juridice – agenţi economici partici-2) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
exportă mărfurile produse pe teritoriul statului naţional 
pentru a fi comercializate în afara teritoriului vamal al 
statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-3) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
sunt proprietarii mărfurilor la trecerea acestora peste 
frontiera vamală a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-4) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
sunt posesorii mărfurilor la trecerea acestora peste fron-
tiera vamală a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-5) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
sunt reprezentanţi ai mărfii la trecerea acesteia peste 
frontiera vamală a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-6) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care  
efectuează transportarea/trecerea mărfurilor, încărcătu-
rilor, obiectelor peste frontiera vamală externă şi internă 
a statului;

persoanele juridice – agenţi economici partici-7) 
panţi la activitatea economică externă a statului, care 
efectuează transportarea mărfurilor, încărcăturilor aflate 
în tranzitul clasic internaţional prin teritoriul vamal na-
ţional al statului;

persoanele juridice rezidenţi ai statului naţio-8) 
nal – agenţi economci participanţi la activitatea eco-
nomică externă a statului, care se ocupă de prestarea 
serviciilor legale, ce reies din statele de funcţii, în afara 
teritoriului vamal al statului;

persoanele juridice străine – agenţi economici 9) 
participanţi la activitatea economică externă a statului, 
aflate temporar pe teritoriul statului întru prestarea de 
servicii ce reies din statutul ei juridic de specializare şi 
prestare de servicii [7].

Persoane ca subiecţi în dreptul vamal al Republcii 
Moldova se consideră persoanele stabilite în Republica 
Moldova – întreprinderile, instituțiile, organizațiile care 

se află pe teritoriul Republicii Moldova, create conform 
legislației, persoanele juridice și persoanele fizice care 
desfășoară activitatea de întreprinzător în conformitate 
cu legislația și care sunt înregistrate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, cetățenii Republicii Moldova domiciliați 
pe teritoriul ei.

Persoana străină – persoană care nu face parte din 
categoria persoanelor indicate supra. 

Persoană care trece mărfuri peste frontiera vama-
lă – proprietarul mărfurilor, deținătorul de mărfuri.

Colaborator vamal – persoana căreia i se acordă, per-
manent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drep-
turi și obligații în vederea exercitării atribuțiilor orga-
nului vamal sau acțiunilor administrative de dispoziție, 
organizatorice și economice.

Ofițer de urmărire penală din Serviciul Vamal – co-
laborator vamal abilitat cu dreptul de a efectua urmărire 
penală în cazul infracțiunilor care țin de competența or-
ganului vamal.

Transportator – persoana care trece de facto mărfu-
rile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de 
folosirea mijlocului de transport.

Titular al operațiunii – persoana în numele căreia 
s-a făcut declarația vamală (declarantului) [12].

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui ca 
subiecți ai dreptului vamal doar în formele prevăzute 
de lege: societăți comerciale, cooperative, organizații 
necomerciale, întreprinderi de stat și municipale.

La rândul lor, acestea se divizează în persoane juri-
dice cu scop lucrativ și persoane juridice cu scop nelu-
crativ. Din categoria persoanelor juridice cu scop lucra-
tiv fac parte: societăţile în nume colectiv, societăţile în 
comandită, societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.), 
societatea pe acțiuni (S.A.), cooperativa de producție, 
cooperativele de întreprinzători, întreprinderi de stat, 
întreprinderile municipale.

Persoanele juridice cu scop nelucrativ, numite și ne-
comerciale, sunt următoarele:

organizațiile obștești de apărare a drepturilor – 
omului, de femei, de veterani, de invalizi, de tineret, 
societățile științifice, ecologiste, cultural-educative, 
sportive;

partidele și alte organizații social-politice, con-– 
stituite conform Legii privind partidele politice și alte 
organizații social-politice;

sindicatele;– 
fundațiile;– 
cooperativele de consum.– 
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Examinând o parte a legislaţiilor străine, putem 
spune că majoritatea statelor incriminează, în-

tr-o formă sau alta, anumite fapte ilicite ale debitoru-
lui sau ale altor persoane aflate în legătură cu acesta, 
prin care se determină starea de insolvenţă.

Aplecându-ne mai mult asupra dreptului european, 
am constatat faptul că majoritatea statelor europene 
incriminează, sub denumiri diverse, provocarea cu in-
tenţie a falimentului unui debitor care acţionează în 
câmpul afacerilor. În cele mai multe sisteme de drept 
europene, incriminarea bancrutei frauduloase şi a al-
tor fapte periculoase, legate de insolvenţa debitorilor, 
are loc în codurile penale, dar nu în legi speciale (co-
duri comerciale, legile privind insolvenţa etc.).

Printre sistemele de drept europene care incri-
minează faptele de bancrută frauduloasă în codurile 
penale, amintim Germania, Finlanda, Suedia, Spa-
nia, Luxembourg. Dintre statele europene care incri-
minează bancruta în alte acte normative decât Codul 
penal, menţionăm Italia (Legge fallimentare) şi Marea 
Britanie (Insolvency Act) [1]. 

Codul penal german prevede, în cap. 24, denu-
mit „Infracţiuni privind insolvabilitatea”, cinci norme 
penale prin care sunt sancţionate anumite fapte gra-
ve referitoare la provocarea falimentului ca urmare a 
unor nereguli financiare. În acest sistem, infracţiunea 
de insolvabilitate se referă la un grup de acte împo-
triva intereselor creditorilor sau infracţiune împotriva 
altor drepturi patrimoniale, sau alte infracţiuni legate 
de proprietate. 

Cel mai semnificativ capitol este 283, care se nu-
meşte „Bancruta” şi reprezintă o listă extinsă de cri-
me.

În doctrina dreptului penal german, este indicat 
faptul că în componenţele de infracţiune, legate de in-
solvabilitate, sunt importante trei elemente: 

1. Starea proprietăţii insolvabile sau de faliment.
2. Acţiunile referitoare la faliment, adică ne refe-

rim la latura obiectivă a infracţiunii: confiscarea pro-
prietăţii, tranzacţii fictive, proasta gestionare a tran-
zacţiei etc.

3. Starea de criză, care este condiţia obiectivă a 
infracţiunii, acest semn este considerat ca fiind o ma-
nifestare reală a insolvabilităţii sau a falimentului.

În conformitate cu alin.(1) art.283, răspunderea 
este prevăzută în această secţiune pentru cei care sunt 
deja într-o stare de insolvenţă sau de insolvenţă imi-
nentă, sau s-a intensificat de-a lungul următoarelor 
acţiuni:

1. Îndepărtează sau ascunde anumite părţi dintr-un 
patrimoniu care ar aparţine masei falimentare, dacă 
s-ar începe procedura de faliment, precum şi persoa-
nei care distruge, deteriorează sau aduce în stare de 
neîntrebuinţare astfel de părţi, într-un mod prin care 
se încalcă cerinţele economice legale.

2. Încheie afaceri păgubitoare sau speculative ori 
operaţiuni financiare pe bază de diferenţă a preţuri-
lor, cu mărfuri sau hârtii de valoare, într-un mod prin 
care se încalcă cerinţele economice legale, precum şi 
persoanei care – prin cheltuieli, afaceri şi speculaţii 
neeconomice – cheltuieşte sume excesiv de mari sau 
acumulează datorii.

3. Procură mărfuri sau hârtii de valoare pe credit şi 
apoi le vinde sau le înstrăinează, pe ele sau lucrurile 
fabricate din acele mărfuri, cu mult sub valoarea lor 
reală, într-un mod prin care se încalcă cerinţele eco-
nomice legale.

4. Încalcă drepturile unei alte persoane sau respec-
tă anumite drepturi false.

5. Neglijează să ţină registrele comerciale pe care 
legea o obligă să le ţină sau le ţine ori le modifică, în 
aşa fel încât să îngreuneze o estimare generală a situ-
aţiei sale financiare.

6. Îndepărtează, ascunde, distruge sau deteriorea-
ză, înainte de expirarea termenului legal, registrele 
comerciale sau celelalte documente pe care un comer-
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ciant este obligat prin lege să le păstreze o anumită pe-
rioadă de timp şi care, astfel, îngreunează o estimare 
generală a situaţiei sale financiare.

7. Încalcă dreptul comercial:
– prin faptul că întocmeşte bilanţurile în aşa fel în-

cât să îngreuneze o estimare generală a situaţiei sale 
financiare sau

– neglijează să întocmească bilanţul sau inventare-
le la termenul prevăzut de lege.

8. Îşi reduce patrimoniul într-un mod prin care se 
încalcă cerinţele economice legale sau ascunde, sau 
tăinuieşte afacerile pe care le face de fapt [2].

Toate modalităţile normative ale acestei infracţiuni 
trebuie să îndeplinească cerinţa esenţială de a fi să-
vârşite în contextul contractării mai multor datorii sau 
a imposibilităţii de plată, iminente ori instalate. Prac-
tic, este vorba despre o încetare de plăţi (insolvenţă).

Insolvenţa există atunci când datornicul a încetat, 
conform unor indicii recognoscibile din exterior per 
total şi previzibile, să plătească pe o durată mai lungă 
obligaţiile sale la scadenţă.

În cazul în care între timp datornicul a învins criza 
şi există pericolul pentru creditor ca să nu îşi mai poa-
tă realiza pretenţiile sale împotriva datornicului din 
perspectiva succesului, astfel încât făptuitorul rămâne 
lipsit de prezenţa condiţiei obiective pentru sancţiona-
re, datornicul respectiv nu va fi sancţionat.

În alineatul (2) al §283 este incriminată o variantă 
infracţională asimilată, al cărei conţinut este reali-
zat dacă o persoană contractează datorii sau ajunge 
în imposibilitate de plată prin una din modalităţile 
menţionate la alin. (1). Se observă că diferenţa dintre 
cele două variante ale infracţiunii constă în ceea ce 
priveşte cerinţa contractării mai multor datorii sau a 
imposibilităţii de plată iminente ori instalate.

Pentru existenţa variantei tipice, subiectul activ se 
află în situaţia de a fi contractat mai multe datorii sau 
a imposibilităţii de plată (iminente sau instalate), în 
timp ce pentru existenţa variantei asimilate subiectul 
activ ajunge într-o asemenea situaţie prin săvârşirea 
vreuneia dintre modalităţile normative prevăzute în 
alin. (1) al §283.

În ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunilor 
prevăzute în alin. (1) şi (2), aceasta trebuie să îmbrace 
forma intenţiei. În cazul în care faptele sunt comise 
din culpă, ele întrunesc conţinutul uneia dintre cele 
două modalităţi ale variantei atenuate [3].

În alineatul (4) al §283 este incriminată o variantă 
atenuată, existentă, dacă:

1. în cazurile menţionate la alin.(1) subiectul ac-
tiv nu cunoaşte, din culpă, faptul că a contractat mai 
multe datorii sau că se află în imposibilitate de plată, 
iminentă sau instalată, sau

2. în cazurile menţionate la alin. (2) contractează 
datorii sau ajunge în imposibilitate de plată din cul-
pă.

O altă variantă infracţională atenuată este incri-
minată în §283 alin.(5). Realizează conţinutul acestei 
variante infracţionale fapta persoanei care:

1. în cazurile menţionate la alin. (1) modalităţile 
prevăzute la pct.2), 5) sau 7) acţionează din culpă sau 
nu cunoaşte, cel puţin din culpă, faptul că a contractat 

mai multe datorii sau că se află în imposibilitate de 
plată, iminentă ori instalată, sau

2. în cazurile menţionate la alin.(2), corelat cu alin. 
(1) pct. 2), 5) sau 7), acţionează din culpă sau contrac-
tează datorii ori ajunge în imposibilitate de plată din 
culpă.

Fapta în această variantă se pedepseşte numai dacă 
făptuitorul şi-a suspendat plăţile, împotriva sa a înce-
put procedura de faliment sau cererea de începere a 
procedurii a fost respinsă din lipsă de masă falimen-
tară.

Săvârşirea infracţiunii în oricare dintre modalităţi-
le prevăzute în alin.(1) şi (2) ale textului incriminator 
este sancţionată cu închisoarea de până la 5 ani. De 
asemenea, în cazul acestor forme infracţionale, tenta-
tiva se pedepseşte.

Cât priveşte variantele infracţionale atenuate, 
acestea se pedepsesc cu închisoarea de până la 2 ani 
sau cu amenda.

§ 283b prevede răspunderea pentru o încălcare a 
obligaţiei de contabilitate. 

Încălcarea obligaţiei de a ţine contabilitatea este 
o infracţiune menită să prevină ajungerea debitorului 
în stare de insolvenţă. Conţinutul acestei infracţiuni o 
formează fapta persoanei care:

1. Neglijează să ţină registrele comerciale pe care 
legea o obligă să le ţină, sau le ţine ori le modifică, în 
aşa fel încât să îngreuneze o estimare generală a situ-
aţiei sale financiare.

2. Îndepărtează, ascunde, distruge sau deteriorea-
ză, înainte de expirarea termenului legal, registrele 
comerciale sau celelalte documente pe care un comer-
ciant este obligat prin lege să le păstreze o anumită pe-
rioadă de timp, şi care, astfel, îngreunează o estimare 
generală a situaţiei sale financiare [4].

3. Încalcă dreptul comercial:
a) prin faptul că întocmeşte bilanţurile, în aşa fel 

încât să îngreuneze o estimare generală a situaţiei sale 
financiare, sau

b) neglijează să întocmească bilanţurile sau inven-
tarele la termenul prevăzut de lege.

Infracţiunea de încălcare a obligaţiei de a ţine con-
tabilitatea se pedepseşte cu închisoarea de până la 2 
ani sau amendă. Dacă fapta este săvârşită din culpă, 
pedeapsa este închisoarea de până la un an sau amen-
dă. În acest caz, făptuitorul se pedepseşte numai dacă 
a suspendat plăţile, împotriva sa a început procedura 
de faliment sau cererea de începere a procedurii a fost 
respinsă din lipsă de masă falimentară.

În § 283c şi § 283d, Codul penal german incrimi-
nează faptele de favorizare a unui creditor sau a unui 
debitor.

A. Favorizarea unui creditor. Potrivit § 283c din 
Codul penal german, se pedepseşte cu închisoarea 
de până la 2 ani sau cu amendă fapta persoanei care, 
cunoscând faptul că se află în imposibilitate de pla-
tă, acordă unui creditor o garanţie sau o plată pe care 
acesta nu este îndreptăţit s-o solicite, în acest fel sau 
momentan, şi care astfel favorizează, cu bună ştiinţă, 
un creditor în defavoarea celorlalţi creditori.

Făptuitorul se pedepseşte numai dacă a suspendat 
plăţile, împotriva sa a început procedura de faliment 
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sau cererea de începere a procedurii a fost respinsă 
din lipsă de masă falimentară [5].

B. Favorizarea unui debitor. Conform § 283d din 
Codul penal german, se pedepseşte cu închisoare de 
până la 5 ani sau cu amendă fapta persoanei care în-
depărtează sau ascunde anumite părţi din patrimoniul 
altei persoane care ar aparţine masei falimentare în 
cazul începerii procedurii de faliment, cu consimţă-
mântul celeilalte persoane sau în favoarea acesteia, 
precum şi persoanei care distruge, deteriorează sau 
aduce în stare de neîntrebuinţare astfel de părţi, în-   
tr-un mod prin care se încalcă cerinţele economice 
legale, dacă persoana respectivă acţionează:

– având cunoştinţă de faptul că cealaltă persoană 
se află în imposibilitate de plată, sau

– după sistarea plăţilor, în timpul unei proceduri 
de faliment sau al unei proceduri de determinare a de-
ciziei începerii unei proceduri de faliment împotriva 
celeilalte persoane.

În sistemul legislaţiei franceze, răspunderea pentru 
infracţiunile legate de insolvabilatate sunt prevăzute, 
în departamentul 3 „despre insolvabilitatea fictivă” în 
cap. 3 al cărţii 3 Codul penal francez. Art.314-7 pre-
vede răspunderea pentru organizarea sau supraîndato-
rarea insolvabilităţii. Latura obiectivă este descrisă ca 
o acţiune alternativă. Actul este realizat prin creşte-
rea pasivelor sau micşorarea activelor, precum şi prin 
micşorarea sau ascunderea unei părţi din venituri, as-
cunderea proprietăţilor. Modul săvârşirii infracţiunii 
este caracterizat ca momentul de până la pronunţarea 
deciziei sau sentinţei de judecată, chiar şi după pro-
nunţarea deciziei sau sentinţei de judecată.

 Astfel, necesită prezenţa sentinţei cu caracter pa-
trimonial în cauzele penale sau decizii pe cauze civi-
le sau administrative privind delicte, cvasidelicte sau 
pensia alimentară.

După cum putem vedea, legislatorii francezi, în 
acest caz, nu disting insolvabiltatea individuală şi 
subiecții de afaceri.

Acest factor poate fi luat în consideraţie de legisla-
torul naţional în consolidarea normelor ce reglemen-
tează răspunderea pentru acţiunile greşite pentru in-
solvabilitatea persoanelor fizice în sfera privată. 

În plus, este destul de curios stabilirea laturii 
obiective a infracţiunii în descrierea acţiunii ce a dus 
la insolvabilitate.

Latura subiectivă în componenţa acestei infracţi-
uni analizate caracterizază scopul evitarii executării 
sentinţei cu caracter patrimonial.

Subiecții acestei infracţiuni pot fi atât persoanele 
fizice, cât şi persoanele juridice, ce au o caracteristică 
în legislaţia penală a Franţei.

Principala sancţiune prevăzută la această infracţi-
une pentru persoanele fizice este de 3 ani închisoare 
sau o amendă.

În conformitate cu art.314-11 pentru persoane-
le fizice se mai pot aplica, de asemenea, confiscarea 
lucrurilor care au servit sau au fost prevăzute pentru 
comiterea faptei penale, sau lucrurile care au fost do-
bândite ca rezultat al comiterii acestei infracţiuni şi 
publicarea în mass-media a verdictului instanţei în 
materie penală, pe acest caz.

Persoanelor juridice li se aplică următoarele sanc-
ţiuni:

– o amendă, în funcţie de starea sa, art.131-38 pre-
vede o amendă de cinci ori mai mare decât amenzile 
pentru persoane fizice;

– confiscarea bunurilor care au servit sau au fost 
destinate pentru comiterea acestei fapte, sau lucrurile 
care au fost dobândite în urma săvârşirii acestei in-
fracţiuni;

– publicarea în mass-media a informaţiei cu privi-
re la această sentinţă.

 Din tipurile de sancţuni cu un punct de vedere al 
schimbării legislaţiei interne un mai mare interes îl 
are confiscarea bunurilor dobândite pe cale criminală 
sau fostul element al infracţiunii.

Este nedrept şi împotriva intereselor comune să-i 
lasăm făptuitorului bunurile care el le-a dobândit în 
urma activităţii sale criminale.

În acest caz, confiscarea bunurilor, dobândite de 
făptuitor prin acţiunile sale criminale în legătură cu 
procedura de insolvabilitate, pot servi ca mijloace de 
asigurare a acţiunilor creditorilor.

 O caracteristică a sistemului de justiţie penală 
din Statele Unite sunt, în primul rând, multinivelarea, 
datorită prezenţei atât a legislaţiei federale, cât şi a 
legislaţiei fiecărui stat în parte, iar pe de altă parte, 
combinarea dispoziţiilor aşa-numitului common-law, 
regulamentelor [6].

La nivel federal, răspunderea penală în SuA este 
în principal reglementată de articolul 18 din Codul 
Statelor Unite, precum şi legi separate. La nivel de 
stat – Codul penal statal, care este de drept comun. În 
SUA Codul infracţiunilor sunt pe principiul de pre-
zentare alfabetică, şi nu generică sau după obiectul 
direct al crimei. 

Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de 
procedura falimentului în conformitate cu secţiunea 
11 (faliment) este prevăzută la cap. 9 din titlul 18, Co-
dul Statelor Unite, care conţine 7 secţiuni (151-157).

Punctul 154 prevede răspunderea pentru persoane-
le desemnate să efectueze procesul falimentului. Răs-
punderea este prevăzută pentru: 1) realizarea de pro-
prietate încredinţată în orice mod, direct sau indirect; 
2) refuzul de a furniza părţilor interesate documentele 
necesare şi conturile; şi 3) refuzul de a furniza Agenţi-
ei de Stat pentru studiu Property Management posibi-
litatea de a studia conturile şi documentele referitoare 
la faliment. Răspunderea pentru această infracţiune – 
o amendă sau eliberarea din funcţie. Această compo-
ziţie poate avea interes şi pentru legiuitorul naţional, 
având în vedere faptul că nu este prevăzută o normă 
specială să asigure răspunderea pentru concurenţă şi 
administratorilor de insolvenţă, în Codul penal nu este 
prezent. Cu toate acestea, este necesar să se ia în con-
siderare stabilirea unei reguli speciale pentru furni-
zarea de răspundere a reprezentanţilor administraţiei 
întreprinderii – în stare de faliment.

Legiuitorul subliniază comportamentul deliberat al 
făptuitorului, în conformitate cu dispoziţiile de la cap. 
9 din titlul 18, Codul Statelor Unite. Infractorul tre-
buie să acţioneze cu bună ştiinţă şi în mod fraudulos.

Punctul 157 prevede răspunderea pentru bancru-
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tă frauduloasă. Interdicţia penală este formulată, în 
aşa fel încât să exprime practica naţională legislativă 
degradată. Răspunderea este destinată pentru persoa-
nele care au dezvoltat sau vor dezvolta un dispozitiv 
fraudulos sau sistem de a iniţia bancrută frauduloasă. 
Pedeapsa pentru acest act – o amendă sau închisoare 
de până la 5 ani.

Pentru practica dreptului penal al SUA poate fi 
considerat falimentul în mod deliberat ca o formă de 
fraudă. Astfel, în Ghidul pentru Combaterea Crime-
lor Economice sunt patru tipuri de acţiuni referitoare 
la falimentul deliberat („o singură etapă frauduloasă 
de operare”, „operaţiune frauduloasă” acelaşi nume, 
„tranzacţiile frauduloase în sezonul de Crăciun”, „Fra-
ude pe falimentul planificat în compania respectată”), 
şi sunt considerate ca fiind o formă de fraudă [7].

În românia bancruta este o infracţiune prevăzu-
tă în Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Această infracţiune este incriminată prin prevederile 
art.876-880 ale Codului comercial român. În art.876-
879 CCR este incriminată infracţiunea de bancrută 
simplă, iar în art.880 infracţiunea de bancrută frau-
duloasă.

Obiectul juridic al acestor infracţiuni îl formează 
relaţiile sociale cu privire la organizarea, funcţiona-
rea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, 
indiferent de forma lor juridică de organizare, de do-
meniul în care îşi desfăşoară activitatea sau de forma 
de proprietate pe care se întemeiază.

Cu privire la latura obiectivă a acestei infracţiuni, 
poate consta într-o acţiune (introducerea târzie a ce-
rerii de deschidere a procedurii în termen) sau într-o 
inacţiune (neintroducerea cererii în termenul stabilit 
de lege).

Forma agravantă a bancrutei este prevazută în alin.
(2) art.143 din Legea nr.85/2006, constă în săvârşirea 
a cel puţin una din modalităţile: 1) falsificarea, sus-
tragerea sau distrugerea evidenţelor debitorului, ori 
ascunde o parte din activul averii acestuia; b) înfăţişa-
rea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele 
debitorului, în alt act sau în situaţia financiară de sume 
nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite 
în frauda creditorilor; c) înstrăinarea, în frauda credi-
torilor, în caz de insolvenţă a debitorului, a unei părți 
din active. 

Latura subiectivă a infracţiunii de bancrută se ca-
racterizează în funcție de forma sa, în cazul bancru-
tei simple aceasta poate fi săvârşită cu vinovăţie sub 
forma intenţiei directe sau indirecte. Pentru bancruta 
frauduloasă, este caracteristică vinovăţia sub forma 
intenţiei directe.

În privinţa persoanei care poate fi pedepsită pentru 
comiterea infracţiunii de bancrută, Legea nr. 85/2006 
nu precizează subiectul activ al acestei infracţiuni.

În opinia unor autori, subiect al infracţiunii de 
bancrută poate fi orice persoană. Astfel, infracţiunea 
se comite de regulă de administratori, directori, di-
rectori executivi, fondatorul, cenzorul, lichidatorul, o 
persoană care îndeplineşte o funcţie în cadrul socie-
tăţii.

Cu privire la pedeapsa aplicată în cazul săvârşirii 
infracţiunii de bancrută, Legea nr.85/2006 stabileşte 

că pentru bancruta simplă se aplică pedeapsa sub for-
mă de privaţiune de libertate de la 3 luni la un an sau 
cu amendă, iar în cazul infracţiunii de bancrută frau-
duloasă, se aplică pedeapsa cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani [8]. 

În Codul penal al Spaniei este dedicat un capitol 
pentru răspunderea penală de insolvabilitate, această 
răspundere este prevazută în cap. 7 „Despre pedepsi-
rea insolvabilităţii”.

Spre deosebire de Codul penal al RM, Codul penal 
al Spaniei nu prevede răspunderea penală pentru in-
solvabilitatea „fictivă” sau „intenţionată”.

Potrivit art.260 CP al Spaniei, cel care se declară 
în stare de faliment, insolvabil sau suspendă plăţile, 
dacă situaţiile de criză financiară sau insolvabilitate 
au fost în mod intenţionat provocate sau agravate de 
debitor sau de persoana care acţionează în numele ei, 
se sancționează cu pedeapsă sub formă de detenţie 
de la 2 la 6 ani şi amendă în valoare de la 8 la 24 
salarii lunare, această prevedere se aseamănă foarte 
mult cu insolvabilitatea intenţionată incriminată în 
CP RM.

Opinăm că mai aproape de insolvabilitatea fictivă 
ar fi trebuit de considerat art. 257 CP al Spaniei care 
prevede că: cel care se declară în stare de faliment, în 
ceea ce priveşte proprietatea sa în detrimentul credi-
torilor săi, se sancționează cu pedeapsa sub formă de 
detenţie de la 1 la 4 ani şi amendă în valoare de la 12 
la 24 salarii lunare [9]. 

După cum vedem, legiutorul spaniol consideră că 
insolvabilitatea fictivă este mai periculoasă decât in-
solvabilitatea intenţionată, dacă luăm în consideraţie 
pedeapsa ce li se aplică. 

În legislaţia rusă, răspunderea penală pentru in-
fracţiunile de insolvabilitate este prevăzută în art. 
195-197 Cod penal al FR, care fac parte din cap. XXII 
„Infracţiuni în domeniul activităţii economice”.

După cum am menţionat şi în §1 al acestui capitol, 
obiectul infracţiunilor de insolvabilitate îl formează 
relaţiile sociale cu privire la procesul de insolvabili-
tate şi de satisfacere a cerinţelor patrimoniale ale cre-
ditorilor.

În alin.(1) art.195 sunt prevăzute acţiunile alterna-
tive pentru care persoana vinovată de săvârşirea aces-
tei infracţiuni prin cauzarea de prejudicii în proporţii 
mari, în procesul de insolvabilitate sau de prevedere a 
insolvabilităţii. Aceste acţiuni alternative sunt: 

ascunderea proprietăţii sau a obligaţiilor patrimo-
niale, informaţii despre patrimoniu, dimensiunea aces-
tuia, locaţie sau alte informaţii despre patrimoniu;

transferul posesiei patrimoniului către terţe per-
soane;

înstrăinarea patrimoniului;
distrugerea patrimoniului;
ascunderea, distrugerea, falsificarea de evidenţe 

contabile şi a altor evidenţe ce reflectă activitatea fi-
nanciară şi statutul patrimoniului debitorului.

Latura subiectivă a infracţiunii de acţiuni ilegale, 
în cazul falimentului, se caracterizează sub forma vi-
novăţiei cu intenţie directă sau indirectă.

Persoanele care au comis această faptă pot fi con-
ducătorul sau proprietarul organizaţiei debitoare, fie 
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întreprinzătorul individual, şi sunt subiecți speciali ai 
acestei infracţiuni.

Dacă li se va dovedi vinovăţia pentru aceste fap-
te, subiectul acestei infracţiuni riscă o pedeapsă sub 
formă de: amendă de la 100.000 la 500.000 ruble, sau 
salariu minim ori alte venituri, pentru o perioadă de la 
unu la trei ani, fie limitarea de libertate pe un termen 
de până la doi ani, sau muncă silnică, pentru o perioa-
dă de maximum trei ani, sau de arest până la şase luni, 
sau cu închisoare de până la trei ani, cu o amendă de 
până la 200.000 de ruble sau salariu minim, sau alte 
venituri, pentru o perioadă de optsprezece luni, sau 
fără ea.

Alin.(2) art.195 prevede că în cazul în care per-
soanele satisfac creanţele creditorilor individual, din 
activele debitorului – persoana juridică (conducătorul 
persoanei juridice, fondatorul, administratorul), în de-
trimentul altor creditori, în cazul în care fapta este să-
vârşită în prezenţa falimentului, şi a provocat daune în 
proporţii mari, se pedepseşte cu o amendă de până la 
300.000 de ruble sau salariu minim, sau alte venituri, 
pentru o perioadă de până la doi ani, sau limitare de 
libertate de până la un an, sau prin muncă grea pentru 
un termen de cel mult un an, sau cu închisoare de până 
la patru luni, sau închisoare pe un termen de un an, 
cu o amendă de până la 80.000 de ruble sau salariu 
minim, sau alte venituri, pentru o perioadă de până la 
şase luni, sau fără ea.

Alin.(3) art.195 prevede că acţiunea ilegală a li-
chidatorului provizoriu de administrare sau de credit 
sau o altă organizaţie financiară, inclusiv evitarea sau 
refuzul de a transmite lichidatorului provizoriu de ad-
ministrare sau de credit, sau altei organizaţii financi-
are, a documentelor necesare pentru executarea obli-
gaţiilor lor, sau a patrimoniului deţinut de o persoană 
juridică, inclusiv instituţiei de credit sau o altă institu-
ţie financiară, în cazul în care funcţia conducătorului 
persoanei juridice, inclusiv a instituţiei de credit sau 
o altă organizaţie financiară, alocate mandatarului sau 
şefului administraţiei interimare de credit sau o altă 
instituţie financiară, în cazul în care astfel de acţiuni 
(inacţiuni) au provocat pagube în proporţii mari – se 
pedepseşte cu amendă de până la 200.000 de ruble sau 
salariu minim sau alte venituri, pentru o perioadă de 
optsprezece luni, sau de lucrări obligatorii pentru un 
termen de până la patru ore, sau cu muncă corecţio-
nală pe un termen de maximum doi ani, sau muncă 
silnică pentru un termen de până la trei ani, sau cu 
închisoare de până la şase luni, sau cu închisoare pe 
un termen de maximum trei ani [10].

Pentru falimentul intenţionat prevăzut la art.196 
CP FR, se prevede că acţiunile de creare intenţiona-
tă a insolvabilităţii sau de argumentare intenţionată a 
insolvabilităţii se pedepsesc cu o amendă de 200.000 
la 500.000 de ruble sau salariu minim, sau alte veni-
turi, pentru o perioadă de la unu la trei ani, sau muncă 
silnică pentru un termen de maximum cinci ani, sau 
cu închisoare de până la şase ani cu o amendă în va-
loare de 200.000 de ruble sau salariu minim, sau alte 
venituri, pentru o perioadă de optsprezece luni, sau 
fără ea.

Persoanele vinovate de aceste acţiuni trebuie să 
producă prejudicii în proporţii mari, să comită această 
infracţiune cu vinovăţie, sub forma intenţiei directe 
sau indirecte şi să fie conducătorul sau proprietarul 
unei organizaţii comerciale, sau să fie un întreprinză-
tor individual.

La art.197 CP FR se prevede infracţiunea de fali-
ment fictiv, adică acţiunea de declarare cu bună ştiinţă 
falsă despre propria insolvabilitate, ce a provocat da-
une în proporţii mari [11].

Subiect al acestei infracţiuni, ca şi la art.196, este 
conducătorul sau proprietarul unei organizaţii comer-
ciale, sau un întreprinzător individual.

Pedeapsa prevăzută la acest articol este amenda 
de la 100.000 la 300.000 de ruble sau salariu minim 
sau alte venituri, pentru o perioadă de la unu la doi 
ani, sau muncă silnică pentru un termen de maximum 
cinci ani, sau cu închisoare de până la şase ani cu o 
amendă în valoare de 80.000 de ruble sau salariu, sau 
alte venituri, pentru o perioadă de până la şase luni, 
sau fără ea. 

În concluzia celor expuse, putem menționa 
inițiativa statelor străine de a proteja creditorii împo-
triva abuzurilor debitorilor și a încercărilor acestora 
de a se eschiva de la onorarea obligațiilor pecuniare, 
ceea ce este un aspect important în vederea ocrotirii 
și dezvoltării economiei, și ocrotirii intereselor credi-
torilor împotriva faptelor penale, săvârşite de debitor 
şi stabilesc răspunderea penală pentru infracţiunile 
legate de insolvabilitate, ce sunt incriminate fie în 
coduri penale, fie în alte legi speciale (nonpenale). 
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În afară de obiectul juridic principal, din structura 
obiectului juridic special al infracțiunilor analizate 

face parte obiectul juridic secundar. Din analiza preve-
derilor art.349 CP RM, ajungem la concluzia că obiectul 
juridic secundar al infracțiunilor, prevăzute la acest arti-
col, îl formează, după caz, relaţiile sociale cu privire la: 
libertatea psihică (morală) a persoanei (alin.(1) art.349 
CP RM); integritatea corporală a persoanei ori integrita-
tea, substanţa şi potenţialul de utilizare a bunurilor a că-
ror valoare nu atinge proporțiile mari (alin.(11) art.349 CP 
RM); sănătatea persoanei (lit.a) alin.(2) art.349 CP RM); 
integritatea, substanţa şi potenţialul de utilizare a bunuri-
lor a căror valoare atinge proporțiile mari (lit.c) alin.(2) 
art.349 CP RM); sănătatea sau viața persoanei (lit.d) alin.
(2) art.349 CP RM).

Unii autori consideră că, în comparație cu relațiile so-
ciale cu privire la activitatea normală a autorităților publi-
ce, mai multă valoare prezintă relaţiile sociale cu privire 
la libertatea psihică (morală), integritatea corporală, să-
nătatea sau viața persoanei, ori cu privire la integritatea, 
substanţa şi potenţialul de utiluzare a bunurilor. De aceea, 
răspunderea pentru infracțiunile prevăzute la art.349 CP 
RM ar trebui prevăzută în capitolele legii penale care sunt 
dedicate infracțiunilor contra persoanei și contra patrimo-
niului [1]. Nu putem susține o asemenea abordare.

Privitor la problema temeiniciei includerii unor in-

fracţiuni într-un grup sau altul de fapte infracţionale, 
S.Brînza a menționat, pe bună dreptate: „Drept criteriu 
al temeiniciei unei atare includeri nu poate fi întotdeau-
na admisă importanţa comparativă a valorilor şi relaţiilor 
sociale care sunt vătămate prin săvârşirea infracţiunii. O 
asemenea abordare ar fi neştiinţifică, subiectivistă şi doar 
ar genera confuzie la clasificarea infracţiunilor. Reieşind 
dintr-un asemenea criteriu, aşa infracţiune ca, de exem-
plu, favorizarea infractorului ar trebui raportată de fiecare 
dată la grupul acelor infracţiuni, în legătură cu care a avut 
loc favorizarea” [2]. Un argument asemănător îl prezintă 
P.L. Fris: „Pe «prima linie» a apărării juridico-penale tre-
buie pus acel obiect juridic care determină pericolul soci-
al al infracțiunii respective. Doar în paralel trebuie apărat 
obiectul juridic care nu are un asemenea rol” [3]. La fel, 
T.I. Markova consideră: „Nu întotdeauna valoarea soci-
ală mai importantă (din punctul de vedere al interesului 
public) este cea care reprezintă obiectul juridic principal. 
Contează ca obiectul juridic principal să fie reprezentat de 
valoarea socială care, în cea mai mare măsură, să determi-
ne orientarea antisocială a infracțiunii respective” [4]. Nu 
diferă esențial de această opinie punctul de vedere enunțat 
de A.M. Udod [5].

Suntem solidari cu aceste opinii. Considerăm că nu 
este întâmplătoare incriminarea faptelor prevăzute la 
art.349 CP RM tocmai în cap. XVII al părții speciale a 

OBIECTuL  juRIDIC  GENERIC  șI  OBIECTuL  juRIDIC 
SPECIAL  AL  INFRACȚIuNILOR  PREVăZuTE  LA art.349 

DIN  CODuL  PENAL
Partea II

Ghenadie PAVLIUC,
doctorand (USPEE „Constantin Stere”)

În studiul propus spre atenție se menționează: fiind lezată în cazul infracțiunii prevăzute la art.349 CP RM, integritatea 
corporală a persoanei constituie valoarea socială care este complementară față de sănătatea persoanei și care este diferită față 
de integritatea fizică sau psihică a persoanei, valoare care: a) exprimă un statu-quo de felul său, o stare psihosomatică, oricare 
ar fi gradul de morbiditate, a unei persoane; b) suferă atingere ca urmare a aplicării violenţei nepericuloase pentru viaţă sau 
sănătate; relațiile sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei nu pot constitui obiectul juridic secundar al infracțiunilor 
prevăzute la art.349 CP RM; este oportună completarea art.349 CP RM, astfel încât acesta să incrimineze fapta de ultragiere 
a persoanei cu funcție de răspundere sau a rudelor apropiate ale acestora, manifestată prin jignirea intenționată a onoarei şi 
demnităţii acestora, în legătură cu exercitarea de către persoana cu funcție de răspundere a atribuțiilor funcționale, exprimată 
verbal, în scris sau prin alte mijloace de comunicare etc.
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***
In the study proposed for attention are stated the following facts: injuring the bodily integrity of the human being 

under the offence referred to at art.349 PC RM, the bodily integrity of the human being is the social value comple-
mentary to the health of the person and which is also different from the person’s physical or psychological integrity, a 
value that: a) expresses a status quo of its kind, a psychosomatic condition, whatever the level of illness of the person 
is; b) suffers prejudice as a result of the application of violence not dangerous to life or health; the social relationships 
on the person’s physical freedom cannot form the secondary legal object of the offences referred to at art.349 PC RM; 
is appropriate to supplement art.349 PC RM, so as to infringe the act of provocation of the person with responsibility 
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by the person with responsibility function of his/her functional duties, insults expressed verbally, in written form or by 
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Codului penal. Astfel, legiuitorul a luat în considerare 
acel lucru că, prin aceste fapte, se aduce atingere libertății 
psihice (morale), integrității corporale, sănătății etc. nu a 
unei persoane oarecare. Atingere se aduce libertății psi-
hice (morale), integrității corporale, sănătății etc. fie a 
unei persoane cu funcţie de răspundere sau a rudelor ei 
apropiate, în scopul sistării activităţii de serviciu a acelei 
persoane cu funcţie de răspundere ori al schimbării carac-
terului ei în interesul făptuitorului sau al altei persoane, 
fie a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obşteas-
că sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea 
acelei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească la 
prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte 
antisociale. O astfel de circumstanță nu poate fi ignorată. 
Calitatea specială a victimei, alături de scopul infracțiunii 
și legătura dintre săvârșirea infracțiunii și activitatea legi-
timă a victimei, reprezintă acei factori care conferă statu-
tul de obiect juridic principal relațiilor sociale cu privire la 
activitatea normală a autorităților publice. 

În afară de aceasta, nu putem face abstracție de ur-
mătorul aspect: obiectul juridic secundar al infracțiunilor 
prevăzute la art.349 CP RM are un caracter alternativ, 
în funcție de varianta-tip de care aparține; obiectul ju-
ridic principal este neschimbat în cazul fiecăreia dintre 
infracțiunile prevăzute la art.349 CP RM. Este firesc să fie 
așa. Or, datorită conexiunii dintre obiectul juridic generic 
și obiectul juridic principal al acestor infracțiuni, la infrac-
ţiunile prevăzute la art.349 CP RM pot fi raportate numai 
acele fapte pe care legiuitorul le-a declarat infracţionale, 
în virtutea pericolului lor deosebit, tocmai în raport cu va-
loarea socială fundamentală specificată în denumirea cap. 
XVII din partea specială a Codului penal. Cu alte cuvinte, 
se au în vedere faptele, a căror săvârșire lezează relaţiile 
sociale cu privire la autoritățile publice în condiţii de in-
evitabilitate.

În continuare, urmează să caracterizăm valorile socia-
le ce reprezintă obiectul juridic secundar al infracțiunilor 
prevăzute la art.349 CP RM: libertatea psihică (morală) a 
persoanei; integritatea corporală a persoanei ori integri-
tatea, substanţa şi potenţialul de utiluzare a bunurilor a 
căror valoare nu atinge proporții mari; sănătatea persoa-
nei; viața persoanei; integritatea, substanţa şi potenţialul 
de utiluzare a bunurilor a căror valoare atinge proporții 
mari.

Astfel, relațiile sociale cu privire la libertatea psihică 
(morală) a persoanei formează obiectul juridic secundar 
al infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.349 CP RM. Aceas-
tă infracțiune se exprimă fie în ameninţarea cu omorul, 
cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu 
nimicirea bunurilor persoanei cu funcţie de răspundere 
sau a rudelor ei apropiate, în scopul sistării activităţii de 
serviciu a acelei persoane cu funcţie de răspundere ori al 
schimbării caracterului ei în interesul celui care ameninţă 
sau al altei persoane, fie în aceeaşi ameninţare împotri-
va persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a 
rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acelei per-
soane care îşi îndeplineşte datoria obştească la prevenirea 
ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale.

Încă I.I. Foinițki și S.V. Poznâșev raportau amenințarea 
la categoria infracțiunilor contra libertății persoanei 
[6]. La rândul său, M.A. Djangurazov menționează că 
amenințarea suprimă sau restrânge libertatea psihică [7]. 
Nu diferă mult de această părere opinia exprimată de      
S.V. Șeveleva [8].

Prin „libertate psihică (morală, internă) a persoanei” 
se înţelege putinţa ce-i este lăsată fiecărei persoane de 
a hotărî (de a dispune) în toate actele sale, în cadrul or-
dinii juridice, după cum va crede de cuviinţă, deci după 
cum îi vor dicta conştiinţa, sentimentele şi interesele sale 
[9]. A.Eșanu menționează: „Libertatea psihică a persoa-
nei este posibilitatea fiinţei umane de a se autodetermina 
de sine stătător, fără oarecare presiuni exercitate din ex-
terior” [10]. După părerea lui M.Botnarenco, „libertatea 
psihică presupune posibilitatea persoanei de a se autode-
termina de sine stătător în toate actele sale după cum va 
crede de cuviinţă, fără presiuni exercitate din exterior. Pe 
cale de consecinţă, vor fi lezate relaţiile sociale cu privire 
la libertatea psihică a persoanei atunci când este îngrădită 
posibilitatea ei de a lua hotărâri în orice situaţie, fără a se 
teme că i s-ar produce vreun rău” [11]. N.D. Serghievski 
dezvoltă aceste idei: „Răul pe care-l prezintă o ameninţare 
se exprimă, în primul rând, în presiunea asupra activităţii 
psihice a victimei, în provocarea acesteia a unui sentiment 
de teamă şi de lipsă de siguranţă. În plus, ameninţarea 
este periculoasă prin aceea că, sub impactul unor astfel 
de sentimente sau din necesitatea de luare a unor măsuri 
de prudenţă şi de prevenţie, victima este pusă în situaţia 
de а renunţa la modul de viaţă cu care s-a obişnuit” [12]. 
A.Tănase precizează: „Libertatea psihică nu este legată 
de activitatea persoanei, de actele fizice ale acesteia. Ea 
este legată de actele cu caracter psihic ale persoanei, pre-
supunând deliberarea şi hotărârea ei asupra realizării ac-
telor fizice... Atingerea adusă libertăţii psihice a victimei 
presupune influenţarea asupra psihicului acesteia, având 
scopul înfrângerii, dominării sau corectării voinţei per-
soanei date. Altfel spus, făptuitorul urmăreşte ca victima 
să delibereze şi să hotărască aşa cum îşi doreşte el. Nu pu-
tem afirma că, în acest caz, el îşi doreşte ca victima să se 
comporte, să se mişte, să circule, să se deplaseze aşa cum 
şi-ar dori-o făptuitorul (caz în care ne-am afla în prezenţa 
atingerii aduse libertăţii fizice a persoanei)” [13].

În adevăr, în ipoteza infracțiunii prevăzute la alin.
(1) art.349 CP RM, amenințarea nu este un scop în sine. 
Amenințând victima, făptuitorul urmărește: 1) fie sistarea 
activităţii de serviciu a persoanei cu funcţie de răspun-
dere, fie schimbarea caracterului acestei activități în in-
teresul făptuitorului sau al altei persoane (în cazul în care 
victimă este persoana cu funcţie de răspundere sau ruda 
apropiată a acesteia); 2) neadmiterea, reprimarea sau pe-
depsirea persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească, 
în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea 
ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale 
(în cazul în care victimă este persoana care îşi îndepli-
neşte datoria obştească sau ruda apropiată a acesteia). În 
ambele cazuri menționate mai sus, în esență, făptuitorul 
urmărește să înfrângă, să domine sau să corecteze voinţa 
victimei, acționând asupra libertății psihice a acesteia.

În alt context, printre altele, relațiile sociale cu privire 
la integritatea corporală a persoanei constituie obiectul 
juridic secundar al infracțiunii prevăzute la alin.(11) art.349 
CP RM. Atingerea acestei valori sociale (și a relațiilor so-
ciale aferente) are loc în ipoteza fie a aplicării violenţei 
nepericuloase pentru viaţă sau sănătate asupra persoanei 
cu funcţie de răspundere ori a rudelor ei apropiate, în 
scopul sistării activităţii de serviciu a acelei persoane cu 
funcţie de răspundere ori al schimbării caracterului ei în 
interesul făptuitorului sau al altei persoane, fie a aceleiaşi 
acţiuni aplicate împotriva persoanei care îşi îndeplineşte 
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datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu 
participarea acelei persoane care îşi îndeplineşte datoria 
obştească la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a 
unei fapte antisociale.

Fără a intra în detalii, vom menționa că violenţa ne-
periculoasă pentru viaţă sau sănătate nu poate implca 
producerea unui prejudiciu sănătății persoanei. Este fi-
resc, odată ce violența în cauză este nepericuloasă pen-
tru viaţă sau sănătate. Din acest punct de vedere, suntem 
solidari cu părerea exprimată de S.Brînza: „Sferele celor 
două noţiuni – «sănătatea persoanei» şi «integritatea cor-
porală a persoanei» – nu se intersectează. Aceste noţiuni 
sunt complementare. Aşa cum există complementaritate 
între noţiunile «sănătatea persoanei» şi «viaţa persoanei». 
Noţiuni care de asemenea nu se intersectează” [14]. La 
rândul său, V.Manea afirmă: „În contextul legii penale a 
Republicii Moldova, nu se intersectează noţiunile «sănă-
tatea persoanei» şi «integritatea corporală a persoanei». 
Astfel, integritatea corporală a persoanei trebuie înţeleasă 
ca stare fiziologică determinată a organismului persoanei, 
apărată împotriva pricinuirii leziunilor corporale fără cau-
zarea prejudiciului sănătăţii. În contrast, sănătatea persoa-
nei urmează a fi privită ca stare fiziologică determinată a 
organismului persoanei, apărată împotriva pricinuirii pre-
judiciului sănătăţii, concretizat în vătămarea gravă, medie 
sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii” [15].

De asemenea, integritatea corporală a persoanei tre-  
buie deosebită de integritatea fizică sau psihică a persoanei 
(care constituie valoarea socială lezată în plan secundar de 
infracțiunile prevăzute la art.1661 CP RM). În opinia lui 
V.Stati, „în baza principiului «noli mi tangere», integrita-
tea fizică sau psihică a persoanei presupune obligaţia ne-
gativă a tuturor celorlalţi de a nu-i aduce atingere în plan 
fizic sau psihic” [16]. N.Gordilă și V.Stati menționează: 
„Nu trebuie confundate noţiunile «integritatea fizică sau 
psihică» şi «integritatea corporală». Integritatea corpora-
lă este lezată ca urmare a producerii leziunilor corporale 
(fără cauzarea de prejudiciu sănătăţii), specificate în Partea 
V a Regulamentului Ministerului Sănătăţii al Republicii 
Moldova nr.99 din 27.06.2003 de apreciere medico-legală 
a gravităţii vătămării corporale [17]. În opoziţie, integrita-
tea fizică sau psihică este lezată ca urmare a cauzării unei 
dureri sau a suferinţei fizice ori psihice” [18].

Din cele evocate mai sus, rezultă că integritatea cor-
porală a persoanei constituie valoarea socială care este 
complementară față de sănătatea persoanei și care este 
diferită față de integritatea fizică sau psihică a persoanei, 
valoare care: 1) exprimă un statu-quo de felul său, o stare 
psihosomatică, oricare ar fi gradul de morbiditate, a unei 
persoane; 2) suferă atingere ca urmare a aplicării violenţei 
nepericuloase pentru viaţă sau sănătate.

În altă ordine de idei, relațiile sociale cu privire la 
sănătatea persoanei formează obiectul juridic secundar 
al infracțiunii prevăzute la lit.a) alin.(2) art.349 CP RM. 
Această infracțiune se exprimă în aplicarea violenţei pe-
riculoase pentru viaţă sau sănătate fie asupra persoanei cu 
funcţie de răspundere ori a rudelor ei apropiate, în scopul 
sistării activităţii de serviciu a acelei persoane cu funcţie 
de răspundere ori al schimbării caracterului ei în intere-
sul făptuitorului sau al altei persoane, fie asupra persoa-
nei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei 
apropiate în legătură cu participarea acelei persoane care 
îşi îndeplineşte datoria obştească la prevenirea ori curma-
rea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale. De aseme-

nea, în ipoteza prevăzută la lit.d) alin.(2) art.349 CP RM, 
relațiile sociale cu privire la sănătatea persoanei (alături 
de relațiile sociale cu privire la viața persoanei) constituie 
obiectul juridic secundar al infracțiunii.

În opinia lui S.Brînza, „din perspectiva apărării juridi-
co-penale, sănătatea persoanei nu trebuie înţeleasă în sens 
îngust, ca rezultat (bun sau rău) al funcţionării organismu-
lui omenesc. Ea trebuie percepută ca un statu-quo de felul 
său, ca o stare psihosomatică, oricare ar fi gradul de mor-
biditate, a unei persoane. De aceea, anomaliile, disfunc-
ţionalităţile sau deficienţele de ordin fizic sau psihic nu 
influenţează în nici un fel asupra facultăţii persoanei de a 
beneficia, pe tot parcursul vieţii sale, de apărarea sănătăţii 
sale prin mijloacele dreptului penal. În acest sens, ca va-
lori sociale ocrotite de legea penală, atât viaţa persoanei, 
cât şi sănătatea acesteia, nu sunt susceptibile de evaluări 
calitative sau cantitative” [19]. Nu diferă mult de această 
părere punctul de vedere al lui E.Visterniceanu: „Consi-
derăm corectă opinia, conform căreia sănătatea persoanei 
este «starea fiziologică determinată a organismului unei 
alte persoane»” [20]. Această definiție este mai exact for-
mulată și mai acceptabilă pentru perceperea noțiunii de 
infracțiune decât definiția dată de alți autori: „Prin «sănă-
tate» se înțelege activitatea vitală normală a organismului 
uman, care funcționează corect” [21, 22].

În adevăr, la momentul comiterii infracțiunii prevăzu-
te la lit.a) alin.(2) art.349 CP RM, nu are importanță în 
ce măsură victima este sănătoasă. Împotriva infracțiunii 
prevăzute la lit.a) alin.(2) art.349 CP RM, legea penală 
apără sănătatea persoanelor cu funcţie de răspundere, a 
persoanelor care îşi îndeplinesc datoria obştească sau a 
rudelor apropiate ale acestora, care pot suferi de anoma-
lii, disfuncţionali sau cu deficienţe de ordin fizic sau psi-
hic. Chiar dacă starea sănătății unor asemenea persoane 
este foarte precară, legea penală va apăra relațiile sociale 
cu privire la sănătatea persoanei. Sănătatea persoanei (și 
relațiile sociale aferente) sunt apărate penalmente până la 
moartea cerebrală a victimei. O altă abordare nu este cu 
putință, pentru că ar echivala cu discriminarea persoanei 
în funcție de starea sănătății acesteia.

În alt context, în ipoteza prevăzută la lit.d) alin.(2) 
art.349 CP RM, relațiile sociale cu privire la viața persoa-
nei (alături de relațiile sociale cu privire la sănătatea per-
soanei) formează obiectul juridic secundar al infracțiunii.

O.Pop menționează că „viața, ca formă de mișcare, 
este un fenomen complex având la bază procese biologice 
și psihice care subordonează procesele inferioare (chimi-
ce, fizice, mecanice)” [23]. În opinia lui L.O. Krasavci-
kova, „viaţa persoanei reprezintă o unitate complexă ce 
întruneşte exis tenţa fiziologică şi existenţa socială a indi-
vidului” [24]. După părerea lui S.Brînza și V.Stati, „via-
ţa persoanei reprezintă existenţa socială a acesteia, adică 
realizarea posibilităţii de a participa la relaţiile sociale, 
de a-şi exercita drepturile şi interesele şi de a-şi executa 
obligaţiile, având ca premisă ansamblul proceselor bio-
chimice din organismul uman ce condiţionează dezvolta-
rea persoanei, reproducerea acesteia, relaţia persoanei cu 
mediul ambiant etc. ... Viaţa reprezintă cel mai important 
atribut al persoanei. Toate celelalte atribute ale persoanei 
– sănătatea, libertatea, cinstea, demnitatea etc. – îşi pierd 
sensul şi semnificaţia odată cu suprimarea vieţii persoa-
nei. Dintre toate atributele persoanei numai viaţa este ire-
cuperabilă” [25].

Este necesar să amintim că relațiile sociale cu privire la 
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viața persoanei au fost apărate și împotriva infracțiunilor 
prevăzute la art.350 „Atentarea la viața colaboratorului 
poliției” din Codul penal. Acest articol a fost exclus din 
legea penală prin Legea pentru modificarea şi completarea 
Codului penal al Republicii Moldova, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 18.12.2008 [26]. Prin aceeași 
lege a fost exclus din Codul penal articolul 305 „Atentarea 
la viața judecătorului, a persoanei care efectuează urmări-
rea penală ori contribuie la înfăptuirea justiției”. În Nota 
informativă la proiectul acestei legi, se menționează că 
art.305 și 350 CP RM au devenit inutile, deoarece ipote-
zele prevăzute de aceste articole intră sub incidența lit.d) 
alin.(2) art.145 CP RM, care stabilește răspunderea pentru 
omorul săvârșit în legătură cu îndeplinirea de către victimă 
a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti [27].

Însă motive similare puteau fi invocate vizavi, de 
exemplu, de art.342 CP RM. Acest articol stabilește răs-
punderea pentru atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii 
Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-minis-
trului, săvârşită în scopul sistării activităţii lor de stat sau a 
altei activităţi politice ori din răzbunare pentru asemenea 
activitate. Totuși, art.342 CP RM nu a fost exclus din le-
gea penală. În acest mod, putem observa că, pe de o parte, 
s-a renunțat la apărarea într-o normă specială a vieții cola-
boratorului poliției, a altui lucrător din organele afacerilor 
interne sau a unei persoane în exercițiul funcțiunii sau al 
datoriei obștești de menținere a ordinii publice și de com-
batere a criminalității, precum și a vieții judecătorului, a 
persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie 
la înfăptuirea justiției, sau a rudelor apropiate ale acestora. 
Pe de altă parte, nu s-a renunțat la apărarea într-o normă 
specială a vieții Preşedintelui Republicii Moldova, a Pre-
şedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului.

În același timp, nu putem face abstracție de faptul că 
lipsește un corespondent al art.349 CP RM, în care s-ar 
apăra alte valori sociale decât viața persoanei, în cazul în 
care victime sunt Preşedintele Republicii Moldova, Preşe-
dintele Parlamentului sau Prim-ministrul. 

Lipsită de continuitate și coerență, o asemenea proteja-
re selectivă a valorilor sociale, ce caracterizează persoana 
reprezentanților autorităților publice, nu poate să nu ridice 
semne de întrebare privind rațiunile de politică penală.

În altă ordine de idei, printre altele, relațiile sociale cu 
privire la integritatea, substanţa şi potenţialul de utilu-
zare a bunurilor a căror valoare nu atinge proporții mari 
constituie obiectul juridic secundar al infracțiunii prevă-
zute la alin.(11) art.349 CP RM. Atingerea acestei valori 
sociale (și a relațiilor sociale aferente) are loc în ipoteza 
fie a nimicirii bunurilor persoanei cu funcţie de răspun-
dere ori rudelor ei apropiate, în scopul sistării activităţii 
de serviciu a acelei persoane cu funcţie de răspundere ori 
al schimbării caracterului ei în interesul făptuitorului sau 
al altei persoane, fie a aceleiaşi acţiuni săvârșite asupra 
bunurilor persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească 
sau rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acelei 
persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească la preve-
nirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte anti-
sociale. În ipoteza infracțiunii prevăzute la lit.c) alin.(2) 
art.349 CP RM, obiectul juridic secundar al infracțiunii 
îl formează relațiile sociale cu privire la integritatea, sub-
stanţa şi potenţialul de utiluzare a bunurilor a căror valoa-
re atinge proporții mari.

Integritatea bunului reprezintă însușirea acestuia de a 
fi sau de a rămâne intact, întreg. Substanța bunului pre-

supune însușirea acestuia de a nu suferi schimbări din 
punctul de vedere al formei, al structurii și al compoziției 
sale. În fine, potenţialul de utiluzare a bunului implică 
prezența condițiilor care permit folosirea bunului con-
form destinației sale.

Într-un alt context, în teoria dreptului penal rus a fost 
exprimată opinia, potrivit căreia obiectul juridic secundar 
al infracțiunilor prevăzute la art.318 CP RM (care cores-
punde cu art.349 CP RM), în cazul în care acestea presu-
pun aplicarea violenței, îl pot forma relațiile sociale cu 
privire la libertatea fizică a persoanei [28].

Înainte de a ne pronunța asupra acestei probleme, este 
necesar să stabilim conținutul noțiunii „libertatea fizică a 
persoanei”. Astfel, potrivit opiniei lui Gh.Nistoreanu şi 
A.Boroi, libertatea fizică a persoanei constă în posibilita-
tea acesteia de a se mişca, de a circula, de a acţiona după 
voinţa sa şi în limitele admise de lege [29]. După părerea 
lui S.Brînza, libertatea fizică a persoanei este legată de ac-
tivitatea persoanei, în condiţiile unei libere manifestări de 
voinţă. Ea reprezintă posibilitatea persoanei de a se mişca, 
de a circula şi de a activa după voinţa sa, în limitele sta-
tornicite de normele juridice [30]. D.Gurev consideră că 
libertatea fizică a persoanei este dreptul său de a se com-
porta, circula şi mişca după propria sa voinţă, în limitele 
stabilite de normele morale şi juridice [31].

Într-o speță din practica judiciară, alin.(11) art.349 CP 
RM a fost aplicat, printre altele, pentru limitarea libertății 
fizice a victimei prin imobilizarea acesteia [32]. Conside-
răm că o asemenea faptă depășește sfera de aplicare a alin.
(11) art.349 CP RM și necesită calificare conform art.166 
CP RM.

Argumentele în favoarea unei asemenea abordări re-
zultă din următoarele opinii: „Limitarea libertăţii victimei 
nu poate forma acţiunea adiacentă în cadrul tâlhăriei... 
Privaţiunea ilegală de libertate depă şeşte cadrul laturii 
obiective a tâlhăriei... Reglementarea dată infracţiunii de 
tâlhărie, prin prevede rile de la art.188 CP RM, nu presu-
pune absorbirea în conţi nutul ei a infracţiunii de privaţiu-
ne ilegală de libertate, care are, în orice ipoteză, existenţă 
juridică de sine stătătoare” [33]; „În cazul în care acţiunea 
adiacentă din alcătuirea infracţiunilor prevăzute la art.171 
şi 172 CP RM constă în constrângerea fizică, obiectul juri-
dic secundar al infracţiunii îl formează relaţiile sociale cu 
privire la integritatea corporală sau sănătatea persoanei. 
Dacă în legătură cu una din aceste infracţiuni se aduce 
atingere libertăţii fizice a persoanei, respectiva atingere 
depăşeşte latura obiectivă a violului sau a acţiunilor vi-
olente cu caracter sexual. Deci, necesită calificare supli-
mentară conform art.164 sau 166 CP RM” [34]; „Aseme-
nea infracţiuni, ca violul, acţiunile violente cu caracter 
sexual, jaful, tâlhăria etc. nu pot absorbi privarea de liber-
tate. Deşi în aparenţă privarea de libertate se raportează 
la etapa de pregătire de asemenea infracţiuni, în realitate 
oricare manifestare a privării de libertate (inclusiv cea ca-
racteristică răpirii unei persoane) trebuie să-şi găsească o 
calificare distinctă. Ca valoare socială specifică, libertatea 
fizică a persoanei nu este deloc inferioară sănătăţii, cin-
stei şi demnităţii, inviolabilităţii şi libertăţii sexuale sau 
altor asemenea valori ce caracterizează un anumit atribut 
al persoanei” [35].

Din rațiunile prezentate mai sus, relațiile sociale cu 
privire la libertatea fizică a persoanei nu pot constitui 
obiectul juridic secundar al infracțiunilor prevăzute la 
art.349 CP RM.



59

Nr. 11, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Rămânând în aria de investigare a obiectului juridic 
secundar al infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM, nu 
putem trece cu vederea perspectiva de lege ferenda. Ne re-
ferim la aceea că, în Proiectul de lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative [36], se propune ca la 
alin.(1) art.349 CP RM să fie incriminată fapta de „ultra-
giere a persoanei cu funcție de răspundere, a persoanei pu-
blice sau a rudelor apropiate ale acestora, manifestată prin 
jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii acestora, în 
legătură cu exercitarea atribuțiilor funcționale, exprimată 
verbal, în scris sau prin alte mijloace de comunicare”.

Chiar în textul acestei norme proiectate sunt nominali-
zate valorile sociale care ar reprezenta obiectul juridic se-
cundar al infracțiunii: onoarea și demnitatea persoanei.

În conformitate cu pct.5 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la 
aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii 
şi reputaţiei profesionale a persoanelor fizice şi juridice”, 
nr.8 din 09.10.2006 [37], „onoarea reprezintă aprecierea 
pozitivă care reflectă calitatea persoanei în conştiinţa so-
cială”; „demnitatea reprezintă autoaprecierea persoanei 
întemeiată pe aprecierea societăţii”. Definițiile, formulate 
în literatura de specialitate, nu se deosebesc mult de aceste 
definiții cu vocație de interpretare oficială [38].

Având în vedere tema studiului de față, este necesar 
să menționăm că unii autori evidențiază în calitate de va-
lori sociale distincte onoarea persoanei cu funcție de răs-
pundere și demnitatea persoanei cu funcție de răspundere 
[39]. Nu considerăm oportună o asemenea evidențiere. În 
eventualitatea adoptării alin.(1) art.349 CP RM în varianta 
propusă în proiect, obiectul juridic secundar al infracțiunii 
corespunzătoare îl vor forma relațiile sociale cu privire la 
onoarea și demnitatea persoanei, nu cu privire la onoa-
rea și demnitatea persoanei cu funcție de răspundere, a 
persoanei publice sau a rudelor apropiate ale acestora. În 
caz contrar, s-ar reduce la zero semnificația pe care o are 
obiectul juridic principal al fiecăreia dintre infracțiunile 
prevăzute la art.349 CP RM. Nu este posibil ca una din 
componentele obiectului juridic special al infracțiunilor 
în cauză să exprime întreaga esență a acestora. Esența 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM o exprimă 
obiectul juridic principal alături de obiectul juridic secun-
dar.

După această clarificare de poziții, menționăm că, în 
Codul penal al Republicii Moldova din 1961, răspunderea 
pentru ultragierea colaboratorului poliţiei era prevăzută la 
art.2051: „Ultragierea colaboratorului poliţiei, adică jigni-
rea premeditată a onoarei şi demnităţii lui, ultragierea al-
tui lucrător din organele afacerilor interne sau a unei per-
soane aflate în exerciţiul datoriei de serviciu sau obşteşti 
pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea crimina-
lităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris...”. Din 
perspectivă istorică, nu este de prisos de amintit că norme 
penale cu conținut asemănător au existat în legiuirile pe-
nale aplicate anterior pe teritoriul Republicii Moldova (de 
exemplu, în alin.(1) art.182 din Codul penal al României 
din 1865 [40] și în art.253 din Codul penal al României 
din 1936 [41]).

Actualmente, alin.(1) art.353 din Codul contravențional 
stabilește răspunderea pentru ultragierea colaboratorului 
organelor de ocrotire a normelor de drept, adică pentru 
„jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii procuroru-
lui, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii 
şi securitate, angajatului cu statut special al Ministeru-

lui Afacerilor Interne, altei persoane, aflată în exerciţiul 
funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii 
statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a 
criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris”. 
De exemplu, această normă a fost aplicată pentru că, la 
23.11.2014, aproximativ la ora 01.55, pe bd. Decebal, 
G.A. i-a adresat expresii licențioase polițistului A.R., care 
deținea funcția de ofițer superior de sector [42].

Sub anumite aspecte, onoarea și demnitatea persoane-
lor cu funcție de răspundere mai este apărată de: art.366 
CP RM, care incriminează fapta de insultă adusă şefului 
de către subaltern, precum şi subalternului de către şef, 
în timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul mi-
litar; alin.(16) art.287 din Codul contravențional, care 
sancționează insultarea persoanei cu funcţie de răspunde-
re din organul vamal; art.352 din Codul contravențional 
(care poate fi privit ca o normă de rezervă față de art.366 
CP RM), care sancționează ultragierea militarului, adică 
jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei 
profesionale a acestuia în exerciţiul obligaţiilor de ser-
viciu militar, alte acţiuni (inacţiuni) care lezează dreptul 
militarului.

În legile penale ale altor state, răspunderea pentru ul-
tragierea persoanelor cu funcție de răspundere este prevă-
zută de: art.154 din Codul penal al Cehiei [43]; art.290 din 
Codul penal al Lituaniei [44]; art.239 din Codul penal al 
Albaniei [45] etc.

O asemenea dispoziție incriminatoare a existat în Co-
dul penal al României din 1968 [46], la alin.(1) art.239 
„Ultrajul”. Însă această prevedere a fost exclusă prin Le-
gea României nr.160 din 30.05.2005 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58 din 23.05.2002 
privind modificarea și completarea unor dispoziții din Co-
dul penal referitoare la infracțiunile contra demnității și 
infracțiunile contra autorității, precum și a unor dispoziții 
din Codul de procedură penală [47]. Această modificare a 
legii penale a fost criticată de către unii teoreticieni români. 
De exemplu, C.Dobre este de părerea că dezincriminarea 
insultei din conținutul ultrajului este „o măsură inoportună, 
cu consecințe dăunătoare în funcționarea autorităților pu-
blice” [48]. Păreri similare au fost exprimate de M.Făgăraș 
[49]. După părerea lui C.Duvac, dezincriminarea insultei 
din conținutul ultrajului „va duce la o diminuare sensibilă 
a protecției de care trebuie să se bucure persoanele care 
îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de 
stat” [50]; „Prin incriminarea ultrajului săvârșit prin in-
sultă... nu se restrânge libertatea de exprimare a persoa-
nei, deoarece aceasta, ca în orice sistem normal de drept, 
trebuie să se exercite cu depunerea unei minime diligențe 
pentru verificarea informațiilor care se fac publice, în-
cât să nu se aducă atingere demnității altor persoane sau 
instituțiilor de stat și să nu împiedice normala desfășurare 
a activităților ce implică exercitarea autorității de stat sau 
înfăptuirea în condiții normale a actului de justiție” [51]. 
De asemenea, A.Dambrauskienė afirmă că, atunci când i 
se acordă prioritate disproporționată libertății de exprima-
re, are de suferit onoarea și demnitatea persoanei [52].

În Decizia Curții Constituționale a României, referitoa-
re la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor alin.
(1) art.239 din Codul penal, nr.26 din 23.02.1999 [53], se 
explică: „Autorul excepţiei susţine că această incriminare 
(se are în vedere alin.(1) art.239 din Codul penal al Româ-
niei din 1968 – n.a.) contravine prevederilor şi tratatelor 
internaţionale la care România este parte, referitoare la 
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libertatea de exprimare, precum şi dispoziţiilor constitu-
ţionale care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor... 
Curtea constată că reglementarea legală atacată, prin ex-
cepţia care face obiectul acestei cauze, nu încalcă liberta-
tea de exprimare a ideilor şi opiniilor, prevăzută în actele 
internaţionale invocate de autorul excepţiei... Curtea con-
stată că art.205... din Codul penal incriminează insulta..., 
faptă care aparţine categoriei de infracţiuni contra demni-
tăţii unei persoane... Spre deosebire de aceasta, obiectul 
juridic al infracţiunii de ultraj nu vizează în exclusivitate 
insulta... De această dată, valoarea socială ocrotită prin 
incriminarea faptei de insultă... o reprezintă exercitarea 
autorităţii de stat... Protecţia penală asigurată autorităţii 
reprezintă o garanţie a exercitării atribuţiilor ce îi revin 
şi nicidecum un privilegiu, iar legitimitatea sa derivă din 
însăşi legitimitatea existenţei autorităţii. Prin urmare, tra-
tamentul juridic diferit aplicat unor condiţii diferite este 
justificat şi admisibil tocmai de necesitatea ca egalitatea în 
faţa legii să nu creeze stări privilegiate sau discriminatorii. 
Acestea sunt argumentele care stau la baza constituţiona-
lităţii prevederilor alin.(1) art.239 din Codul penal”.

În mod regretabil, în Codul penal al României din 
2009 [54], în art.257 „Ultrajul”, nu se regăsește fapta de 
insultă.

Cu toate acestea, argumentele în favoarea incriminării 
unei asemenea fapte, formulate mai sus, sunt perfect vala-
bile și merită a fi luate în considerare în vederea modifică-
rii proiectate a art.349 CP RM.

Pe lângă aceste argumente, nu pot fi neglijate nici cele 
expuse în Nota informativă la Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative: „În cazul 
când o persoană jigneşte premeditat onoarea şi demnitatea 
angajaţilor cu statut special al Ministerului Afacerilor In-
terne (poliţiştilor), aceasta este trasă la răspundere în con-
formitate cu alin.(1) art.353 din Codul contravenţional, 
fapt ce se sancţionează cu amendă în mărime de la 10 la 
25 u.c. (de la 200 la 500 lei) sau cu arest contravenţional 
de la 10 la 15 zile. În situaţia în care se aplică amenda în 
mărime de 10 u.c. (200 lei), contravenientul este în drept 
să o achite în decurs de 72 ore, suma constituind 100 lei, 
respectiv jumătate din amenda stabilită, conform preve-
derilor alin.(3) art.34 din Codul contravenţional. Drept 
urmare, sancţiunile menţionate sunt cu mult mai mici 
în raport cu alte sancţiuni din Codul contravenţional, de 
exemplu art.69 ,,Injuria”, care prevede că, injuria adusă în 
public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi dem-
nitatea persoanei, se sancţionează cu amendă de la 20 la 
60 u.c. sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii 
de până la 60 de ore. Or, demnitatea unui angajat al orga-
nelor de ocrotire a normelor de drept nu este cu nimic mai 
prejos decât demnitatea unui alt cetăţean” [55].

Suntem de acord cu aceste argumente. De aceea, 
susținem incriminarea în art.349 CP RM a faptei de ultra-
giere a persoanei cu funcție de răspundere sau a rudelor 
apropiate ale acestora.

Analiza obiectului juridic generic și a obiectului juri-
dic special al infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM ne 
permite să formulăm următoarele concluzii:

1) obiectul juridic generic al infracțiunilor prevăzute la 
art.349 CP RM (și al tuturor celorlalte infracțiuni prevă-
zute de cap. XVII din partea specială a Codului penal) îl 
formează relaţiile sociale cu privire la autorităţile publice 
şi securitatea de stat;

2) în sensul denumirii cap. XVII din partea specială 

a Codului penal, sintagma „autoritățile publice” desem-
nează entitățile care administrează treburile publice pe un 
teritoriu în ale cărui limite un stat îşi exercită suveranita-
tea;

3) indiferent de denumirea autorității publice, modul 
de constituire și activitatea acesteia trebuie să fie regle-
mentate printr-un act normativ;

4) sintagma „autoritățile publice” din denumirea 
cap. XVII din partea specială a Codului penal denotă că 
victimele infracțiunilor, ce atentează la activitatea nor-
mală a autorităților publice, ar trebui să reprezinte doar 
autoritățile publice centrale sau locale. Ele nu ar trebui să 
reprezinte instituții publice, întreprinderi de stat sau mu-
nicipale etc. Cu atât mai puțin, victimele infracțiunilor, 
ce atentează la activitatea normală a autorităților publi-
ce, nu ar trebui să reprezinte o instituție privată sau o 
întreprindere privată;

5) fiind generică față de securitatea de stat, securitatea 
reprezintă starea care implică desfășurarea netulburată a 
relațiilor sociale, în a cărei prezență realizarea intereselor 
primordiale ale persoanei, ale societății și ale statului este 
asigurată împotriva oricăror pericole interne sau externe;

6) securitatea națională reprezintă un sistem ale că-
rui elemente îl constituie securitatea de stat, securitatea 
publică și securitatea oricărei persoane fizice, sistem a 
cărui funcționalitate este asigurată împotriva unor peri-
cole de natură militară, economică, energetică, ecologică, 
informațională etc.;

7) de regulă, obiectul juridic special al infracţiunilor 
prevăzute la art.349 CP RM are un caracter multiplu;

8) obiectul juridic principal al acestor infracțiuni îl 
constituie relațiile sociale cu privire la activitatea normală 
a autorităților publice;

9) obiectul juridic secundar al infracțiunilor prevăzute 
la art.349 CP RM îl formează, după caz, relaţiile sociale 
cu privire la: libertatea psihică (morală) a persoanei (alin.
(1) art.349 CP RM); integritatea corporală a persoanei 
ori integritatea, substanţa şi potenţialul de utiluzare a bu-
nurilor a căror valoare nu atinge proporții mari (alin.(11) 
art.349 CP RM); sănătatea persoanei (lit.a) alin.(2) art.349 
CP RM); integritatea, substanţa şi potenţialul de utiluza-
re a bunurilor a căror valoare atinge proporții mari (lit.c) 
alin.(2) art.349 CP RM); sănătatea sau viața persoanei 
(lit.d) alin.(2) art.349 CP RM);

10) fiind lezată în cazul infracțiunii prevăzute la 
art.349 CP RM, integritatea corporală a persoanei con-
stituie valoarea socială care este complementară față de 
sănătatea persoanei și care este diferită față de integritatea 
fizică sau psihică a persoanei, valoare care: a) exprimă un 
statu-quo de felul său, o stare psihosomatică, oricare ar fi 
gradul de morbiditate, a unei persoane; b) suferă atingere 
ca urmare a aplicării violenţei nepericuloase pentru viaţă 
sau sănătate;

11) relațiile sociale cu privire la libertatea fizică a 
persoanei nu pot constitui obiectul juridic secundar al 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM;

12) este oportună completarea art.349 CP RM, astfel 
încât acesta să incrimineze fapta de ultragiere a persoanei 
cu funcție de răspundere sau a rudelor apropiate ale aces-
tora, manifestată prin jignirea intenționată a onoarei şi 
demnităţii acestora, în legătură cu exercitarea de către per-
soana cu funcție de răspundere a atribuțiilor funcționale, 
exprimată verbal, în scris sau prin alte mijloace de comu-
nicare.
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Rolul procurorului în procesul penal este multias-
pectual, constând în apărarea persoanei, a drep-

turilor şi libertăţilor acesteia, în apărarea societăţii şi a 
statului împotriva fenomenului criminalităţii, în consta-
tarea şi descoperirea tuturor infracţiunilor săvârşite, în 
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni [1]. Reprezentarea 
învinuirii în instanțele judecătorești constituie o atribuție 
constituțională de bază a procurorilor. Această activita-
te urmează a fi desfășurată la un înalt nivel profesional, 
contribuind real și eficient la justa examinare a cauzelor 
penale, în scopul protejării persoanei, societății și statu-
lui de atentatele criminale, astfel ca orice persoană care 
a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției 
sale și nici o persoană nevinovată să nu fie condamnată 
[12].

Acuzării în știința dreptului procesual penal îi este re-
cunoscută calitatea de noțiune de bază, a cărei importanță 
constă în faptul că anume ea reprezintă forța motrice a 
procesului penal. Anume de acuzare este legată apariția 
procesului în cadrul cauzei și apariția apărării [3]. Cerce-
tătorul M.S. Strogovici, evidențiind în cadrul procesului 
penal trei funcții procesual penale de bază, a desemnat 
una dintre acestea ca fiind urmărirea penală sau învinu-
irea. Conform lui, urmărirea penală reprezintă un cumul 
de acțiuni procesuale, orientate spre demascarea în comi-
terea infracțiunii a persoanei atrase la răspundere penală, 
asigurând aplicarea în privința acesteia a măsurii de pe-

deapsă meritate [4]. M.A. Celțov presupunea că urmărirea 
penală, de facto, reprezintă efectuarea tuturor acțiunilor 
în cauza penală, în întregime [5], iar autoarea P.S. Elkind 
expunea opinia că utilizarea termenului „urmărire penală” 
nu este rațională [6]. O altă opinie cu referire la acest su-
biect, în mare parte contrarie cu cele anterior evidențiate, 
a fost expusă de cercetătorul A.M. Larin, care determină 
urmărirea penală ca fiind o activitate procesual penală pre-
mergătoare soluționării cauzei, care constă în formularea 
și fundamentarea concluziilor referitoare la comiterea de 
către o anumită persoană a unei fapte social-periculoase 
prevăzute de legea penală [7]. Potrivit lui Z.D. Enikeev, 
urmărirea penală începe cu intentarea cauzei penale și 
continuă la etapele ulterioare ale procesului [8]. Autorul 
V.Asanov trata urmărirea penală ca un fenomen multi-
aspectual, care constă din activitatea subiecților special 
împuterniciți în vederea descoperirii infracțiunii, a per-
soanei care a comis-o și transmiterea acesteia judecății în 
scopul dării unei sentințe echitabile și a aplicării pedepsei 
în calitate de măsură adecvată a influențării obștești [9].

Urmărirea penală a fost definită în mod diferit și în 
literatura de specialitate română. În viziunea savanților 
români I.Tanoviceanu și N.Volonciu, „urmărirea pena-
lă este activitatea desfășurată de organelle de urmărire 
penală ce are drept scop strângerea și verificarea tuturor 
probelor cu privire la săvârșirea infracțiunii, descoperirea 
făptuitorului, stabilirea răspunderii acestuia în vederea tri-

ACuZAREA  îN  CADRuL  PROCESuLuI  PENAL 
CONTRADICTORIAL

Lucia rUSU, 
doctorand (ICJP al AȘM) 
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miterii în judecată și luarea măsurilor menite să asigure în 
continuare buna desfășurare a procesului penal” [10]. Prin 
strângerea probelor trebuie să se înțeleagă nu numai adu-
narea acestora pentru demonstrarea existenței infracțiunii 
și a vinovăției, ci și aprecierea lor sub aspect cantitativ și 
calitativ, respectiv dacă sunt suficiente și pertinente pen-
tru a sta la baza soluționării cauzei cu prilejul judecății 
[11]. Organul de urmărire penală este obligat să adune 
probe atât în defavoarea, cât și în favoarea învinuitului 
sau inculpatului. Această îndatorire trebuie îndeplinită, 
chiar dacă învinuitul sau inculpatul recunoaște fapta [12]. 
Expresia „existența infracțiunilor” se referă la faptele in-
criminate de legea penală ca infracțiuni, fiind lipsită de 
relevanță modalitatea de săvârșire ori faza de executare a 
rezoluției infracționale. Prin identificarea făptuitorului se 
înțelege aflarea datelor necesare cunoașterii făptuitorilor, 
atât ca persoane fizice, cât și sub aspectul identității aces-
tora [13].

Un alt notoriu savant român, Vasile Bercheșan, 
menționează că „urmărirea penală are ca obiect strânge-
rea probelor necesare cu privire la existenţa infracțiunilor, 
la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii 
acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să 
se dispună trimiterea în judecată” [14]. În viziunea au-
torului Boris Lichii, „Urmărirea penală constituie prima 
fază a procesului penal, integrându-se organic cu judecata 
și executarea hotărârilor, faze procesuale care îi succed, 
formând împreună un sistem procesual unitar” [15]. Prin 
urmărire penală se mai înțelege și activitatea desfășurată 
de organe speciale, în scopul strângerii și verificării pro-
belor cu privire la pregătirea, tentativa sau săvârșirea 
infracțiunii, precum și în scopul depistării și prinderii in-
fractorului [16].

Actualmente, legislatorul face referire la termenul 
„urmărire penală” în Legea Republicii Moldova „Cu 
privire la Procuratură”, unde în art. 8 se menționează că 
„Procurorul exercită urmărirea penală în numele statu-
lui în privința infracțiunilor atribuite în competență, iar 
în caz de necesitate poate exercita sau poate prelua ur-
mărirea penală privind orice categorie de infracțiuni, în 
condițiile Codului de procedură penală”. Art. 9 alin. (1) 
al aceleiași legi prevede că „Pentru asigurarea aplicării 
legii penale de către organele de urmărire penală, de or-
ganele de constatare și de organele care exercită activita-
tea specială de investigații, procurorul conduce urmărirea 
penală, controlează corespunderea acțiunilor procesuale 
ale acestor organe prevederilor Codului de procedură pe-
nală, ale altor acte normative, precum și ale actelor in-
ternationale” [17]. Despre urmărire penală se vorbește și 
în Legea nr. 333 din 10.11.2006 „Cu privire la statutul 
ofițerului de urmărire penală”, unde în art. 3 alin. (5) și 
(6) se meționează că „Urmărirea penală se efectuează pe 
principiul egalității cetățenilor în fața legii, fără deosebire 
de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 
opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau ori-
ce altă situație. Ofițerul de urmărire penală are obligația 
de a porni, în limitele competenței, urmărirea penală în 
cazul în care este sesizat, în modul prevăzut de legislație, 
că s-a săvârșit o infracțiune și de a efectua acțiunile nece-
sare în vederea constatării faptei penale și a persoanei vi-
novate” [18]. În art.252 din Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova se menționează că „urmărirea penală 
are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la 
existenţa infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru 
a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza 
penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili 

răspunderea acestuia”. Atare definire, în viziunea noastră, 
nu reflectă pe deplin toate trăsăturile caracteristice acestei 
activități. 

În acest context, cu referire la procesul penal, îmbi-
narea „urmărire penală” presupune deplasarea pe urme-
le cuiva pentru a-l prinde, a-l aresta, a-l supraveghea și 
pedepsi [19]. Activitatea realizată în vederea identificării 
persoanei vinovate de comiterea infracțiunii are loc nu 
doar după începerea urmăririi penale, ci și până la inițierea 
acesteia. Aici, în primul rând, se include și activitatea spe-
cială de investigații [20], și acțiunile procesuale efectuate 
până la începerea urmăririi penale, și activitatea neproce-
suală înfăptuită în vederea realizării acestor sarcini. În al 
doilea rând, această definiție nu înglobează toți subiecții 
antrenați în actul de urmărire penală. Pe lângă ofițerul de 
urmărire penală și procuror în procesul urmăririi penale 
sunt implicate și alte persoane, care își apără interesele 
lor personale sau reprezentate. La aceste persoane pot fi 
atribuite partea vătămată, partea civilă, reprezentanții lor 
legali sau prin contract, care de asemenea pot înfăptui ur-
mărirea penală, în special, în cauzele de acuzare private. 
În al treilea rând, urmărirea penală nu se finalizează odată 
cu transmiterea cauzei în judecată sau cu darea sentinței. 
Această activitate continua și după intrarea sentinței în 
forța lucrului judecat și în procesul de executare a pedep-
sei aplicate. Mai mult decât atât, în literatura de speciali-
tate se atrăgea atenție asupra faptului că vorbind despre 
urmărirea penală, savanții identificau această activitate 
cu adunarea materialului probator în latura învinuirii unei 
anumite persoane concrete, părere care ni se pare a fi co-
rectă, dar în literatura din domeniu mai sunt întâlnite și 
alte păreri în acest sens [21]. Unii autori mai atrag atenție 
și asupra faptului că, la ziua de azi, urmărirea penală re-
prezintă funcția de bază a procuraturii [22].

În viziunea noastră, noțiunea de „urmărire penală” se 
raportează la noțiunea de învinuire ca un tot întreg la o 
parte, se prezintă în forma unui coraport dintre general și 
particular. Urmărirea penală este o noțiune mult mai lar-
gă decât învinuirea, ea include, pe lângă învinuire, și alte 
varietăți de activitate, ca de exemplu, procedura aplicării 
măsurilor de constrângere cu caracter medical. În astfel de 
cazuri, nu există învinuire, deoarece nu avem pe cine pune 
sub învinuire, însă există concluziile organului de urmă-
rire penală (ale procurorului) referitoare la momentul că 
persoana a comis o faptă socialmente periculoasă [23].

La determinarea naturii și esenței juridice a învinui-
rii, savanții nici până la ziua de azi nu au ajuns la o opi-
nie unică în acest sens. Unii dintre aceștia evidențiază 
câteva semnificații ale învinuirii. Astfel, M.S. Strogo-
vici menționa despre 4 semnificații ale învinuirii [24],              
P.S. Elkind, recunoscând multitudinea semnificațiilor 
noțiunii de „învinuire”, ajungea la concluzia că acestea 
reprezintă diverse laturi ale unui tot întreg – a instituției 
învinuirii [25], iar V. Ia. Cekanov percepea învinuirea în 
două sensuri, în calitate de teză și în calitate de activitate 
de învinuire [26]. În literatura de specialitate, cea dintâi 
este cunoscută sub denumirea de învinuire în sens materi-
al, iar cea de a doua – este învinuire în sens procesual [27]. 
Autorul K.R. Seitnazarov presupunea că învinuirea este 
doar o activitate procesuală [28]. Autorul V.Gh. Daev, în 
genere, nega prezența în procesul penal a funcției învinu-
irii [29], iar P.M. Davâdov menționa că învinuirea repre-
zintă o afirmație, o teză, obiectul și conținutul activității 
de învinuire și că doar un astfel de conținut urmează a fi 
plasat la temelia termenului „învinuire” care urmează să 
fie unic [30]. 
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Acest punct de vedere se prezintă a fi cel mai corect. 
Într-adevăr, analiza prevederilor legii procesual penale și 
studierea practicii judiciare ne permit a formula o con-
cluzie uniformă referitoare la faptul că legea și practica 
judiciară utilizează noțiunea de „învinuire” ca o afirmație 
a comiterii infracțiunii de către o persoană concretă. For-
mularea învinuirii prezentată instanței (art. 325 alin.(1) 
Cod de procedură penală al RM) și faptul că învinuitul 
are dreptul să știe în ce se învinuiește (art. 66, alin.(2) Cod 
de procedură penală al Republicii Moldova), și când este 
vorba de volumul învinuirii (art. 325 alin.(2) și art. 326 
Cod de procedură penală al Republicii Moldova), și când 
persoana este pusă sub învinuire (art. 281 și 282 Cod de 
procedură penală al Republicii Moldova), toate acestea 
vorbesc despre confirmarea prezenței vinovăției în comi-
terea faptei infracționale în calitate de prevedere determi-
nată, formulată în privința faptului că persoana a comis 
infracțiunea. Mai mult decât atât, P.D. Davâdov conside-
ra, de asemenea, că învinuirea și activitatea de învinuire 
sunt noțiuni diferite [31]. Noi suntem de părerea că aceas-
tă opinie este corectă, deoarece activitatea de învinuire 
reprezintă un cumul de acțiuni procesuale, orientate spre 
identificarea persoanei vinovate de comiterea infracțiunii, 
spre dovedirea vinovăției ei, asigurând în acest fel apariția 
unei sentințe de condamnare. Activitatea de învinuire este 
strâns legată de învinuire, fiind de neînchipuit fără de 
ea. Învinuirea determină volumul activității procesuale, 
direcția, limitele și volumul acesteia. Exact în acest mod 
sunt atașate de învinuire și persoanele care realizează, în-
făptuiesc actul de învinuire, precum și actele procesuale 
în care este formulată învinuirea.

Legislatorul este inconsecvent în privința faptului 
că menționând de multiple ori despre învinuire (art. 51, 
281, 282, 283, 320, 326 Cod de procedură penală, art. 5, 
13 din Legea Republicii Moldova cu privire la Procura-
tură), totodată, nu a determinat în mod suficient poziția 
procesuală și statutul subiecților care înfăptuiesc actul de 
învinuire. Învinuirea, în virtutea legii procesual penale, 
este susținută de către anumiți participanți concreți la ac-
tivitatea procesual penală: procuror, partea vătămată, re-
prezentantul părții vătămate. Învinuirea în calitatea sa de 
prevedere anumită urmează să aibă o formă determinată 
în care se află, se materializează. Această formă o repre-
zintă actele procesual penale, ca de exemplu, ordonanța 
de punere sub învinuire, rechizitoriul ș.a. Ele nu repre-
zintă nemijlocit învinuirea, ci doar o conțin. Învinuirea și 
funcția de învinuire nu sunt sinonime. Funcția învinuirii 
reprezintă o activitate a organelor determinate prin lege, 
orientată spre demascarea persoanei vivonate de comite-
rea faptei infracționale.

În sensul care ne interesează, ținem a menționa că 
principiul contradictorialității determină limitele poziției 
procesuale a procurorului la etapa examinării cauzei în 
judecată. Aici procurorul urmează să participe numai în 
calitate de parte. Statutul de parte a procurorului presupu-
ne că din momentul din care instanța a pus cauza pe rol, 
acesta nu mai beneficiază în cadrul cauzei de împuterniciri 
statal-organizatorice, ele fiind deținute de către instanța de 
judecată, procurorul urmând să-i dovedească corectitudi-
nea concluziilor sale acuzatoriale în cadrul cauzei penale. 
„Urmărirea” în cadrul examinării cauzei este realizată de 
către procuror sub forma susținerii învinuirii. În perioada 
regimului totalitar sovietic, era recunoscută posibilitatea 
cumulării de către procuror a funcției învinuirii și funcției 
de supraveghere asupra respectării legii. Această opinie 
era susținută de către M.L. Șifman, care determina statu-

tul dublu al procurorului, menționând despre acuzatorul 
participant la ședința de judecată că el „îmbină funcția de 
învinuire și cea de supraveghere a respectării legalității” 
[32]. Cu această poziție nu putem fi de acord, deoarece 
funcțiile nominalizate sunt contrare după destinație, fiind 
incompatibile. Înfăptuind funcția de supraveghere a res-
pectării legilor în instanța de judecată, procurorul, în pri-
mul rând, este obligat să o înfăptuiască în privința tuturor 
participanților la proces, inclusiv cu referire la instanța de 
judecată, care, în virtutea statutului său obligatoriu inde-
pendent și destinației în procesul ședinței de judecată, nu 
poate să se afle sub supraveghere și control. Înfăptuirea 
supravegherii la adresa instanței o lipsește de posibilitatea 
de a lua hotărâri independent de opinia organului suprave-
ghetor. În al doilea rând, supraveghind respectarea legilor, 
procurorul este obligat să manifeste dezinteres în dezno-
dământul cauzei nefiind dependent de învinuiri, aprobată 
și confirmată anterior de către organul procuraturii.

La ziua de azi, funcția de supraveghere a respectării 
legii nu este prevăzută în art. 5 al Legii Republicii Moldo-
va „Cu privire la Procuratură” nr.294-XVI din 25.12.2008 
în calitate de atribuție sau competență a organului pro-
curaturii [33]. Conform art.320 CPP, procurorul prezintă 
învinuirea în toate cauzele penale în numele statului. La 
exercitarea atribuţiilor sale în faţa instanţei de judecată, 
procurorul este independent şi se supune numai legii. 
Acesta este obligat de a avea un rol activ în procesul de 
judecare a cauzei şi: 1) prezintă în şedinţa de judecată 
probele învinuirii, şi poate prezenta noi probe în cauza în 
care a condus sau a efectuat personal urmărirea penală; 
2) participă la examinarea probelor prezentate de partea 
apărării, prezintă noi probe necesare pentru confirmarea 
acuzării, face demersuri şi îşi expune părerea asupra ches-
tiunilor ce apar în instanţă; 3) cere de la instanţa de jude-
cată cauza penală pentru a formula inculpatului o acuzare 
mai gravă şi a administra noi probe, dacă, în urma cerce-
tării judecătoreşti, se constată că inculpatul a săvârşit şi 
alte infracţiuni, iar probele sunt insuficiente; 4) modifi-
că încadrarea juridică a infracţiunii săvârşite de inculpat, 
dacă cercetările judiciare confirmă că inculpatul a săvârşit 
această infracţiune; 5) expune în timpul dezbaterilor opi-
nia referitor la aplicarea legii penale şi a pedepsei faţă de 
inculpat pentru fapta admisă. 

În temeiul art.6 pct.31) CPP, procurorul prezintă învi-
nuirea în conformitate cu dispoziţiile legii şi coroborează 
cu partea vătămată în scopul apărării intereselor acesteia 
[34].

Direcționarea funcțională a activității procurorului în 
instanța de judecată nu ține de apărare sau de suprave-
gherea faptului cum sunt respectate legile. Sarcina aces-
tuia are o altă latură – îndeplinirea funcției procesuale de 
acuzator de stat. În viziunea autorului V.M. Savițki, pro-
curorul în ședința de judecată ocupă poziția procesuală a 
părții învinuirii, egală cu alte părți participante în cauză și, 
susținând prin mijloacele atribuite de lege în acest sens în-
vinuirea de stat, îndeplinește astfel funcția juridico-statală 
a supravegherii respectării stricte a legilor [35]. În opi-
nia noastră, este dificil de a fi de acord cu această opinie. 
Statutul părții presupune prezența posibilităților, egale cu 
posibilitățile părții oponente, care este reprezentată în pro-
cesul penal prin învinuit (inculpat), apărătorul acestuia, 
partea civilmente responsabilă și reprezentantul ei. Astfel 
mijloacele, datorită cărora procurorul susține învinuirea, 
sunt folosite de către partea opusă pentru înfăptuirea apă-
rării, însă, totodată, ea nu realizează o anumită funcție ju-
ridico-statală în cadrul procesului.
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Este corectă poziția expusă în literatura de specialitate, 
conform căreia procurorul nu înfăptuiește supravegherea 
asupra executării legilor de către instanța de judecată. 
Acest punct de vedere este susținut de autorii M.S. Stro-
govici [36], I.D. Perlov [37], A.A. Ciuvilev [38]. Încă în 
anul 1889 notoriul savant procesualist rus V.V. Muravi-
ov menționa următoarele: „procurorul nu trebuie să fie 
străjerul, paznicul special al legii în instanța de judecată, 
deoarece aceasta ar vorbi despre neîncrederea față de ea” 
[39].

În opinia savantului A.I. Glușkov, statutul procesual al 
procurorului la etapele judiciare este determinat pornind 
de la faptul că acesta este parte la proces [40]. Fiind doar 
parte în ședința de judecată, procurorul nu este în drept de 
a supraveghea acțiunile instanței și să reacționeze la fap-
tele de încălcare comise sau admise din partea acesteia. 
Posibilitățile lui sunt limitate doar la înaintarea cererilor 
în ședința de judecată, care pot fi respinse și la declararea 
apelului sau a recursului în latura casării hotărârilor ilega-
le sau nefundamentate. Aici egalitatea cu partea apărării 
se manifestă prin faptul că exact astfel de împuterniciri 
îi sunt recunoscute și acesteia în ședința de judecată (in-
culpatului, apărătorului acestuia). În viziunea autorului      
V.E. Vinokurov, procurorul, participând la examinarea ca-
uzelor civile și a altor categorii de dosare, realizează două 
funcții de bază: participă la examinarea cauzelor de către 
instanța de judecată și înfăptuiește supravegherea asupra 
legalității încheierilor, hotărârilor, sentințelor și deciziilor 
instanței. Această poziție se prezintă a fi justă. Activitatea 
procurorului în cadrul instanței este unică, ea presupu-
nând participarea în calitate de parte în proces și expune-
rea dezacordului cu hotărârea judecătorească prin cererea 
de apel sau recurs. Obligațiunea procurorului de a înainta 
apel sau recurs în vederea casării hotărârilor judecătorești, 
în viziunea acestuia, ilegale sau nefundamentate în cauze-
le în care el nu a susținut acuzarea, reiese din obligațiunea 
de „urmărire și învinuire” specifică lui [41]. Poziția pro-
cesuală a procurorului în procesul penal este determinată, 
în primul rând, de prezența interesului procesual și, în al 
doilea rând, de prezența unui astfel de volum de drep-
turi de care dispune și partea opusă. Interesul procesual 
al procurorului se observă în faptul că, realizând împu-
terniciri de supraveghere la etapa urmăririi penale, unde 
procurorul materializează funcția învinuirii, el continuă să 
susțină concluziile rechizitoriului pe care el l-a întocmit 
și în baza căruia a expediat cauza în instanța de judecată. 
Direcția acuzatorie (de învinuire) a activității procurorului 
se reflectă în faptul că el, în calitatea sa de reprezentant 
al organelor de ocrotire a normelor de drept, în situația 
depistării unei infracțiuni, este obligat să-l urmărească și 
să-l învinuiască pe cel cu vină. Procurorul este cointeresat 
în faptul ca instanța să fie de acord cu opinia și conclu-
ziile lui și să pronunțe anume o sentință de condamnare. 
Acest interes se fundamentează pe convingerea la care 
procurorul a ajuns drept urmare a cercetărilor întreprin-
se în cauza dată. În procesul urmăririi penale, procurorul 
poate participa la efectuarea anumitor acțiuni de urmărire 
penală. Tot el intervine cu demersuri către instanța de ju-
decată în vederea aplicării măsurilor preventive privative 
de libertate sau aplică nemijlocit măsurile preventive date 
de lege în competența sa (cele neprivative de libertate). 
De asemenea, tot procurorul înfăptuieșie audierea învinu-
itului, verifică legalitatea și temeinicia acțiunilor realizate 
de către organul de urmărire penală (ofițerul de urmărire 
penală). În acest fel, la etapa judecării cauzei, procurorul 
are deja o opinie stabilă referitoare la vinovăția învinuitu-

lui în comiterea faptei ce i se incriminează, este convins 
de suficiența probelor care confirmă prezența vinovăției și 
nu are oarecare pretenții în latura admisibilității acestora. 
Anume din acest considerent, poziția lui în procesul exa-
minării cauzei în judecată este de a convinge instanța în 
corectitudinea poziției sale, manifestând, în acest sens, în 
ședință un anumit spirit activ, prezentând probele și obiec-
tând în prezentarea materialului probator de către partea 
opusă. Procurorul asigurând temeinicia oricărei acuzaţii în 
materie penală trebuie să aibă posibilitate de a lua cunoş-
tinţă şi de a dezvolta toate probele, cererile sau excepţiile 
invocate de cealaltă parte [42]. În calitate de exemplu, în 
acest sens, putem invoca hotărârea CEDO în cauza J.J. vs 
Olanda [43] și hotărârea CEDO în cauza P.G. şi J.H. vs 
Marea Britanie [44]. De asemenea, în sensul jurispruden-
ţei CEDO, rechizitoriul joacă un rol crucial în procesul 
penal şi, din momentul elaborării acestuia, inculpaţii sunt 
în mod oficial înştiinţaţi cu privire la aspectele de fapt şi 
de drept ale acuzaţiilor ce li se aduc cu consemnarea aces-
tui fapt în documente anexate la dosarul penal de care este 
responsabil acuzatorul de stat [45].

Procurorul participant la judecarea cauzei penale este 
obligat să menţină pe tot parcursul procesului penal un rol 
activ, îndeplinind acţiuni eficiente în prezentarea şi pro-
barea învinuirii aduse inculpatului. El este persoana care 
iniţiază cereri şi demersuri în sensul cercetării probelor, 
modificării învinuirii. În instanţa de fond, procurorul in-
sistă de a cerceta toate probele necesare adunate în cadrul 
urmăririi penale. De acest drept procurorul se bucură în 
continuarea procesului şi în instanţa de apel, propunând 
instanţei să verifice şi să cerceteze oricare alte probe noi 
în conformitate cu prevederile art.414 CPP, asupra cărora 
instanţele sunt obligate să se pronunţe motivat. Instanţa de 
judecată poate dispune excluderea mijloacelor de probă, 
administrate de către procuror la urmărirea penală, numai 
în cazul în care constată o încălcare substanţială şi sem-
nificativă a unei dispoziţii legale privind administrarea 
probatoriului care, în împrejurări concrete ale cauzei, face 
ca mijlocul de probă administrat să aducă atingere carac-
terului echitabil al procesului penal în ansamblu (de pildă, 
în cazul maltratărilor admise de către ofiţerii din organul 
de urmărire penală, tratamentului inuman şi degradant, 
aplicării violenţei, nulităţii absolute a actului procesual 
prevăzut de art.251 alin.(3) CPP etc. [46]. Drept exemplu 
în acest caz poate fi invocată Hotărârea CEDO în cauza 
Boicenco vs Moldova [47].

Egalitatea drepturilor procurorului cu drepturile 
reprezentanților din partea apărării în ședința de judecată 
se reflectă nu în egalitatea juridică sau faptică, ci doar în 
egalitatea procesuală. De a recunoaște, faptic, pe picior 
de egalitate (ca fiind egali) procurorul în calitatea sa de 
acuzator de stat, care dovedește vinovăția celui învinuit în 
comiterea infracțiunii și învinuitul, a cărui soartă este ho-
tărâtă în cadrul ședinței de judecată, nu se poate. Deose-
birea dintre poziția procesuală a procurorului și a învinu-
itului (inculpatului) se observă în faptul că inculpatul este 
audiat, inclusiv de către procuror, față de el pot fi aplicate 
măsuri de constrângere și de influențare drept urmare a 
încălcării ordinii în ședința de judecată, ceea ce nu poate fi 
realizat cu referire la acuzatorul de stat. În opinia noastră, 
procurorul în procesul penal nu urmărește un interes pro-
priu, ci un interes al statului, în virtutea faptului că el este 
un reprezentant al statului, nefiind cointeresat anume în 
sancționarea acestei persoane concrete. Interesul procu-
rorului se manifestă în identificarea persoanei vinovate de 
comiterea infracțiunii și în pedepsirea acesteia, din care 
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considerent el susține învinuirea, fiind însă obligat de a 
renunța la învinuire dacă ea nu își va găsi confirmare în 
ședința de judecată (art. 320, alin.(5) CPP RM). 

Ca urmare a cercetării efectuate, menționăm cu ti-
tlu de concluzii că realizarea funcției învinuirii de către 
partea vătămată, partea civilă și reprezentanții acestora 
se manifestă în faptul că aceste persoane în procesul pe-
nal susțin pe deplin sau în parte poziția acuzatorului de 
stat. De părerea părții vătămate depinde începerea ur-
măririi penale și evoluția de mai departe a cauzei penale 
în situațiile de acuzare privată. Pe dosarele de acuzare 
publică, poziția persoanelor nominalizate cu referire 
la soarta cauzei penale nu are nici o importanță pentru 
ofițerul de urmărire penală și procuror. Aceste persoa-
ne nu au obligația de a susține învinuirea. În legătură 
cu acest fapt, suntem de acord cu opinia autorului V.P. 
Bojiev, care menționează că la temelia activității părții 
vătămate se află începuturile dispozitive, dar nu cele pu-
blice, ca în situația acuzatorului de stat. Anume aceasta 
și explică posibila inconsecvență a pozițiilor lor. Aceste 
persoane nu pot asigura o substituire de o valoare ega-
lă a procurorului în cadrul procesului. Procesul judiciar 
contradictorial necesită de la persoanele care susțin acu-
zarea în ședințele de judecată un comportament activ, 
orientat spre a dovedi instanței fundamentarea și corec-
titudinea poziției sale de învinuire [48]. De asemenea, 
direcționarea funcțională a activității procurorului în 
instanța de judecată o reprezintă susținerea învinuirii, 
care se exprimă prin comportament activ al procurorului 
în cadrul ședinței de judecată, orientate spre convinge-
rea instanței de judecată în fundamentarea concluziilor 
sale referitoare la vinovăția inculpatului. Pentru realiza-
rea acestor sarcini, procurorul este abilitat cu drepturi 
care-i permit de a se afla într-o poziție mai privilegia-
tă în coraport cu partea apărării. Unul din elementele 
contradictorialității îl constituie egalitatea procesuală a 
părților. Orice competiție judiciară va fi efectivă doar 
atunci când toate posibilitățile oponenților procesuali, în 
acest sens, vor fi egale.
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În materia dreptului familiei sunt consacrate înre-
gistrarea faptelor juridice care dau naștere la ra-

porturile juridice familiale, și anume, cele ale nașterii, 
căsătoriei, divorțului, schimbarea numelui de familie şi/
sau a prenumelui și decesul. Merită apreciere studiile la 
acest subiect prezente atât în literatura de specialitate, 
cât și în legislația în vigoare. Am considerat utilă această 
materie și în cele ce urmează vom cerceta aspectele sale 
reliefând rolul lor.

În literatura de specialitate, se utilizează expresia pre-
cum că centralizatorul înregistrărilor de stare civilă este 
actul de naștere, deoarece orice modificare intervenită 
în starea civilă a unei persoane se comunică autorității 
publice unde s-a întocmit actul de naștere al persoanei 
respective în vederea înscrierii mențiunii corespunzătoa-
re [4, p.387]. Vom purcede cu studiul numelui care este 
atributul prim, înscris în actul de naștere.

Utilizarea numelor în cadrul societăţii umane se pier-
de în negura istoriei. În intenţia de a face o clară dis-
tincţie între membrii unei comunităţi, oamenii au avut 
ingeniozitatea de a utiliza un nume cu care se adresau 
unui individ sau, în lipsa lui, făceau referinţă la acesta. 
Numele unei persoane reprezintă, de fapt, un cuvânt, sau 
mai multe, indicând o entitate oarecare, deseori fără a 
specifica sau a semnifica însuşiri individuale [15, p.12]. 
Doctrina definește, în general, numele ca fiind cuvântul 
ori cuvintele care individualizează persoana fizică în so-
cietate. În opinia lui Gh.Beleiu, numele este acel atribut 
de identificare a persoanei fizice care constă în dreptul 
omului de a fi individualizat, în familie și în societate, 
prin cuvintele stabilite, în condițiile legii, cu această 
semnificație [2, p.312]. 

Numele este un drept subiectiv nepatrimonial. 
Conținutul dreptului subiectiv la nume cuprinde pre-
rogativele titularului de a-l purta, de a-l folosi, fa-
cultatea de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a 

greșelilor strecurate în actele care cuprind numele, 
precum și dreptul de a se opune folosirii numelui său 
de către alte persoane [1, p.281].

În literatura de specialitate, s-a opinat că o persoa-
nă a purtat întotdeauna numele celor care sunt socotiți 
părinții ei, că aceștia au tratat-o ca pe un copil al lor, 
că a fost întotdeauna recunoscută ca atare în societate, 
fiind astfel recunoscută și în familie.

Nomen•	  – exprimă ideea potrivit căreia persoana 
a purtat numele ce corespunde stării civile pretinse.

Tractus•	  – presupune că cel în cauză este tratat 
de către persoanele apropiate lui ca fiind titularul stă-
rii civile folosite.

Fama•	  – o anumită persoană este recunoscută în 
familie și în public ca titulară a stării civile de care se 
prevalează [9, p.113].

În literatura de specialitate, întâlnim expusă în 
doctrină ideea că numele de familie este desemnat 
prin expresia „nume patronimic“, este acea compo-
nentă a numelui care indică legătura persoanei fizice 
cu o anumită familie și o desemnează în raporturile 
sale cu membrii altor familii. El se dobândește fără 
să existe posibilitatea vreunei manifestări voluntare 
în alegerea sa. Prin excepție, o manifestare limitată a 
voluntarismului este permisă în această materie atunci 
când părinții copilului nu au un nume comun, copilul 
urmând să poarte numele convenit de părinți, care pot 
fi numele de familie al unuia dintre aceștia sau numele 
lor reunite [5, p.50-51].

Numele de familie și prenumele se dobândesc la 
naștere prin actul de naștere întocmit în Registrul de 
stare civilă și prin certificatul de naștere eliberat în 
baza acestuia. 

În conformitate cu art.20 alin.(1) din Legea nr. 
100/2001 a RM, temeiuri pentru înregistrarea actului 
de naștere sunt:

ASPECTE  ESENȚIALE  PRIVIND  MODuL  DE  îNREGISTRARE 
A  ACTuLuI  DE  NAŞTERE

Ludmila ȚArAnU,
doctorand (ICJP al AŞM)

Înregistrarea actului de naştere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declaraţiei despre naştere 
a părinţilor, a unuia dintre ei sau a altor persoane împuternicite conform condiţiilor şi termenului stabilit de legiuitor.

Actul de naştere reprezintă actul de stare civilă, întocmit pe un formular tipizat, de model unic pe întreg teritoriul Re-
publicii Moldova, care confirmă faptul naşterii titularului acestuia.

Datele privind mama se înscriu în actul de naştere în baza certificatului medical constatator de naştere. Datele despre 
tată se înscriu în baza actului de căsătorie. Dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în 
baza declaraţiei privind stabilirea paternităţii.

Cuvinte-cheie: naștere; înregistrare; declarație; actul de naştere; căsătorie.

* * *
Registration of birth act is the procedure of the new-born child on basis of birth declaration of parents’, one of them or 

other persons that are empowered in accordance with the settled conditions and term by the legislator.
The birth act is the civil status act drawn up on a printed form, of an unique model on the territory of the Republic of 

Moldova, which confirms the holder’s birth.
Information about mother is noted in the birth act on basis of medical certificate that establishes the birth. Information 

about the father is registered on basis of marriage act. If baby’s parents are not married, father’s information may be written 
on the basis of declaration on paternity establishing.

Keywords: birth; registration; declaration; birth act; marriage.
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 a) actul medical constatator al naşterii, eliberat de 
unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;

 b) certificatul medical de naştere, eliberat de uni-
tatea sanitară privată, de medicul care a asistat naşte-
rea sau la care s-a adresat mama după naştere (când 
naşterea s-a produs în afara unităţii sanitare) ori de un 
medic privat care a asistat naşterea;

 c) procesul-verbal şi certificatul prin care se con-
stată sexul şi vârsta copilului – în cazul înregistrării 
naşterii unui copil găsit.

În cazul unui copil găsit sau abandonat, dacă nu 
se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, 
acestea se stabilesc de către oficiul de stare civilă care 
înregistrează naşterea. Conform art.25 alin.(5) din Le-
gea nr. 100/2001 a RM, la întocmirea actului de naşte-
re, la rubrica privind datele despre părinţi se va înscrie 
„necunoscuţi”.

În ceea ce privește numele de familie, acesta se 
dobândește în urma stabilirii filiației dintre copil și 
părinții acestuia, fiind astfel recunoscut copilului 
dreptul la nume. Potrivit art.55 alin.(2), Codul fami-
liei al RM „Copilul dobândeşte numele de familie al 
părinţilor săi. Dacă părinţii poartă nume de familie di-
ferite, copilul va lua numele de familie al tatălui sau al 
mamei, în baza acordului comun al acestora”.

Pentru a fi posibilă înregistrarea actului de naștere, 
este necesară stabilirea filiației prin prezentarea acte-
lor oficiale de către părinții copilului. Potrivit art.47 
alin.(1) Codul familiei al RM, „Provenienţa copilu-
lui de la mamă (maternitatea) se stabileşte în baza 
documentelor care confirmă naşterea copilului de la 
mamă într-o instituţie medicală”. Respectiv, alin.(3) 
stabilește „Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în 
timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsători-
ei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului ma-
mei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, 
dacă nu a fost stabilit contrariul”, iar la alin.(5) obser-
văm faptul că „Paternitatea copilului născut în afara 
căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său prin-
tr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilu-
lui, depusă la organul de stare civilă”. Studiind aceste 
aspecte, trebuie să ne referim și la unele prevederi pri-
vind drepturile copilului, care sunt abordate și la nivel 
internațional, astfel „Drepturile copilului [8] născut în 
afara căsătoriei la succesiunea tatălui şi mamei sale şi 
a membrilor familiilor lor sunt aceleaşi ca şi în cazul 
în care s-ar fi născut în timpul căsătoriei“ (art. 9 din 
Convenția europeană asupra statutului juridic al copi-
ilor născuți în afara căsătoriei).

 În conformitate cu pct. 36 din Instrucțiunea nr. 
4/2004, „Prenumele copilului poate fi simplu sau 
compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor 
părinţi, în cel din urmă caz prenumele se scrie prin 
cratimă“. 

Este important de reținut faptul că art. 24 alin.(2) din 
Legea nr. 100/2001 a RM stabilește faptul că „organul 
de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume 
care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole“. 
Prenumele nu este transmis, ca în cazul numelui de fa-
milie, ci este ales. De aceea este primordială alegerea 
prenumelui copilului din motivul că acesta urmează a 
fi purtat pe întreaga durată a vieții, marcându-i astfel 

existența și felul în care va fi individualizat în mediul 
social. În situația în care funcționarul de stare civilă 
va fi în imposibilitate de a înregistra actul de naștere, 
vom fi în prezența a două situații:

fie din motivul prenumelui necuviincios ales – 
de către părinți, în temeiul art.24 alin.(2) Legea nr. 
100/2001 „Organul de stare civilă poate refuza înscri-
erea unor prenume care sunt formate din cuvinte in-
decente ori ridicole“, ca soluție părinții au dreptul de 
a se adresa în instanța de judecată pentru a-și motiva 
alegerea prenumelui;

fie în situația în care aceștia nu ajung la un nu-– 
mitor comun cu privire la prenumele care urmează 
a-i fi atribuit copilului, în situația respectivă se aplică 
prevederile art.55 alin.(4) CF RM „ În caz de litigiu 
între părinţi privind numele de familie şi/sau prenu-
mele copilului, decide autoritatea tutelară”.

În opinia autorului P. Pețu, factorii care determină 
atribuirea numelui unui copil sunt: factorul religios, 
tradiţia familială şi locală, factorii social-politici, cul-
turali, estetici, dorinţa de unicitate şi moda. În func-
ţie de aceştia, se modifică şi raportul dintre numele 
de botez calendaristice şi cele laice [13, p.13]. Însă 
această opinie este controversată în literatura de spci-
alitate de către C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, 
Al. Băicoianu, care susțin că „numele de botez“ poa-
te fi privit inexact, pentru că și persoanele care nu 
sunt botezate au un prenume [10, p.144]. Considerăm 
această abordare a cercetătorilor ca fiind una lucidă 
și întemeiată, din motiv că legiuitorul nu prevede ca 
obligație botezul persoanelor, ci mai degrabă lasă pe 
seama părinților de a lua o decizie în acest sens. 

La subiectul în cauză prezintă interes cauza Johan-
sson, cet. Finlandei (cererea nr. 10163/02) examinată 
de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în 
continuare CEDO) prin care reclamanții, cetățenii 
finlandezi, au decis să îi pună prenumele „Axl“ fiu-
lui lor născut în 1999. Cererea lor a fost refuzată de 
autorități, deoarece această formă de scriere nu co-
respundea celorlalte prenume de origine finlandeză. 
Reclamanții au contestat în instanță această decizie. 
Instanța administrativă a specificat că un nume care 
este incompatibil cu practica privind numele din țara 
respectivă ar putea fi acceptat în măsura în care o per-
soană, datorită naționalității, relațiilor familiale sau 
altor circumstanțe, avea o legătură cu un alt stat în 
care prenumele respectiv era folosit. Totuși, instanța a 
concluzionat că argumentele prezentate de reclamanți 
erau insuficiente pentru a permite înregistrarea pre-
numelui „Axl“, iar Curtea Supremă Administrativă 
a menținut această hotărâre. Însă CEDO nu a salutat 
decizia Curții și a stabilit că prenumele „Axl“ nu era 
cu mult diferit de alte prenume folosite în mod uzual 
în Finlanda, precum „Alf“ și „Ulf“. Acest prenume nu 
îl prejudicia pe copil, se putea pronunța și era folosit 
și în alte țări. CEDO a acordat importanță faptului că 
prenumele „Axl“ nu era nou, deoarece trei alte per-
soane fuseseră înregistrate cu el anterior nașterii copi-
lului reclamanților. Era evident că acest prenume era 
acceptat în Finlanda și nu erau dovezi care să arate 
că ar fi avut consecințe negative asupra conservării 
identității culturale și lingvistice a Finlandei. 
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În consecință, nu a existat un echilibru între moti-
vele de interes public invocate de Guvern și interesul 
reclamanților privind protecția drepturilor prevăzute 
la art. 8, astfel încât a existat o încălcare a acestui text 
din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului 
și a Libertăților Fundamentale [6, p.235-236].

Prenumele este o parte componentă a numelui 
(lato sensu), care individualizează persoana fizică în 
familie și în societate. Spre deosebire de numele de 
familie, care se poate modifica, în urma modifică-
rii stării civile a unei persoane, prenumele nu este 
influențat în nici un fel de modificarea statutului ci-
vil [16, p.363].

Rolul prenumelui nu se limitează numai la iden-
tificarea persoanei în familie, ci alături de numele de 
familie, el servește la identificarea persoanei fizice și 
în societate.

Numele este, pe de o parte, un atribut de iden-
tificare a persoanei fizice, iar pe de altă parte, un 
element al stării civile a acesteia. Personalitatea 
unei persoane fizice trebuie să apară distinct față 
de personalitatea altuia, adică ea trebuie să fie in-
dividualizată. Individualizarea se realizează, printre 
altele, cu ajutorul numelui persoanei fizice. Identifi-
carea omului cu ajutorul numelui este foarte veche, 
tot atât de veche ca și apariția vieții sociale, în ca-
drul relațiilor sociale fiind necesară individualizarea 
participanților, numele fiind un drept nepatrimonial 
din categoria atributelor de identificare a persoanei 
fizice [12, p.105].

Un aspect congruent este faptul că țara noastră 
are competență, prin organele de resort, și la nivel 
internațional în materie de colaborare privind asistența 
juridică în materia actelor de stare civilă. La acest 
subiect, avem în vedere Convenţia CSI cu privire la 
asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie 
civilă, familială şi penală, semnată la Minsk la 22 
ianuarie 1993. Este bine venită aderarea RM în anul 
1995 la această Convenție și este salutabil acest fapt 
din moment ce acest act internațional oferă sprjin și 
satisface cerințele cetățenilor în materia exercitării 
drepturilor lor. Respectiv, art.14 din Convenție preve-
de: „Părţile Contractante se obligă să expedieze una 
alteia, la cerere, fără traducere şi fără plată, certifica-
tele de înregistrare a actelor stării civile“ [7].

Savanții V.V. Bică, I. Burghelea menționează că 
în doctrină se vorbește despre faptul că actul de stare 
civilă și Registrul de stare civilă sunt într-o strânsă 
legătură, întrucât actul de stare civilă nu este, în mate-
rialitatea lui, decât pagina din Registrul de stare civilă 
în care este întocmit. În afară de registru, nu există 
vreun act de stare civilă, constituirea unui astfel de 
act pe foaie volantă fiind lovită de nulitate. 

În această ordine de idei, caracteristicile esențiale 
ale înregistrărilor de stare civilă sunt următoarele:

Sunt operațiuni juridice și apar distinct de obiec-•	
tul înregistrărilor, care este format din elementele ce 
alcătuiesc conținutul stării civile a persoanei.

Constau în consemnarea în scris a elementelor •	
de stare civilă, fără a se confunda, prin declararea unui 
act sau fapt de stare civilă, cu consemnarea acestora 
prin înregistrare.

Sunt efectuate în registre de stare civilă cu un •	
regim special de ținere și completare.

Efectuarea operațiunilor de stare civilă este de •	
competența unor organe special învestite cu asemenea 
atribuții de către lege, ceea ce confirmă caracterul so-
lemn al acestei activități [3, p.195].

 Aceiași autori consemnează faptul că în ceea ce 
privește natura juridică a înregistrărilor de stare civilă, 
trebuie să distingem între:

Perspectiva dreptului civil, potrivit căruia înre-•	
gistrarea este îndeplinirea procedurii de întocmire a 
actului autentic de stare civilă.

Perspectiva dreptului administrativ, conform •	
căruia înregistrarea de stare civilă este un act adminis-
trativ individual, întrunind toate condițiile esențiale ale 
unui asemenea act.

 În consecință, natura juridică a actului de naștere 
apare ca având un caracter complex, mixt, în sensul 
că:

Din punctul de vedere al dreptului civil, actul •	
de stare civilă este un înscris autentic care servește 
drept mijloc de identificare a persoanei fizice (prin 
acel atribut de identificare care este starea civilă) cu 
mențiunea că, sub aspect probator, este numai unul 
din mijloacele de probă a stării civile, celălalt fiind 
certificatul de stare civilă.

Din punctul de vedere al dreptului administrativ, •	
actul de stare civilă este înscrisul doveditor al actului 
administrativ individual reprezentat de înregistrarea de 
stare civilă pe care o conține. Concomitent, actul de 
stare civilă este un mijloc de evidență a populației.

Doctrinarii I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasiles-
cu susțin că actele de stare civilă sunt acte juridice 
de dreptul familiei, aceștia consideră că înregistrări-
le de stare civilă nu sunt acte administrative, ci niște 
operațiuni tehnico-materiale, iar actele de stare civilă 
sunt rezultatul acestor operațiuni și, totodată, înscri-
suri doveditoare ale acestor operațiuni. Concluzionând 
această idee, totuși suntem de părere că actele de stare 
civilă sunt în prim-plan de esența dreptului familiei, 
așa cum anume această ramură de drept asigură re-
glementarea aspectelor primordiale față de raporturile 
de familie care sunt transpuse în actele de stare civilă, 
reprezentând astfel o filă din viața fiecărui individ.

Respectiv, în temeiul actelor de naștere se eliberea-
ză certificatele se stare civilă, care sunt un instrument 
de probă uzual, prin care se poate dovedi starea civilă 
în orice moment [14, p.177-179], întrucât actele de 
stare civilă sunt file din Registrul de stare civilă care 
urmează a fi păstrate în arhiva organelor de stare civi-
lă, iar modelul unic al acestora este aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 558 din 18.05.2007 cu privire 
la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate 
ale actelor de stare civilă.

Potrivit pct.10 din Instrucțiunea nr. 4/2004, „Drept 
dovadă a stării civile servesc, de regulă, certificatele 
de stare civilă eliberate în modul stabilit şi prezen-
tate organelor interesate de titularii acestora sau de 
persoanele îndreptăţite“ [11]. Menționăm că în țara 
noastră certificatele de stare civilă se eliberează având 
drept suport juridic Hotărârea Guvernului nr. 757 din 
04.07.2006 cu privire la aprobarea modelului unic al 



Nr. 11, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

70

formularelor certificatelor de stare civilă. Chintesența 
constă în faptul că atât actele de stare civilă, cât și cer-
tificatele de stare civilă au aceeași putere doveditoare 
fără deosebire, remarcăm faptul că în certficatele de 
stare civilă se consemnează doar principalele date ale 
actelor de stare civilă.

Totodată, este important de menționat faptul 
că, în conformitate cu art.82 lit. a, b din Legea nr. 
100/2001 a RM „neverificarea de către funcţionarul 
de stare civilă a conţinutului declaraţiei sau a con-
cordanţei acesteia cu actele de identitate, cu certifi-
catele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezen-
tate; precum şi înregistrarea actului de stare civilă cu 
încălcarea competenţei teritoriale” constituie contra-
venţii. 

Conchidem astfel că anume de la această premisă 
rezultă importanța și rolul major pe care îl dețin orga-
nele de stare civilă nu numai atât în ceea ce privește 
interesele statului, dar și drepturile cetățenilor. Drept 
confirmare a acestui fapt prin înregistrarea acte-
lor de stare civilă este posibilă evidența și controlul 
populației, ceea ce reprezintă unul din factorii hotărâ-
tori în analiza privind perpetuarea speciei umane și a 
dezvoltării sociale a acesteia. 
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Într-o formă arhaică dar pragmatică, băncile erau 
cunoscute ca instituţii de credit care fac comerţ 

cu bani, atrăgând resursele disponibile şi plasându-le 
sub formă de produse şi servicii, potrivit cerinţelor eco-
nomiei, la preţuri care să acopere costurile şi riscurile 
şi să asigure un profit. În esenţă, această concepţie este 
valabilă şi astăzi, numai că produsele şi serviciile ban-

care s-au diversificat extrem de mult, au apărut tipuri 
noi, în special ca urmare a progreselor tehnologice în 
informatică şi comunicaţii, ceea ce a produs profunde 
transformări în relaţia bancă-client, în organizarea şi 
gestiunea sistemului bancar.

Produsele şi serviciile bancare au unele particulari-
tăţi care le diferenţiază de celelalte produse şi servicii:

SERVICII  BANCARE  Cu  uN  POTENȚIAL  IMPACT  GRAV 
PENTRu  CONSuMATORI. 

ASPECTE COMPARATE
Victoria SAnDUȚA,

doctorand, lector universitar (USPEE „Constantin Stere”) 

Multe produse din sectorul financiar implică după sine taxe și tarife suplimentare. Aceasta înseamnă că costurile (sau 
creșterile costurilor), asociate cu utilizarea unui produs sau serviciu în plus față de costul primar, în avans, este perceput din 
când în când de la client, în mod regulat sau în legătură cu un anumit eveniment. Produsele în cauză au potențialul de a fi serios 
dăunătoare pentru consumatori, deoarece taxele și tarifele pot provoca neajunsuri bruște și neașteptate în finanțele clienților, 
lăsând eventual fonduri insuficiente pentru a acoperi alte cheltuieli. Mulți consumatori se concentrează mai degrabă pe ratele 
principale sau plățile inițiale decât pe caracteristicile produselor, cum ar fi taxele și tarifele, în special atunci când acestea 
sunt efectuate postvânzare. Cumulativ, taxele și cheltuielile pot provoca neajunsuri semnificative în raport cu ceea ce a avut 
de așteptat clientul, și astfel afectează planurile sale de viitor. Autoritățile de reglementare din țările Uniunii Europene în anii 
2011 și 2012 au identificat preocupările legate de taxele excesive și nontransparente și de cheltuieli, elaborând în februarie 
2014 un studiu privind protecția consumatorilor de servicii financiare sub egida Parlamentului European. În 2011 redevențele 
și taxele conturilor băncii au fost evidențiate în special, inclusiv taxarea neclară sau inexactă și supraîncărcarea (urmată cu 
restituiri), în timp ce în 2012 problema s-a extins pentru a include transparența și nivelul tarifelor, în general, de exemplu, 
creșterea taxei și noile taxe „administrative” pentru anumite rambursări de împrumut. Taxele și tarifele, și probleme asociate, 
sunt identificate în legătură cu o gamă largă de produse financiare cu autoritățile de reglementare din întreaga Europă. În unele 
cazuri, taxele sunt considerate a fi „excesive” (de exemplu, relativ disproporționate în raport cu costul de bază al instituției 
financiare care este destinată să acopere taxa), iar în alte cazuri, taxele și tarifele sunt o „sancțiune”, de exemplu, pentru evita-
rea unei plăți sau a obligațiunilor privind un împrumut și sunt, prin urmare, de natură să compună o situație financiară dificilă 
pentru consumator. Mai mult decât atât, în anumite cazuri, taxele și tarifele sunt inevitabile pentru consumatori. Pe baza 
cercetărilor efectuate asupra rapoartelor publicate pe pagina web a Parlamentului European, vom prezenta în articol taxele și 
tarifele asociate cu produsele bancare de bază, și anume – produsele de credit de consum, produsele de credit ipotecar, precum 
și conturile și cardurile bancare.

Cuvinte-cheie: produse de credit de consum; conturi bancare; carduri bancare; împrumuturi payday/instant; credite de 
consum; autoritate de supraveghere financiară; taxe; tarife; risc financiar; consumator de servicii bancare.

***
Many products in the financial sector of the state mean taxes and surcharges. This means that the costs (or cost increas-

es) associated with the use of a product or service, in addition to primary costs in advance is taken occasionally from the 
client on a regular basis or in relation to a particular event. These products have the potential to be seriously damaging to 
consumers because the fees and charges can cause sudden and unexpected shortfalls in customers’ finances, possibly leav-
ing insufficient funds to cover other expenses. Many consumers focus on main or initial payment rates, rather than product 
features, such as fees and charges, especially when they are performed after sales. Cumulatively fees and expenses may 
cause significant shortcomings in relation to what the customer had expected, and so affect his future plans. Regulators in 
the European Union in 2011 and 2012 identified concerns about excessive and non-transparent fees and charges, prepared 
in February 2014 a study on the protection of consumers of financial services under the auspices of the European Parlia-
ment. In 2011 fees and charges of bank accounts were highlighted in particular, including taxation unclear or imprecise 
and overloading (followed by refunds), while in 2012, the issue has expanded to include transparency and price levels, in 
general, for example, increasing tax and new taxes ‘administrative’ certain loan repayments. Fees and charges and associ-
ated problems are identified with a wide range of financial products with regulators across Europe. In some cases, the fees 
are considered to be “excessive” (i.e., relatively disproportionate to the cost base of financial institutions is intended to 
cover charge), and in some cases, fees and charges are a ‘penalty’, for example to avoid a payment on a loan or bonds  are 
therefore likely to compose a difficult financial situation for the consumer. Moreover, in some cases, fees and charges for 
consumers are inevitable. Based on research conducted in reports published on the website of the European Parliament, 
in this article we present the fees and charges associated with basic banking products, namely consumer credit products, 
mortgage products and accounts and bank cards.

Keywords: consumer credit products; bank accounts; credit cards; payday loans/instant loans; consumer loans; finan-
cial supervisory authority; duties; tariffs; financial risk; consumer banking services.



Nr. 11, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

72

– sunt imateriale, adică nu au un suport fizic, dar sati-
sfac anumite cerinţe indispensabile societăţii, facilitând 
circulaţia bunurilor materiale;

– sunt condiţionate de reglementări bancare care 
stabilesc anumite condiţii de funcţionare, risc, garantare 
etc.; 

– produsele (creditele) dau acces la monedă, iar servi-
ciile (plăţile interbancare) asigură transferurile monetare 
între participanţii la tranzacţii;

– produsele şi serviciile se valorifică prin reţeaua pro-
prie de unităţi bancare şi nu se pot redistribui, închiria; 

– produsele şi serviciile se valorifică numai clientelei 
care are relaţii cu banca (au conturi deschise la bancă). 

Din punctul de vedere al gestiunii bancare, produsele 
(creditele) angajează capitalurile băncilor şi fondurile 
atrase care se avansează sub formă de împrumuturi, în 
timp ce serviciile (plăţile interbancare) transferă fondu-
rile clientelei de la un partener la altul. raporturile juri-
dice care se creează între bancă şi client plasează banca, 
în cazul produselor (creditelor), în poziția de creditor 
şi clientul de debitor, iar al depozitelor, clientul devine 
creditor (pentru depozitele pe care le deţine la bancă) 
şi banca debitor; în ce priveşte serviciile, banca este în 
poziţia de creditor şi clientul de debitor. Aceste raporturi 
în care clientul poate fi în unele cazuri creditor, iar în 
altele debitor sunt destul de complexe şi sunt specifice 
numai sistemului bancar.

Produsele bancare destinate persoanelor fizice (numi-
te anterior „retail banking”) sunt reprezentate de creditul 
de consum, creditul ipotecar, garanţii bancare, depozitele 
bancare la vedere şi la termen, precum şi de serviciile 
de plăţi electronice, plăţi prin carduri, canale alternative 
(internet, telefonie mobilă), schimb valutar, păstrarea 
valorilor în seifurile băncilor, transferuri internaţionale 
gen Western Union.

 Persoanele fizice, în general, sunt mult mai sensi-
bile la orice schimbare în caracteristicile produselor şi 
serviciilor care induc influenţe în structura preţului sau 
a facilităţilor şi de accea piaţa este mult mai volatilă. 
Diversitatea tot mai mare a caracteristicilor produselor 
şi serviciilor accentuează această volatilitate şi băncile 
trebuie să fie tot mai imaginative cu ofertele lor pentru 
a fi tot mai atractive. În opţiunea clienţilor pentru selec-
tarea ofertelor avansate de bănci, câteva caracteristici 
rămân esenţiale, precum preţul, facilităţile, rapiditatea 
şi calitatea produselor şi serviciilor, la care se adaugă şi 
încrederea în bancă. Într-o piaţă stabilă, diferenţierile 
cantitative nu pot fi mari şi la un volum mai redus de 
produse sau servicii influenţele nu sunt semnificative, aşa 
că opţiunile se bazează mai mult pe facilităţi şi calitate, 
în schimb la volume mai mari accentul se pune pe preţ 
(dobândă sau comision), întrucât diferenţele sunt sem-
nificative. Pentru bănci, preţul produsului/serviciului 
este cel mai important şi acesta trebuie să fie cât mai 
competitiv.

Activitatea de retail s-a dezvoltat ca o alternativă la 
cea corporatistă, dar mult timp a stat în umbra acesteia. 
În ultimii 30 de ani, a avut loc o dezvoltare accentuată 
a retail-ului bancar şi a rezultat că poate fi la fel de ren-
tabil ca activitatea corporatistă şi cu riscuri mai mici. 
Potrivit unui studiu recent, în Europa, are loc un proces 
de consolidare şi de concentrare în bănci mari sau în 

grupuri financiare care cuprind bănci de retail, societăţi 
de asigurare şi de investiţii financiare şi de expansiune pe 
pieţele în formare din Europa Centrală şi de Est. Întrucât 
unele experienţe de transfer al activităţii de retail bancar 
dintr-o ţară în alta nu au dat rezultatele aşteptate, adică 
cele din ţara de origine, s-a adoptat strategia alianţei unor 
bănci de nivel mondial cu bănci regionale sau naţionale 
şi cu o prezenţă locală mult superioară. 

În cazul serviciilor bancare, comportamentul consu-
matorului este deosebit de complex, fapt care se dato-
rează, în primul rând, obiectului tranzacțiilor (servici-
ilor) – respectiv, banii – care constituie marfa cea mai 
inconsistentă. În consecință, procesul decizional este 
adeseori îndelungat și mult mai bine fundamentat decât 
în cazul altor categorii de mărfuri.

Produsele de credit de consum
Taxele și tarifele asociate cu produsele de cre-

dit de consum au apărut în diferite state membre în 
circumstanțe diferite. Printre acestea se numără tarife-
le generate de nerambursarea sau plata cu întârziere a 
creditelor, comisioane generate prin descoperiri, tari-
fele „administrative”, taxe pentru „notificări” și „me-
mentouri”, și tarifele de trecere prin costuri suplimen-
tare de refinanțare a împrumutului. Există exemple de 
tarife legate de credite (inclusiv creditele în valută și 
împrumuturi payday), carduri de credit și descoperirile 
de cont.

Taxele percepute de la consumatori, în legătură cu 
rambursarea creditelor pierdute sau întârziate, sunt 
identificate cel mai adesea (inclusiv taxele de avertiza-
re, taxele de întârziere de plată, taxele implicite și taxe-
le pentru emiterea de scrisori de colectare a datoriilor) 
– exemple de astfel de taxe sunt identificate în Croația, 
Italia, Lituania și Marea Britanie. În unele țări, și anu-
me, Germania și Austria, au existat dispute în instanțele 
de judecată asupra faptului dacă acuzațiile au fost jus-
tificate sau nu.
 În Croația, unele bănci utilizează salariile de 

garanți pe împrumut pentru a plăti înapoi împrumu-
turile în cazul în care debitorul nu a putut ține pasul 
rambursării („sechestre”). În același timp, ei încasează 
o „penalizare de interes” egală cu 15% de către debi-
tor. Potrivit Băncii Mondiale, aceasta constituie un 
„abuz de practici de recuperare a creanțelor”. Cu toate 
acestea, în conformitate cu autoritatea de reglementare 
croată, această practică este mai puțin frecventă [1]. În 
plus, o bancă încasează taxe excesive de avertisment 
care nu au putut fi justificate de costul real pentru pro-
ducerea și trimiterea acestor notificări pentru clienții 
care s-au confruntat cu dificultăți de achitare a datorii-
lor. Potrivit autorității de reglementare, banca trebuie să 
compenseze consumatorilor pentru încărcarea excesivă 
cu anunțuri de avertizare [2].
 În Germania, autoritatea de reglementare a primit 

plângeri privind manipularea administrativă de taxe 
pentru creditele de consum. Aceste taxe au fost con-
siderate inadmisibile de Tribunalul Regional Superior 
din Dresda. Instanța a susținut că acuzațiile impun dez-
avantaje asupra clienților, precum și activitățile admi-
nistrative (pentru care se percep taxele) sunt, în primul 
rând, un instrument pentru a controla corectitudinea 
garanțiilor oferite de către client și, prin urmare, trebu-
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ie să servească mai degrabă în interesul băncii decât în 
interesul clienților [3].
 În Austria, creditele în valută au devenit mai cos-

tisitoare pentru refinanțare din cauza crizei financiare. 
Mai multe bănci au încercat să treacă la creșterea costu-
rilor pentru clienții lor de împrumuturi în valută străină, 
utilizând anumite clauze în contractele lor de împru-
mut. Aceste clauze afirmă că, în împrejurări de creștere 
a costurilor de furnizare, întreținere sau de refinanțare a 
acestor credite, banca ar avea dreptul să treacă creșterea 
costurilor asupra clienților [4]. O asociație de protecție 
a consumatorilor a inițiat împotriva ei proceduri judici-
are și a avut succes în baza a patru argumente: clauzele 
nu specifică în mod adecvat circumstanțele în care a 
fost permisă o creștere; practica de refinanțare a fost 
efectuată în mod cumulativ, nu pe o bază contractuală; 
tarifele au fost mai degrabă de voință a băncilor decât 
inevitabile; și a provocat consumatorilor dezavantaje 
considerabile [5].
 În Italia, întârzierea de a efectua plățile prin card 

de credit sau trecerea peste limită a provocat impunerea 
de tarife extrem de ridicate ale dobânzilor pentru clienți. 
Calculul dobânzii datorate s-a bazat nu numai pe plățile 
restante, dar și pe creditul rezidual de pe card [6].
 În Marea Britanie, împrumuturile payday au fost 

criticate de către OFT pentru a avea comisioane ridi-
cate și cheltuieli asociate acestora. Un creditor plătește 
GBP 179, în medie, în cele 35 de zile după o plată pier-
dută, care a inclus o inițială taxă de plată ratată, o taxă 
adițională în caz de neachitare după șapte zile, și o taxă 
implicită după 35 de zile și costuri suplimentare pentru 
emiterea de scrisori de colectare a datoriilor [7].
 În Lituania, consumatorii s-au plâns pe taxele de 

notificări scrise cu privire la datoria lor. Creditorii so-
licită ca consumatorii să acopere costul scrisorilor de 
notificare cu privire la datorie [8].

Produsele bancare de bază (adică conturile ban-
care)

Tipurile de taxe și tarife asociate cu produsele 
bancare de bază sunt conturi „gestionare” și taxe de 
„întreținere”, cheltuieli aferente neachitării debitelor 
directe, tarife legate de descoperirile neautorizate de 
cont, precum și taxele pentru conturile de închidere. În 
special, o anchetă efectuată de către o Autoritate de re-
glementare, bazată pe un set reprezentativ de profiluri 
de clienți, a constatat că cel mai probabil vor apărea 
taxe mari din cauza debitelor directe neplătite și taxelor 
de la descoperirile de cont.
 În Spania, un număr de clienți a cerut modificarea 

taxelor de întreținere de cont bancar și introducerea de 
tarife noi. Banco de España a afirmat că legea permite 
băncilor să modifice aceste taxe după informarea indi-
viduală a clienților lor și într-un mod ușor de înțeles, nu 
mai târziu de două luni înainte de introducerea acestor 
modificări. Cu toate acestea, instituțiile financiare au 
aplicat modificările imediat după informarea clienților 
lor și, prin urmare, nu au respectat termenul de două 
luni prevăzut de lege [9].
 În Germania, după transpunerea în legislație a 

Directivei Serviciilor de Plată, băncile au început ta-
rifarea consumatorilor pentru notificarea cu privire la 
neachitarea unui debit direct [10]. Curtea Supremă de 

Justiție Federală a decis că aceasta este o obligație le-
gală pentru bănci – de a notifica clienții care au eșuat 
o operațiune de debitare directă din cauza fondurilor 
insuficiente. Prin urmare, aceasta nu constituie un ser-
viciu suplimentar contra cost. Astfel s-a decis că costu-
rile de furnizare a acestui serviciu nu pot fi transferate 
consumatorilor, care ar fi dezavantajați într-o măsură 
necorespunzătoare, dacă o astfel de abordare ar fi fost 
urmată de băncile lor [11]. Cu toate acestea, în iulie 
2012, interdicția dată a fost îndepărtată drept consecin-
tă a introducerii Zonei Unice de plăți în euro a debitării 
directe de bază, ceea ce înseamnă că băncilor li s-ar 
putea, în viitor, să li se permită să perceapă o taxă pen-
tru notificarea de neachitare la timp [12]. Un al doilea 
caz, Germania se bazează pe P-conturi, un tip de cont 
bancar vizat de guvern pentru consumatori care sunt 
foarte îndatorați. O parte din banii din aceste conturi 
este restricționată, astfel încât să nu poată fi accesată 
de creditori. În atare timp, aceste conturi au fost supuse 
unor taxe de administrare mai mari decât conturile cu-
rente standard și reclamanții au întrebat dacă astfel de 
taxe ar trebui să fie permise. Curtea Federală Supremă 
de Justiție a hotărât că taxele excesive nu ar trebui să 
fie permise, deoarece clienții în cauză au fost obligați 
prin lege să deschidă astfel de conturi și băncile au fost 
obligate prin lege să le ofere [13].
 În Croația, autoritatea de reglementare a consta-

tat că de la introducerea de conturi curente la începutul 
anilor 2000, au existat diverse practici dăunătoare. În 
ceea ce privește taxele și tarifele, unele bănci, de obicei 
cele mai mici, percep taxe inutile dacă un consumator 
a vrut să închidă un cont curent, care a fost legat de alte 
produse sau servicii. Această practică a crescut efectiv 
costul pentru consumatorii care trec de la o bancă la 
alta [14].
 Banca Centrală irlandeză a efectuat o revizuire 

în cheltuielile bancare. Ea a vrut, în primul rând, să 
îmbunătățească propria înțelegere a costurilor pentru 
consumatori de rulare a unui cont personal curent și, în 
al doilea rând, pentru a îmbunătăți transparența în jurul 
acestor tarife pentru terți. Banca a creat un set de pro-
filuri fictive reprezentative ale utilizatorilor și costurile 
calculate pentru ei pe parcursul unui an. Studiul a con-
statat că tarifele bancare ridicate rezultă din activitatea 
precum debitele directe neachitate la termen, interesele 
pentru cost suplimentar și supralimită sau comisioane 
de trimitere (cele două din urmă se referă la taxele pen-
tru descoperirea de conturi neautorizate) [15].
 Conform CLCV francez [16], tarifele bancare (de 

exemplu, comisionul de intervenție și taxele de respin-
gere de validare) sunt de multe ori foarte mari și multe 
dintre aceste tarife nu au nici o justificare economică. 
Ele apasă foarte mult asupra bugetelor consumatorilor 
și agravează situațiile financiare deja critice [17].

Investiții și asigurări de viață și produse
Taxele și tarifele aferente investițiilor și asigurărilor 

de viață și a produselor includ taxele de negociere a 
produselor, taxe pentru costurile de achiziție și taxele 
de anulare anticipată. O problemă identificată în capi-
tolul 2, în legătură cu aceste produse, este faptul că pot 
fi furnizate informații insuficiente clienților despre ele, 
inclusiv informații cu privire la ponderea primelor care 
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sunt atribuite mai degrabă la taxe decât la investiții. 
Mai mult decât atât, unele taxe pot fi disimulate sau 
netransparente. În consecință, consumatorii pot supra-
estima beneficiile financiare nete ale acestor produse 
după taxe și tarife, în special atunci când contractele 
sunt reziliate preliminar.
 În Germania, clauzele contractuale folosite de 

către asigurătorii de viață legate de taxele de anulare și 
costurile de încărcare a achizițiilor într-o formă de pla-
tă inițială premium erau gestionate ineficient de Curtea 
Federală Supremă de Justiție, deoarece aceste clauze îl 
puneau pe consumator într-un dezavantaj nepotrivit sau 
lipsit de transparență [18].
 În Finlanda, autoritatea de reglementare a găsit 

deficiențe în prezentarea prețului și în costurile de pro-
duse de asigurare cu capital variabil, în parte pentru că 
structura taxelor poate fi dificil de înțeles [19].
 Asigurarea de viață este de multe ori obiectul 

unui număr mare de plângeri din Republica Cehă, o 
problemă fiind costurile ascunse sub formă de taxe de 
negociere a produsului care se deduc la începutul ciclu-
lui de asigurare (și cu privire la care intermediarul nu îl 
informează de obicei pe consumator) [20].
 În Franța, investitorii în fonduri structurate au 

primit doar un capital garantat fără taxe de abonament 
la scadență [21].
 În Ungaria, consumatorii au plătit taxe pe care 

ei nu le-au putut anticipa în legătură cu produsele cu 
capital variabil, deoarece o societate a folosit o frazare 
neclară în termenele și condițiile contractuale [22].
 În Spania, au fost aplicate taxe în legătură cu 

produsele cu capital variabil, chiar dacă aceste taxe nu 
au fost prevăzute în contracte. Ca rezultat, clienții au 
primit la scadență mai puțin decât era de așteptat și, 
în unele cazuri, mai puțin decât investiția lor inițială 
[23].
 Conform Asociației Consumatorilor din Slove-

nia, cumpărătorilor de asigurare de viață le sunt pro-
mise profituri mari, dar nu sunt conștienți de taxele și 
pierderile potențiale în cazul în care decid să rezilieze 
prematur aceste contracte. Asociația notează, de ase-
menea, că produsele vândute sunt de multe ori cu cele 
mai mari rate de comisioane pentru vânzători [24].
 În Slovacia, potrivit rapoartelor anuale ale 

autorității de reglementare, între anii 2008 și 2012, ta-
xele au inițiat de multe ori plângeri în piața de capi-
tal, sectorul de economisire de pensie suplimentară, și 
titlurile de valoare de piață. În ceea ce privește piața 
de capital, cele mai multe plângeri se bazau pe taxe de 
servicii, în sectorul de economisire suplimentară de 
pensii acestea erau taxele de retragere și de terminare 
a decontărilor, precum și pe piața valorilor mobiliare 
cele mai multe plângeri erau legate de taxele percepute 
pentru anularea conturilor de valori mobiliare [25].

Produse de credit cu rate ridicate de interese.
împrumuturi payday/instant 
Împrumuturile ‘payday’ și ‘instant’ au fost identi-

ficate ca potențial dăunătoare pentru consumatorii in-
dividuali de către autoritățile de reglementare, ABE 
și studiile anterioare pentru Comisie. Aceste formula-
re specializate pentru credite de consum implică, de 
obicei, sume relativ mici de împrumut pentru fiecare 

împrumut, perioade de amortizare scurte (de exemplu, 
mai puțin de 3 luni), și rate ridicate ale dobânzilor. Bu-
năoară, ratele anuale ale dobânzilor la aceste credite se 
ridică la aproape 1000% în medie în Finlanda [26], în 
timp ce pe piața din Marea Britanie furnizorii de top 
percep APR de câteva mii de procente [27].

Împrumuturile sunt extrem de accesibile, atât în ter-
mene de cecuri de bonitate, care sunt adesea limitate și 
relaxate, cât și în ceea ce privește aspectele practice de 
obținere a creditului. De exemplu, creditele sunt ade-
sea acordate prin mesaj textual sau pe internet, iar banii 
sunt împrumutați în timp foarte scurt, uneori în câteva 
minute. O altă caracteristică relevantă este că acest tip 
de credit este de obicei asigurat de intermediarii de cre-
dite nebancare.

Împrumuturile payday/instant ale categoriei de pro-
duse includ așa-numitele ‘împrumuturi SMS’, care au 
devenit predominante în Finlanda și Suedia în jurul 
anului 2006, și ‘Flitskrediet’ (credit rapid), care a fost 
introdus în Olanda în 2007.

În unele țări din UE, valoarea remarcabilă a acestui 
tip de credit deținut de către consumatori a crescut dra-
matic în ultimii ani (și este în prezent relativ mare). De 
exemplu, în Finlanda, în ciuda faptului că împrumutul 
de credit instant este relativ nou, suma scadentă a fost 
de 320 mil. în anul 2011 [28].

Rapoartele și răspunsurile la anchetele de la 
autoritățile de reglementare și alte agenții oficiale din 
Finlanda, Țările de Jos (Olanda), Suedia și Regatul 
Unit identifică acest tip de credit ca un produs care poa-
te provoca efecte dăunătoare pentru consumatori [29]. 
În plus, aceste credite sunt, de asemenea, identificate ca 
fiind problematice în diverse alte studii și investigații 
paneuropene: ABE a menționat împrumuturile rapide 
într-un raport recent la aspectele legate de protecția 
consumatorilor în Europa; un studiu pentru Comisie 
(Reifner și colab. 2010) a identificat împrumuturile 
SMS și payday ca produse care sunt deosebit de aso-
ciate cu costuri de credit ridicate și de prejudiciile ca-
uzate consumatorului pe baza unei anchete a părților 
interesate și a experților din întreaga UE; și studiile au 
remarcat faptul că împrumuturile SMS provoacă pro-
bleme în unele țări din Europa de Est [30].

 Potrivit autorităților din Finlanda, Suedia și Re-
gatul Unit, costul ridicat al creditelor pe termen scurt, 
oferite persoanelor cu venituri mici și tinerilor, re-
prezintă o problemă deosebită [31]. Reifner și colab. 
(2010) raportează că informații similare au fost primite 
de la experții din Irlanda, Polonia, Letonia și Ungaria, 
și experți din Austria, Republica Cehă, Danemarca și 
Estonia au menționat produse cu dobanzi foarte mari ca 
„un conducător auto cu îndatorare excesivă”, cu exper-
tul care citează în particular împrumuturile SMS.
 Rate ridicate ale nominalului de împrumut în 

rândul împrumuturilor payday/instant ale debitorilor. 
Acest lucru implică refinanțarea unui credit existent cu 
un credit nou de la același furnizor sau luarea unui alt 
împrumut pe termen scurt de la un alt furnizor. În Marea 
Britanie, debitorii care au solicitat ajutor de la consilieri 
de credit cu privire la împrumuturile payday au trecut, 
în medie, datoriile lor de cel puțin patru ori, aproximativ 
unul dintre trei credite sunt plătite înapoi cu întârziere 
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sau deloc, și fluxurile de venituri ale furnizorilor depind, 
în mare măsură, de deținerea și refinanțarea creditelor. 
Oficiul britanic pentru comerț echitabil (UK-OFT), 
raportează, de asemenea, că firmele oferă consultanță 
dăunătoare prin încurajarea clienților lor să ia împrumu-
turi de la ei, deoarece acestea vor fi mai bine deservite 
cu un plan de rambursare [32].
 Referitor la problema de mai sus, poate fi 

menționat faptul că deseori mai multe credite sunt 
acordate unei singure persoane de diferiți furnizori. 
În Marea Britanie, unui consumator mediu care cau-
tă consiliere aproximativă pentru împrumuturi payday 
revin șase împrumuturi payday separate și, în ultimii 
patru ani, serviciul de Consiliere pentru Cetățeni a avut 
o creștere de zece ori a ponderii clienților săi cu mai 
multe datorii care includ împrumuturi payday [33]. 
Conform anchetei răspuns a Federației finlandeze de 
Servicii Financiare, instanțele au raportat un nivel cres-
cut de valori implicite de consum bazat pe un număr 
mare de împrumuturi mici, acordate de numeroși fur-
nizori de servicii unei singure persoane. Unele dovezi 
sugerează că mulți debitori de împrumuturi payday re-
curg la astfel de formă de creditare, atunci când ei deja 
dețin asupra lor o datorie creditară destul de mare [34] 
și singura modalitate de a scăpa de cursa financiară este 
de a vinde o parte din activele lor (cum ar fi mașina) sau 
de a iniția un proces formal de reducere a datoriei (cum 
ar fi, de exemplu, falimentul).
 Utilizarea „autorității de plată continuă” (CAP), 

prin intermediul creditorilor de împrumuturi payday/
instant pentru a lua în mod regulat bani din conturi-
le debitorilor lor. Există dovezi din Marea Britanie în 
conformitate cu care acest aranjament de rambursare 
este utilizat în mod abuziv, deoarece CAP sunt explica-
te clienților vag și sunt utilizate atunci când nu sunt în 
interesul clientului (de exemplu, atunci când acestea ar 
fi mai bine servite de un plan de rambursare).
 Sunt oferite informații insuficiente debitorior de 

către furnizorii de credite payday/instant. De exemplu, 
aceste firme furnizează informații insuficiente cu privi-
re la riscurile de a lua astfel de împrumuturi, costurile 
de împrumut, consecințele de neachitare la termen, pre-
cum și termenele și condițiile [35]. 
 Există exemple de marketing înșelător și agre-

siv din partea creditorilor payday/instant. De exemplu, 
Agenția Suedeză a Consumatorilor a raportat campanii 
publicitare agresive orientate spre tinerii care nu înțeleg 
corect aceste împrumuturi ca fiind fiabile și sigure (în 
plus față de cele ușor accesibile), și OFT – Marea Bri-
tanie, a constatat că multe site-uri web fac afirmații că 
agenția este considerată a fi potențial înșelătoare [36].
 Aceste împrumuturi pot exploata prejudecățile 

comportamentale ale anumitor grupuri de consumatori. 
Întrucât economia tradițională se bazează pe o presupu-
nere că consumatorii se comportă rațional (ceea ce în-
seamnă că ei ar accepta un credit numai în cazul în care 
aceasta este în interesul lor), economia comportamen-
tală identifică diverse distorsiuni care determină indi-
vizii să acționeze irațional (și să ia decizii care nu sunt 
în interesul lor), inclusiv supraoptimismul care poate 
determina consumatorii să subestimeze consecințele 
negative ale unui împrumut. Există unele dovezi că ast-

fel de prejudecăți pot fi exploatate în special la un cost 
foarte înalt, credite pe termen scurt. Spre exemplu, At-
tanasio și colab. (2008), după cum este citat în Reifner 
și colab. (2010), găsește că consumatorii cu venituri 
mici sunt extrem de insensibili la nivelurile privind 
ratele dobânzilor, și așa pot accepta credite chiar și în 
condiții care înseamnă că aceasta nu este în interesul 
lor.
 În mod similar, stimulentele creditorilor pot fi 

distorsionate prin caracteristicile pieței de împrumuturi 
payday/instant, și anume, nominalul ridicat peste prețuri 
și utilizarea în comun a autorităților de plată continuă 
descrise supra. OFT din Marea Britanie remarcă faptul 
că aceste caracteristici pot încuraja creditorii să extindă 
creditele consumatorilor care nu iși pot permite să le 
ramburseze pentru prima dată în mod real.

Efectele dăunătoare ale acestui tip de credit pot fi 
foarte importante pentru consumatori:
 Aceste împrumuturi au contribuit la o creștere 

semnificativă a restanțelor și valorilor implicite. De 
exemplu, în Finlanda împrumuturile instant au con-
tribuit, în mod semnificativ, la creșterea numărului de 
intrări de incapacitate de plată, în special pentru tineri 
și cei care au deja probleme grave de creanță. Numă-
rul de intrări de incapacitate de plată a crescut de la 
aproximativ 400.000 în 2005 la 1,7 mil. în 2012 (apro-
ximativ 350.000 de persoane) și instanțele au raportat 
un nivel crescut de consum implicit din cauza mai mul-
tor împrumuturi mici acordate persoanelor fizice unice 
[37]. În Marea Britanie sfaturi de caritate cu privire la 
datorii raportează un număr tot mai mare de vizitatori 
care dețin împrumuturi payday. Pentru Serviciul de 
Consultanță a cetățenilor, împrumuturile payday au re-
prezentat 1% din vizite în 2010 și 10% în 2012 [38]. 
Definirea implicită că un client nu va menține termene-
le acordului lor, de exemplu, faptul că nu vor rambursa 
împrumutul la timp sau deloc, datele furnizate de 21 de 
creditori payday din Marea Britanie au relevat o rată 
medie implicită de 20% în 2011/12 [39].
 Aceste împrumuturi au dus la pagube semnifi-

cative pentru înregistrările de credit ale persoanelor și, 
prin urmare, au consecințe pe termen lung pentru acești 
consumatori în ceea ce privește capacitatea lor de viitor 
de a accesa credite și de a beneficia de produse și servi-
cii financiare [40].
 Împrumuturile payday/instant pot fi deosebit de 

dăunătoare pentru anumite grupuri, și anume, tineri și 
cei care au deja probleme grave de creanță. Dificultățile 
financiare ale consumatorilor pentru care deja se con-
fruntă cu acestea sunt adesea exacerbate, atunci când 
aceste împrumuturi sunt oferite [41]. Potrivit unui stu-
diu din 2006 desfășurat în Irlanda, după cum este citat 
de Reifner și colab. (2010), „patru din 10 persoane cu 
bunăstarea socială se află în strânsoarea cămătarilor, 
care percep rate de dobânzi la fel de mari încât ajung 
la cifra de 188 la sută”, și în conformitate cu răspunsul 
anchetei al Ombudsmanului finlandez financiar, acest 
tip de credit cu ușurință „distruge” finanțele „slabe” 
ale consumatorilor. În Finlanda și Suedia autoritățile 
au identificat că aceste împrumuturi sunt deosebit de 
dăunătoare pentru tinerii consumatori [42], și Autori-
tatea suedeză a consumatorilor a raportat că campani-
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ile de marketing țintesc de fapt acest grup, precum și 
cele care sunt vulnerabile din punct de vedere financiar 
[43].

Cardurile de credit
Cardurile de credit sunt o formă de „credit rotativ”, 

deoarece consumatorul nu trebuie să ramburseze suma 
datorată utilizată într-un număr fix de plăți. În general, 
creditorul oferă o rezervă de credit limitat consumato-
rului, care răsplătește suma utilizată în conformitate cu 
condițiile convenite în contractul de credit. Mecanis-
mele de rambursare includ rambursarea în mod regulat 
a unui anumit procent din suma restantă, plata regulată 
a dobânzilor cu rambursarea creditului la sfârșitul du-
ratei de viață a contractului, sau rambursările cu regu-
laritate predeterminată fixă (de exemplu, în fiecare lună 
a contractului acordat).

Înainte de criza financiară recentă, piața cardurilor 
de credit a înregistrat o creștere substanțială. Numă-
rul de carduri emise cu funcție de credit doar în UE27 
a crescut cu aproximativ 14,4 mil. în 2006-2008 – o 
creștere de 11,4%. După atingerea unui nivel maxim de 
peste 141,5 mil. în 2008, numărul de astfel de carduri 
emise a scăzut cu 17,0% în perioada 2008-2012 [44].

Marea Britanie este principalul contribuitor la nu-
mărul de carduri emise în UE, reprezentând mai mult 
de jumătate din totalul lor în 2012, urmată de Franța 
care reprezintă un sfert din total [45]. Mai mult decât 
atât, datele de la Asociația britanică a Bancherilor lan-
sată în iulie 2013 arată că aproximativ 56,8 mld. GBP 
de credit rămân restante în piața cardurilor de credit în 
Marea Britanie [46].

Rapoartele și răspunsurile anchetei de la autoritățile 
de reglementare și alte agenții oficiale identifică car-
durile de credit ca fiind un produs care poate provoca 
efecte dăunătoare pentru consumatori. Mai mult decât 
atât, a 8-a ediție a Tabloului de bord al pieței de con-
sum evidențiază preocupări asupra funcționării pieței 
de credite, pieței de credite și carduri de credit, deoa-
rece se situează pe locul al 19-lea din 30 de piețe de 
servicii din UE în ansamblu, în ceea ce privește modul 
de funcționare bună pentru consumatori [47].

Problemele particulare și problemele invocate în le-
gătură cu acest tip de produs financiar sunt:
 Ratele ridicate ale dobânzilor la cardurile de cre-

dit au fost identificate ca provocând dificultăți financi-
are pentru consumatorii din UE în diverse rapoarte și 
studii paneuropene. Părțile-cheie interesate și experții 
din întreaga Europă care au fost chestionați, în baza 
unui studiu de Reifner și colab. (2010), au evaluat car-
durile de credit ca a doua formă cea mai problematică 
de creditare (după împrumuturile SMS). Aceasta este 
susținută de Asociația greacă de Protecție a Consuma-
torilor (KEPKA), care au citat în răspunsul lor la an-
chetă rate mari de interese la cardurile de credit ca o 
cauză de efecte dăunătoare asupra consumatorilor.
 Complexitatea crescândă a termenelor și 

condițiilor din contractele de carduri de credit, în 
special în ceea ce privește ratele, a crescut potențialul 
impactului negativ asupra consumatorilor indivi-
duali. Ca răspuns la sondajul nostru, autoritatea de 
reglementare română a subliniat că lipsa de regle-
mentări adecvate și nivelul scăzut de alfabetizare fi-

nanciară în rândul consumatorilor a dus la cazuri de 
„supraîndatorare”.
 Cardurile de credit, precum și cardurile de de-

bit, s-au confruntat cu un control asupra comisioanelor 
interbancare ridicate. Aceste taxe sunt plătite de către 
întreprinderile băncilor, atunci când tranzacțiile de ma-
nipulare sunt efectuate de către consumator utilizând 
cartea sa de credit. Comisioanele interbancare ridicate 
se transmit în mod indirect consumatorilor prin costuri 
de vânzare cu amănuntul mai mari de la întreprinderi. 
Acest lucru a fost identificat de Comisia Europeană și 
ea intenționează să stabilească limite pentru aceste taxe 
care sunt în curs la momentul raportării [48].
 Consumatorii au invocat, de asemenea, îngri-

jorarea lor cu privire la lipsa de claritate referitor la 
anumite aspecte ale contractelor de credit. În special, 
Raportul anual din 2012 al Ombudsmanului financiar 
belgian observă că prezența unei relații tripartite între 
consumator, bancă în calitate de intermediar, și compa-
nia de finanțare a provocat dificultăți în liniile finale de 
creditare, deoarece consumatorii nu erau conștienți de 
această procedură [49].
 Vânzarea legată de carduri de credit și la alte pro-

duse a devenit, de asemenea, o problemă. De exemplu, 
Banca Națională a Cehiei a raportat că consumatori-
lor li s-au emis carduri de credit, fără ca aceștia să știe 
atunci când achiziționau produse, ceea ce a dus la de-
punerea a numeroase plângeri [50].

Principalul impact dăunător al cardurilor de credit 
pentru consumatori a fost posibilitatea de datorie tot mai 
mare/problematică, care a apărut, în principal, datorită 
complexității tot mai mari a produsului și nivelului scă-
zut de cultură financiară din partea consumatorilor.

Creditele de consum
Creditele de consum sunt o formă comună de credit 

[51] de consum, care intră sub incidența Directivei pri-
vind creditele de consum în UE [52]. În general, aceas-
tă formă de credit este oferită consumatorului în baza 
unui acord care specifică suma totală scoasă și metoda 
de rambursare. În special, aceasta nu este direct legată 
de achiziționarea oricărui bun și/sau serviciu special.

În ultimii ani, diferite state membre au ridicat mai 
multe probleme în legătură cu aceste produse:
 În Lituania, Consiliul de Protecție a drepturilor 

consumatorilor a raportat reclamațiile consumatorilor 
cu privire la ratele extrem de ridicate ale dobânzilor la 
creditele de consum, care au crescut dificultatea de a 
achita creditele, precum și dăunând potențial finanțelor 
cu caracter personal ale consumatorilor [53]. Reifner și 
colab. (2010) furnizează informații cu privire la ratele 
dobânzilor pentru produsele de credit pentru consuma-
torii cu scadențe diverse în diferite state membre ale 
UE. Pentru creditul de consum cu o rată variabilă pen-
tru 1 an, rata de interes mediu în Lituania este raportată 
a fi de 13,9%, fiind mai mică decât în alte cinci state 
membre, și anume, în Bulgaria, Republica Cehă, Unga-
ria, Letonia și România. Preocupări similare au fost, de 
asemenea, menționate de către Asociația de Protecție a 
consumatorilor din Grecia, ca răspuns la sondajul nos-
tru.
 Au apărut alte situații problematice ca urmare a 

diferitelor taxe ce țin de creditele de consum. În 2011, 
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un număr mare de consumatori din Germania și-au 
expus nemulțumirea cu privire la perceperea de taxe 
administrative de manipulare privind împrumuturile 
personale. Un tribunal regional a conchis că aceste taxe 
sunt inadmisibile [54]. În Croația, o bancă a perceput 
taxe excesive pentru un avertisment referitor la ram-
bursarea datoriilor la creditele de consum și a trebuit să 
le compenseze consumatorilor [55]. Organul lituanian 
de protecție a consumatorilor a primit plângeri care au 
legătură cu acțiunile băncilor atunci când consumatorii 
încearcă să facă o rambursare anticipată a împrumutu-
rilor lor. Băncile au solicitat consumatorilor să compen-
seze pierderile pe care acestea le vor suporta ca urmare 
a rambursării anticipate; deși nu a existat nici termen cu 
privire la o astfel de taxă în acordul de împrumut. După 
o anchetă, s-a constatat că taxele legate de rambursarea 
anticipată au fost ambigue și netransparente [56].

Aceste aspecte specifice și problemele cu care se 
confruntă consumatorii cu credite personale au un 
potențial impact dăunător. În principal, consumatorii 
întâmpină dificultăți crescute în încercarea de a rambur-
sa datoriile și, în unele cazuri, e posibil să plătească mai 
mult de ceea ce a fost convenit în contractul de credit. 
Acest lucru a avut, de asemenea, un impact potențial 
negativ la înregistrarea lor de creditare, care este proba-
bil să provoace probleme în cazul în care aceștia doresc 
să împrumute în viitor. În alte cazuri, motivația de a 
efectua o rambursare anticipată a creditelor a lipsit din 
cauza existenței unor taxe pentru a acoperi pierderile 
realizate de furnizorul de împrumut.

Economii, investiții și produse de pensii cu randa-
mente mai mici decât cele așteptate.

Consumatorii primesc de multe ori doar o mică 
parte din suma așteptată a o primi de la produsele de 
investiții. Ocazional, acest lucru se datorează faptului 
că produsul a fost vândut incorect în vreun fel, ceea ce 
înseamnă că consumatorul nu era conștient de riscuri-
le asumate. În unele cazuri, consumatorii pierd în mod 
neașteptat o parte sau toate investițiile inițiale, atunci 
când ei au crezut că capitalul lor a fost garantat.

Deoarece consumatorii planifică finanțele lor vi-
itoare bazate pe rambursări, sperate a le obține din 
investițiile lor, produsele de investiții care sunt livrate 
într-un volum mai mic decât returnările așteptate, sau 
se reduc la pierderea neașteptată de capital, ceea ce 
poate avea un impact dăunător grav.

Cel mai mare risc de perturbare apare atunci când 
produsele relativ complexe sunt vândute la investitori 
cu experiență proastă. Exemplele identificate în statele 
membre se referă la obligațiunile perpetue, produse-
le structurate, obligațiunile convertibile, obligațiunile 
mixte/produse de asigurare, obligațiuni de capitaluri 
proprii, titluri de valoare CDO, și derivate pe rata do-
bânzii:
 În Belgia, consumatorii care au cumpărat în 2004 

și 2005 nu au obținut randamentul așteptat ca urmare a 
crizei financiare. În mai multe cazuri, clienții au primit 
înștiințări și informații insuficiente, înainte de aceste 
investiții și mulți dintre ei nu știau că obligațiunile au 
fost perpetue [57].
 În Spania, consumatorilor cu depozite structurate 

li s-au plătit interese mai frecvent decât era de așteptat și 

nu au putut recupera depozitele lor pe termen scurt (pe 
care ei nu le puteau anticipa ca urmare a informațiilor 
incomplete furnizate de ei) [58]. În plus, investitorii 
spanioli, de asemenea, au pierdut 300 mil. de euro de la 
schemele de plasament colectiv, ca urmare a prăbușirii 
Lehman Brothers [59].
 În Franța, consumatorii care au investit în fondu-

rile structurate în 2001 și 2002, fără a fi conștienți de 
riscurile asumate, au obținut doar un capital garantat 
fără taxe de abonament la scadență, aproximativ jumă-
tate din ceea ce se așteapta în baza promisiunilor făcute 
[60].
 În Italia, consumatorii care au investit într-o le-

gătură „obligatorie convertibilă”, emisă de o anumită 
bancă, au pierdut sume importante pentru investițiile 
lor, atunci când prețul social al băncii a scăzut. Potri-
vit unei asociații a consumatorilor, clienții nu au fost 
asigurați cu informații suficiente cu privire la acest pro-
dus complex.
 În Irlanda, obligațiuni cu o asigurare „de jur îm-

prejur” (așa-numitele „obligațiuni ISTC”) în valoare de 
aproximativ 40 mil. de euro, care au fost vândute inves-
titorilor de retail și cooperativelor de credit au devenit 
fără valoare, atunci când instituția financiară de suport 
s-a prăbușit [61].
 În Lituania, clienții unei anumite bănci, care au 

investit într-un sistem complex ce implică legături de 
capitaluri proprii, au suferit pierderi semnificative în 
valoare totală de 100 mil. de litas (aproximativ 30 mil. 
de euro). Potrivit unui tribunal, banca a majorat astep-
tările nerealiste în rândul clienților prin prezentarea 
investiției cât mai profitabile în toate privințele [62].
 În Finlanda, consumatorii care au investit în 

CDO-valori mobiliare (așa-numita „legătura Merma-
id”), au susținut că produsul a fost comercializat în ca-
litate de capital garantat, atunci când, în realitate, ei au 
pierdut capitalul [63]. Conform rapoartelor mass-media, 
circa 1.500 de investitori a pierdut un total de 140 mil. 
de euro de la investirea în aceste obligațiuni [64].
 În Danemarca, consumatorii (primari) care au 

investit într-un derivat al ratei dobânzii (care au mizat 
pe răspândirea dintre rata dobânzii la titlurile de stat 
daneze și obligațiunile credit ipotecar) au pierdut în jur 
de 85% din capitalul lor. DFSA a constatat că materi-
alul de marketing nu descrie profilul de risc al acestui 
produs în mod corespunzător.

În plus, consumatorii danezi, de asemenea, au sufe-
rit pierderi importante din investițiile lor în „Scandino-
tes” (un tip de CDO), ca urmare a prăbușirii unor bănci 
daneze. Potrivit DFSA, aceste produse au fost vândute 
neconform investitorilor de retail [65].
 În Austria, investitorii în „obligațiuni-bulgăre de 

zăpadă” au fost blocați cu ratele dobânzilor la zero în 
baza unor clauze contractuale specifice. Alte clauze au 
acordat instituțiilor dreptul de a rezilia aceste contracte, 
în timp ce deținătorii de obligațiuni au fost legați pentru 
mai mulți ani. Curtea Supremă din Austria a decis că 
aceste termene au fost ilegale [66].
 În Lituania, consumatorii care au achiziționat 

obligațiuni emise de banca Snoras au pierdut investițiile 
lor atunci când banca a devenit insolvabilă din cauza 
presupusei fraude și deturnării de active [67].
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Concluzii
Retail banking-ul este o piață extrem de competi-

tivă. Majoritatea oamenilor au nevoie de aceste servicii 
și, de regulă, ei analizează piața pentru a găsi banca ce 
oferă cele mai avantajoase stimulente, rate, oferte, dar 
și siguranță. Retail banking oferă posibilitate consuma-
torilor să plaseze toate conturile lor la o singură bancă, 
ceea ce este și foarte confortabil datorită conlucrării cu 
o singură instituție financiară și economisirii efortului 
și timpului pierdut. Băncile oferă o gamă foarte vari-
ată de servicii, de aceea acestea se străduie să creeze 
un ghișeu unic pentru a crește loialitatea clienților și 
pentru a se asigura cu un flux constant de clienți. În 
Republica Moldova, ghișeul unic pentru retail banking 
este Departamentul persoane fizice, situat în majorita-
tea filialelor băncilor comerciale.

Extinderea serviciilor bancare și modernizarea 
acestora oferă, de asemenea, mai multe oportunități 
pentru bancă de a crea profit, dar și de a oferi produse 
competitive pe piață. Din punctul de vedere al consuma-
torilor, aceasta este foarte avantajos datorită micșorării 
prețurilor și creșterii calității produselor bancare bazate 
pe competiție directă. Băncile pot concura privind ratele 
dobânzilor, oferirea unor servicii gratis, precum ar fi 
internet-banking sau mobile banking. Unele dintre ele 
chiar oferă stimulente speciale pentru clienții ce trec la 
banca de la rivali, precum ar fi bonusurile acordate la 
transferul de fonduri de la banca rivală pentru crearea 
unui cont nou.

Retail bankingul poate crea relații profesionale între 
client și bancă care pot dura o viață întreagă și chiar pot 
fi transmise din generație în generație. Băncile, de regu-
lă, își răsplătesc clienții pentru loialitate prin bonusuri, 
reduceri, premii pentru întrebuințarea produselor sale, 
scutiri sau chiar servicii gratuite.

Conform datelor oficiale ale BNM pentru semestrul 
I al anului 2013, s-au aflat în circulație 1.086.754 de 
carduri bancare, 9.984 de POS-uri și 986 de bancomate. 
Numărul cardurilor bancare continuă să crească an de 
an, ceea ce arată o creștere benefică a industriei retail 
și o creștere eficientă împotriva evaziunilor fiscale. 
Majoritatea bancomatelor sunt concentrate în cele mai 
mari orașe ale țării, iar unele sate și localități au acces 
la bancomate doar la câțiva km de ei. Soluția utilizată 
de băncile comerciale este retragerea banilor prin POS 
terminale la agențiile băncilor sau la oficiile poștale. 
Aceste metode primare pentru lumea contemporană 
accentuează doar o industrie retail slab dezvoltată.

Comparativ cu retail banking-ul țărilor din UE, in-
dustria retail din Republica Moldova este deocamdată 
în prag de dezvoltare. Tehnologiile noi bancare din 
Republica Moldova au rămas ani în urmă, chiar față de 
vecinii noștri. 

Băncile comerciale din Republica Moldova nu par 
să fi creat o strategie clară pentru dezvoltarea indus-
triei retail. Majoritatea profiturilor câștigate de bănci 
sunt din industria corporativă, de aceea acestea acordă 
puțină atenție și efort clienților retail. Pentru o serie de 
piețe care sunt slab avansate tehnologic, cum ar fi cea a 
Republicii Moldova, o influență foarte mare în defini-
tivarea unei strategii de dezvoltare va avea organizarea 
unor evenimente de impact la marele public ce ține de 

educarea financiară a populației și de prezentarea teh-
nologiilor și avantajelor pe care acestea le pot avea în 
viața cotidiană.

La moment cele mai mari bănci locale se află în 
proces de transformare și adaptare la retail banking im-
plementând tehnologii standardizate la cele europene. 
Pentru a se adapta noilor cerințe de pe piață și pentru a 
perfecționa calitatea produselor și serviciilor bancare, 
băncile trebuie să plaseze investiții costisitoare. În Re-
publica Moldova, industria retail banking mai este în 
prag de dezvoltare, din cauza lipsei unei strategii clare 
de dezvoltare, a educației financiare a cetățenilor de rând, 
a insuficienței tehnologiilor noi, produselor și serviciilor 
standardizate la cele europene.
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Fiind parte componentă a Imperiului Rus încă 
din 1812, Basarabia a fost supusă necesităţii de 

realizare a reformei judecătorești din cauza multiple-
lor schimbări sociopolitice care aveau loc pe teritoriul 
Imperiului Rus. 

În urma realizării acestei reforme în Basarabia, s-au 
format două tipuri de instanţe judecătoreşti:

judecătorii generale;1. 
judecătorii locale [1].2. 

În calitate de instanţe judecătoreşti generale putem 
evidenţia Tribunalul de Chișinău1 (care activează pe 
lângă Curtea cu juraţi) şi Curtea de Apel [2]. La rândul 
lor, instanţele judecătoreşti locale sunt reprezentate de 
judecătoriile de împăcare şi Congresul judeţean al ju-
decătoriilor de împăcare. 

Senatul apare ca instanţă superioară de casaţie pen-
tru toate tipurile de instanţe judecătoreşti.

Din cele menționate anterior, în calitate de instanță 
judecătorească generală pot fi evidențiate și tribunalele. 
Drept bază legală a formării acestor instanțe a servit 
Regulamentul privind organizarea judecătorească din 
1864, și anume, art. 77-80. 

După structură, tribunalele erau clasificate în patru 
ranguri: 

Tribunalele de rangul întâi activau în capitale și a) 
erau formate din șase departamente.

Tribunalele de rangul doi erau formate din trei b) 
departamente.

Tribunalele de rangul trei erau formate din două c) 
departamente.

Tribunalele de rangul patru nu erau împărțite în d) 
departamente [3].

Regula generală de constituire a tribunalelor era ca 
în fiecare regiune să se formeze minimum câte unul; În 
calitate de indiciu de bază al stabilirii numărului de tri-
bunale în fiecare gubernie a servit densitatea populației 
și așezarea geografică, și numărul de dosare examinate 
anterior în acea gubernie. Ținându-se cont de aceste in-
dicii, adică de numărul populației și suprafața de 468 
de verste pe care era amplasată Basarabia, procurorul 

1 Tribunalul de Chișinău mai poate fi numit și judecătorie dis-
trictuală.

Basarabiei Artimovski-Gulac propunea de a se înființa 
două tribunale: 

Tribunalul de Chișinău trebuia să activeze pentru •	
patru județe: Chișinău, Akkerman, Bender și Orhei;

Tribunalul de Bălți trebuia să activeze pentru trei •	
județe: Bălți, Soroca și Hotin [4].

Din păcate, la momentul stabilirii numărului total 
de tribunale pentru întregul imperiu, nu s-a ținut cont 
de acele propuneri ale procurorului guberniei și la 20 
decembrie 1869 a fost fondat Tribunalul de Chișinău, 
care era considerat de primul nivel, fiindcă era deschis 
în capitală și era unicul pentru Basarabia. Tribunalele de 
rangul doi, trei și patru puteau activa doar în guberniile 
unde erau formate mai multe tribunale. Tribunalul de 
Chișinău a fost format din 6 departamente: 3 departa-
mente judecau cauzele civile, 2 departamente – cauzele 
penale, 1 departament – cauzele administrative. Tribu-
nalul de Chișinău era condus de către un președinte, 
care concomitent avea în gestiune un departament. 
 Se practica transferul judecătorilor dintr-un departa-
ment în altul.

Deschiderea Tribunalului de Chișinău, precum și a 
altor instanțe de judecată din Basarabia, prevăzute de 
noile regulamente ale instanțelor judecătorești, a fost 
încredințată președintelui Curții de Apel din Odesa, 
Șahmatov [5].

În literatura presovietică rusă şi în cea sovietică a 
fost exprimată o opinie favorabilă unanimă asupra ca-
racterului reformei judecătoreşti din Imperiul Rus, pro-
movată în conformitate cu Regulamentele judiciare din 
1864.

Deşi regimul politic al Imperiului Rus era unul au-
toritar, puterea supremă legislativă şi cea executivă se 
concentra în mâinile ţarului, în Imperiu nu era promo-
vat principiul separaţiei puterilor, totuşi Regulamentele 
judiciare din 1864 au instituit independenţa justiţiei, 
prin aceasta înţelegându-se, în primul rând, indepen-
denţa judecătorilor faţă de administraţie ca principiu 
fundamental al exercitării justiţiei. Realizarea acestui 
principiu însemna construirea unor raporturi de tip nou 
între organele judiciare şi celelalte organe ale puterii de 

uNELE  CONSIDERAȚII  PRIVIND  ORGANIZAREA  
șI FuNCŢIONAREA  TRIBuNALuLuI  DE  CHIŞINău

oxana CHISArI-LUnGU, 
magistru în drept, lector universitar (USM)

Reforma judecătorească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea din Basarabia a avut ca principal scop moderni-
zarea organelor judecătoreşti şi a principiilor de realizare a justiţiei. Această reformă a constituit un pas înainte în cora-
portarea organelor judecătoreşti la relaţiile sociale noi apărute în acea perioadă, deși parțial a păstrat caracterele perioadei 
precedente. În articol ne vom referi la noile instanţe judecătoreşti și, în special, la funcționarea Tribunalului de Chișinău.

Cuvinte-cheie: tribunal; instanță de judecată; Curte de Apel; senat; Regulamentul privind organizarea judecătorească; 
judecător; litigiu; dosar penal; procuror; litigiu civil.

* * *
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stat, dar şi raporturi cu instanţele judecătoreşti ierarhic 
superioare.

În calitate de condiţie definitorie a independenţei 
judecătorilor era reglementată inamovibilitatea jude-
cătorilor, care se baza pe recomandarea acestora de 
către ministrul Justiţiei, iar numirea (aprobarea) ţinea 
de competenţa împăratului. În determinarea candidatu-
rilor un anumit rol îl aveau şi instanţele – tribunalele şi 
Curţile de Apel care puteau înainta candidaţi la funcţi-
ile de judecători. Eliberarea din funcţie a judecătorilor 
ținea de competenţa aceloraşi organe care i-au numit şi 
numai conform sentinţei judecătoreşti de condamnare. 
Statutul judecătorului era determinat de condiţiile pri-
vitor la numire, ordinea numirii şi beneficiile aferente 
statutului. Regulamentul despre instituţiile judiciare, 
art.202 arăta în calitate de condiţie – studiile superi-
oare sau dovada în exerciţiul funcţiunii a cunoştinţelor 
din domeniul judiciar, aceasta pentru că la moment nu 
existau suficiente cadre cu studii superioare. Studiile, 
cunoştinţele practice caracterizau judecătorul ca per-
soană erudită, ce se bucura de respect în societate, ceea 
ce garanta independenţa raţionamentelor, persoană care 
avea o atitudine corectă, justă faţă de oameni şi faţă de 
activitate.

Cariera judecătorească trebuia să fie precedată de 
aflarea la slujba de stat un anumit interval de timp (3 
ani) în scopul acumulării experienţei şi maturităţii de-
cizionale. Această condiţie nu era întotdeauna luată în 
calcul, căci ministrul Justiţiei avea posibilităţi mari în 
alegerea candidaţilor la funcţiile judiciare, fapt care se 
demonstrează şi prin ignorarea candidaţilor pe care îi 
propuneau înseşi instanţele care aveau acest drept. Pen-
tru transferul judecătorului de la un post la altul sau 
dintr-o localitate în alta, era necesar acordul judecăto-
rului respectiv. Supravegherea activităţii judiciare se 
făcea prin intermediul:

preşedintelui fiecărei instanţe;1. 
instanţelor ierarhic superioare;2. 
Departamentelor de casaţie ale Senatului Impe-3. 

riului Rus;
procurorului;4. 
ministrului Justiţiei.5. 

Primele trei forme ale supravegherii corespundeau 
spiritului reformei, de separare a puterii judecătoreşti 
de celelalte două puteri, iar supravegherea din partea 
procurorului nu era o adevărată supraveghere, pentru 
că procurorii erau organizaţi pe lângă instanţe, numai 
că ei erau obligaţi să informeze ministrul Justiţiei des-
pre abaterile în activitatea instanţelor. A fost exprimată 
opinia că această supraveghere din partea ministrului 
justiţiei nu era compatibilă cu spiritul reformei, căci 
astfel reprezentantul puterii executive – ministrul Jus-
tiţiei – putea influenţa cariera judecătorului, în primul 
rând, deoarece avea dreptul de a transfera judecătorii, 
în al doilea rând, se putea adresa în Senat cu privire 
la încetarea nejustificată (în opinia ministrului) a unei 
cauze în Curtea de Apel. În acest din urmă caz, Senatul 
examina cauza şi decidea sancţiunea disciplinară, dacă 
era necesar [6]. Considerăm această opinie exagerată, 
căci transferul se putea face doar cu acordul judecăto-
rului, iar abaterea săvârşită de judecător, deşi semnalată 
de ministru, era (sau nu) sancţionată de Senat ca organ 
judiciar.

Statutul judecătorului trebuie să fie pe măsura 
demnităţii profesiei şi a responsabilităţii pe care orice 
magistrat şi-o asumă. El se caracterizează şi prin be-
neficiile pe care le aveau judecătorii. Potrivit reformei 
judiciare, ele erau de două feluri: materiale şi morale. 
Asigurarea materială este un criteriu important al inde-
pendenţei judecătorului, acest lucru a fost conştientizat 
la cel mai înalt nivel, cu atât mai mult cu cât judecătorii 
nu puteau avea şi alte izvoare ale resurselor financia-
re. Pentru a exercita atribuţiile de serviciu într-un mod 
corect şi echitabil, judecătorii urmau să dispună de un 
salariu suficient pentru a activa în condiţii normale, de-
cente. Salariile judecătorilor erau considerate în primii 
ani după reformă mai mult decât suficiente, chiar con-
siderabile. Regulamentul judiciar stabilea doar limitele 
pentru preşedintele tribunalului – salariul era de 2.500-
4.500 ruble, adjunctul lui – de 2.000-3.500 ruble, mem-
brul Tribunalului – de 1.200-2.200 ruble.

Tribunalul de Chișinău își avea sediul în capitală, 
ceea ce determină și apartenența lui la tribunalele de 
rangul întâi. Dreptul de a deține un sediu separat, pe 
care îl va utiliza pentru realizarea obligațiilor legale, 
este prevăzut și de Regulamentul privind organizarea 
judecătorească, art. 137, iar art. 138 acorda tribunalelor 
dreptul de a folosi și sediile judecătoriilor de pace, în 
cazurile când trebuie să examineze o cauză în teritoriu. 
Atât sălile tribunalelor, cât și ale judecătoriilor de pace 
trebuiau să fie corect amenajate, se rezervau locuri spe-
ciale pentru părțile procesului și locuri pentru ceilalți, 
ele fiind delimitate printr-o bară specială. 

La 23 martie 1877, Senatul emite o hotărâre prin 
care se modifică art. 138 al Regulamentului privind 
organizarea judecătorească, și anume, ținând cont de 
propunerile Ministerului Justiției, a venit cu unele re-
glementări mai clare referitoare la modalitatea folosirii 
de către Tribunalul de Chișinău la necesitate a unor în-
căperi ce aparțineau judecătoriilor de împăcare. În pri-
mul rând, se stabilise că Tribunalul de Chișinău trebuia 
să anunțe din timp, și anume, cu trei săptămâni înainte 
judecătoria de împăcare privind faptul că la o dată sta-
bilită vor avea nevoie de o încăpere. Această preîntâm-
pinare era necesară din simplul considerent ca să nu să 
se programeze pentru aceeași dată ședințe atât de către 
judecătoria de împăcare, cât și de către Tribunalul de 
Chișinău – ieșiri în terotoriu. La fel se stipula că toate 
cheltuielile necesare petrecerii ședințelor de către Tri-
bunalul de Chișinău în teritorii vor fi suportate anume 
de către Tribunal, și nu de judecătoria de împăcare, la 
prezentarea tuturor bonurilor necesare de către conta-
bilitate [7].

În cadrul ședințelor de judecată, dosarele se 
soluționau de către un colegiu format, de regulă, din 
trei judecători. Membrii colegiului se alegeau pentru 
fiecare cauză în parte. Art.148 al Regulamentului pri-
vind organizarea judecătorească interzicea ca în cadrul 
aceluiași colegiu să participe judecători care erau rude, 
și anume pe linie dreaptă – toate rudele, pe linie cola-
terală – până la al patrulea grad, și mai erau specificate 
și rudele celuilalt soț până la al doilea grad. În cazul 
când membrii colegiului, examinând o cauză, au dife-
rite opinii, atunci se hotărăște cu majoritatea voturilor, 
în caz de paritate, o importanță mai mare are părerea 
președintelui colegiului. Însă din cele expuse anterior, 
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putem deduce că astfel de cazuri de paritate pot apărea 
doar în caz de excepție, fiindcă conform regulii genera-
le colegiul este format din trei membri. 

 Despre ședințele de judecată putem spune că deși 
nu în toate cazurile, dar erau publice, hotărârile erau 
publicate mai târziu în edițiile periodice oficiale, ast-
fel ca alte persoane interesate să poată să ia cunoștiință 
de conținutul diferitelor dosare, doar cu condiția că 
jurnaliștii țineau cont de cenzură. Proclamarea și 
recunoașterea acestui principiu (glasnosti) a fost unul 
dintre acei pași împortanți înfăptuiți în cadrul reformei, 
deși mai târziu este restrâns arealul de aplicare a lui [8].

Despre modalitatea de publicare a hotărârilor 
judecătorești prevedea chiar Regulamentul din 20 no-
iembrie 1864, însă din cauza că aplicarea acestor pre-
vederi în practică a întâmpinat unele greutăți, Minis-
terul Justiției s-a adresat Senatului cu rugămintea de a 
veni cu un comentariu la reglementările în vigoare din 
domeniu. Senatul, examinând legislația în vigoare și în 
special făcând trimitere la art. 1000 al Codului de pro-
cedură penală, la 30 ianuarie 1870, emite o notă expli-
cativă referitoare la publicarea hotărârilor judecătorești 
și, în special, a acelor hotărâri ale căror procese s-au 
petrecut cu ușile închise, care prevedeau următoarele: 
hotărârile judecătorești ale cauzelor examinate cu ușile 
închise pot fi publicate doar parțial, și anume, doar 
rezoluția, alte părți ale hotărârii sau altă informație din 
dosar poate fi publicată doar în cazurile permise de 
legislație, doar când nu dăunează părților [9]. 

Președintele Colegiului supraveghea ordinea publi-
că pe parcursul ședinței de judecată. În caz că cineva 
dintre cei prezenți încălca ordinea publică, atunci el 
avea dreptul să aplice sancțiuni. La prima încălcare se 
aplica mustrare și avertizare de părăsire a sălii, iar în 
cazul când persoana continua să dețină un comporta-
ment neadecvat sau să înjure, președintele avea dreptul 
să-l oblige să părăsească sala. Aceste reguli se aplicau 
atât persoanelor simple din sală, cât și parților la proces. 
Doctrinarii de specialitate își rezervă dreptul totuși de 
a considera că asupra avocaților o astfel de pedeapsă, 
cum ar fi eliminarea din sală, ar trebui să se aplice doar 
în cazuri excepționale. La fel s-a depistat o lacună în 
legislație referitoare la anchetatorii judiciari, din aceste 
considerente, asupra lor se aplică aceleași reguli ca și 
față de ceilalți participanți la proces. 

Procedura de judecată avea următoarele etape: de-
punerea cererii de chemare în judecată, citarea părților 
în formă scrisă (citații), examinarea probelor, emiterea 
hotărârii [10].

În cadrul ședințelor de judecată, se duceau niște 
registre în care se înregistra mersul întregului proces, 
însă aceste registre nu erau unica formă de evidență a 
proceselor de judecată. În afară de ele, se mai întocmea 
și câte un protocol referitor la fiecare caz soluționat, 
aceste protocoale aveau o importanță deosebită anume 
în cazul când se depunea o cerere de apel. 

 Tribunalul de Chișinău era obligat, în baza Ordinu-
lui Senatului din 3 februarie 1874, să prezinte Ministe-
rului Justiției la finele fiecărei sesiuni a Colegiului pe-
nal al Tribunalului darea de seamă a activătății acestui 
colegiu cu numărul total de dosare examinate în acea 
perioadă [11].

În urma reformei judiciare, conform Regulamentu-

lui privind organizarea judecătorească, Tribunalul de 
Chișinău a preluat în competența sa examinarea tuturor 
cauzelor nefinalizate atât din cadrul procesului civil, 
cât și al procesului penal. 

Examinând materialele din cadrul Arhivei Naționale 
a Republicii Moldova, și anume, inventarele dosarelor 
Fondului 39, putem evidenția următoarele litigii civi-
le care se examinează de către Tribunalul de Chișinău: 
litigii privind confirmarea succesiunii, recunoașterea 
moștenitorilor legali, refuzul la moștenire [12]; litigii 
privind stabilirea hotarelor moșiilor sau încălcarea ho-
tarului pământului moșierului [13]; litigii pecuniare, re-
feritoare la falsificarea polițelor, de instituire și ridicare 
a sechestrului/gajului de pe bunurile aflate în proprie-
tate privată, de vânzare prin licitație, de recunoaștere a 
nașterii copilului în afara căsătoriei; litigiile ce țin de 
dreptul de proprietete intelectuală; instituirea tutelei; 
recunoașterea debitorului insolvabil; neachitarea impo-
zitelor de către țărani; dosarele de stabilire a dreptului 
de posesie. 

Dacă e să ne referim la examinarea cauzelor civile, 
și anume, la cele ce țin de recunoașterea dreptului de 
proprietate sau viceversa, pierderea dreptului de pro-
prietate, putem evidenția următoarea componență a 
Colegiului de judecată: de obicei, procesul era prezidat 
de președinte, ajutat de doi membri – secretarul Cole-
giului care înfăptuia toate lucrările organizatorice și de 
secretariat, la fel în cadrul unor dosare era implicat și 
un procuror, dar nu întotdeauna [14].

După cum am menționat, Tribunalul de Chișinău 
are în competența sa și examinarea cauzelor penale. În 
acest sens, putem evidenția: cauze privind învinuirea 
pentru injurii; falsificarea banilor; escrocherie; maltra-
tare; tâlhărie; comiterea abuzului de serviciu; contra-
banda. Astfel, în competența Tribunalului de Chișinău 
intrau toate cauzele penale, ce nu puteau fi examinate 
de judecătoriile de pace. Cauzele penale se examinau 
de către Tribunal, însă unele dintre ele – cu participarea 
juraților [15].

A activat Tribunalul de Chișinău până la 1918. În 
calitate de instanță de apel pentru cauzele judecate în 
prima instanță de Tribunalul de Chișinău exista Curtea 
de Apel Odesa. 
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Reglementări prvind concordatul preventiv. 
Aproape toate legislațiile moderne prevӑd 

mӑsuri de prevenire a insolvenței, care, așa cum este 
firesc, sunt lӑsate la ȋndemâna debitorului, acesta fi-
ind cel care ar trebui sӑ conștientizeze starea de di-
ficultate financiarӑ pe care o poate traversa propria 
ȋntreprindere.

Legea italiană dedică un capitol întreg [1], respec-
tiv titlul III, procedurii referitoare la concordatul pre-
ventiv. Potrivit acestei reglementӑri, propunerea de 
concordat poate fi prezentată de unul sau mai mulți 
creditori sau chiar de către un terț. Din perspectiva 
calitӑții procesuale a celui care prezintӑ propunerea 
de concordat, reglementarea italiană pare a fi cel puţin 
interesantă, pe când legislația altor state restrânge ca-
litatea procesuală a celui care depune propunerea de 
concordat doar la nivelul debitorului. Dar şi debitorul 

care solicită aplicarea concordatului trebuie să aibă o 
evidență contabilă actualizată, iar rezultatele obținute, 
precum și alte informații, să permită administratorului 
judiciar desemnat să întocmească o listă provizorie a 
creditorilor [2].

 Cu privire la votul şi admiterea proiectului de con-
cordat de cӑtre creditori, legea italiană pretinde doar o 
majoritate, fără a condiționa ca aceasta să ȋntrunească 
un anumit procent, oricare ar fi acela, fӑrӑ sӑ specifice 
dacӑ este vorba despre o majoritate simplӑ sau una 
absolutӑ, din totalul creanțelor, ci doar să întrunească 
cele mai multe voturi față de alternativa respingerii 
planului [3]. 

 Legea franceză din 1 martie 1984 permite un tra-
tament extrajudiciar fără analogie în legislația altor 
țări. Potrivit acestor reglementări, se parcurge o etapă 
a procedurii de alertă cu scopul, pe de o parte, de a im-
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Legislaţia statelor europene a identificat mecanisme alternative, dar şi prealabile procedurii insolvenţei, puse apoi la 

dispoziţia întreprinderilor şi menite să contribuie la depăşirea dificultăţilor lor financiare. Ele pot fi utilizate atunci când 
situația de dificultate financiarӑ a debitorului nu este atât de gravӑ şi conferă debitorului şanse de redresare înainte de a 
ajunge în stare de insolvenţă. Astfel de mecanisme cunoscute cu denumirile de „concordat preventiv” şi „mandat ad-hoc” 
le găsim în legislaţiile belgiană, italiană, franceză, dar şi în cea română, fiind integrate fie în conţinutul legii insolvenţei, fie 
reglementate în legi speciale distincte. De exemplu, în Romania, procedurile de prevenire a insolvenţei au fost reglemen-
tate distinct într-o lege specială, numită Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului 
ad-hoc care a fost în vigoare până în anul 2014. Odată cu adoptarea Legii nr.85/2014 cu privire la procedurile de prevenire 
a insolvenței şi de insolvență, mecanismele prefalimentare ale concordatului preventiv şi ale mandatului ad-hoc au fost in-
corporate în această lege. Şi legislaţia Republicii Moldova a cunoscut unele mecanisme prefalimentare care vizau restabili-
rea extrajudiciară a solvabilităţii debitorilor aflaţi în dificultate financiară. Un astfel de mecanism a fost instituit prin Legea 
nr. 958/1996 cu privire la restructurarea întreprinderilor şi apoi încorporat în Legea insolvabilităţii nr.632/2001. Deoarece 
prevederile referitoare la aşa-numita restructurare aveau o altă origine decât cele cunoscute statelor, menţionate mai sus, 
şi şi-au demonstrat complet ineficienţa, au fost abrogate definitiv prin Legea nr.223/2006. În prezent, este important de a 
institui reglementări moderne prefalimentare care ar permite evidenţierea situaţiilor de dificultate financiară ori utilizarea 
acestora ar putea aduce beneficii considerabile mediului de afaceri din Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: concordat preventiv; procedura de prevenire a insolvenței; administrator concordatar; conciliator.

***
European legislation states identified alternative mechanisms preliminary insolvency procedure designed to help over-

come financial difficulties. They can be used when a debtor financial difficulty situation is not so serious, and gives the 
debtor’s recovery chances before reaching insolvent. Such mechanisms known as arrangement and ad-hoc mandate we 
find in Belgian law, Italian, French, and is integrated in the Romanian insolvency law either in content or is regulated in 
separate special law. For example in Romania, insolvency prevention procedures were regulated separately in a special 
law called the Law nr.381/2009 concerning the placing arrangement and ad hoc mandate was in place until 2014. With the 
adoption of law No. 85/2014 regarding procedures to prevent insolvency and Insolvency Concordat preventive mecha-
nisms of preventive concordat and ad hoc mandate were incorporated into that law. Moldovan legislation has also known 
some extrajudicial mechanisms to prevent bankruptcy out-of-court aimed at restoring solvency of borrowers in financial 
difficulty. Such a mechanism was established by Law nr.958/1996 on restructuring enterprises and then incorporated in In-
solvency Law no.632/2001. Because the so-called restructuring had a different origin than those known States mentioned 
above, and have proven completely ineffective, they were permanently repealed by Law nr.223/2006. It is now important 
to establish modern regulations to prevent bankruptcy which could highlight situations of financial difficulty or their use 
could bring considerable benefits to the business environment in Moldova.

Keywords: preventive concordat; insolvency prevention procedures; administrator of procedure; conciliator.
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pune un control financiar riguros, o analiză a stării fi-
nanciare ȋmpreună cu o paletӑ de măsuri de redresare 
financiarӑ necesare prevenirii insolvabilităţii. Regle-
mentarea amabilă îşi găseşte locul bine meritat, atunci 
când procedura de alertă nu dă rezultate, sau când nu 
mai este timp să fie parcursă. Astfel, conducerea de-
bitorului va solicita preşedintelui instanței comercia-
le să desemneze un consilier ale cӑrui atribuții sunt 
de asistare la negociere şi de încheierea unui acord cu 
principalii creditori, acord care trebuie să fie ȋntemeiat 
pe un plan de redresare solid. 

Ȋn Monitorul Belgian din 28 octombrie 1997, au 
fost publicate douӑ acte normative, respectiv legea 
din 17 iulie 1997 referitoare la concordatul judiciar şi 
cea din 8 august 1997 cu privire la faliment. Această 
importantă reformă legislativă a contribuit la apariția 
profesiei de „revizor de întreprindere”. Astfel, proce-
dura de concordat va cuprinde desemnarea unui co-
misar, care trebuie să ofere garanții de independență 
şi imparțialitate, și care va avea atribuții de asistare a 
debitorului în activitatea pe care o va derula sub con-
trolul instanței. 

În România au existat şi există mecanisme pre-
falimentare. În literatura juridică, s-a analizat situa-
ţia juridică a concordatului amiabil şi a moratoriului 
prefalimentar, cel din urmă avându-şi fundamentul în 
Codul comercial roman [4]. Autorul Gh. Gheorghiu 
a exprimat opinia potrivit căreia, în lipsa unor inter-
dicţii privind concordatul amiabil, acesta putea fi în-
cheiat şi atunci când el avea ca scop evitarea deschi-
derii procedurii concursuale. Acest concept se referă 
la posibilitatea debitorului de a încheia un acord cu 
creditorii săi având ca scop înlăturarea consecinţelor 
stării de încetare a plăţilor şi de a evita falimentul. 
Moratoriul prefalimentar presupunea adoptarea unui 
act judecătoresc prin care se amâna pe un termen de 
până la 6 luni executarea obligaţiilor debitorului aflat 
în încetare temporară de plăţi. 

 La sfârşitul anului 2009 cu aplicare din 2010, în 
România a fost publicat un prim act normativ [5] care 
consfiinţea un mecanism de prevenire a insolvenţei, 
aliniind astfel România la ţările din Uniunea Europea-
nă care beneficiază de astfel de reglementări din per-
spectiva procedurii concordatului preventiv [6]. Ast-
fel, ceea ce pare să avantajeze creditorii aflați într-o 
asemenea procedură sunt de fapt acele aspecte care 
propriu-zis dezavantajau creditorii din procedura in-
solvenţei la acel moment, şi anume: în cazul deschide-
rii procedurii insolvenţei, creditorii care aveau creanțe 
chirografare constatau că riscul neîncasării creanţei 
lor era destul de mare, în comparație cu creantele ga-
rantate – care produceau fructe, dobânzi ori penalităti 
şi că pentru aceste creanţe din clasa chirografară se 
putea vota achitarea partială, doar ȋntr-o anumită pro-
porţie. Ȋn egală măsură, posibilitatea de a recupera fie 
şi partial o creanță chirografară se întrezărea abia la 
sfârşitul unei perioade de reorganizare, în condiţii de 
eşalonare pe perioade de 2 sau 3 ani, ori, ȋn cel mai rău 
caz s-ar fi putut constata lipsa activelor în patrimoniul 

debitorului şi deci imposibilitatea achitării creanţelor. 
Esenţa acestei proceduri a Concordatului preventiv 
constă ȋn ȋncheierea unui contract ȋntre debitor şi cre-
ditorii sӑi, prin care debitorul ȋntreprinzator și diligent 
propune creditorilor un plan de redresare a afacerii 
sale, solicitându-le asumarea și susținerea planului 
pe perioada concordatului. Concordatul preventiv se 
aplică astfel debitorului aflat în dificultate financiară 
[7], reglementarea anterioară celei în vigoare în pre-
zent [8], respectiv Legea 381/2009 precizând expres 
starea debitorului care poate recurge la această proce-
dură. Astfel debitorul diligent este ocrotit, prin faptul 
că împotriva acestuia instanța compententă nu va pu-
tea pronunța vreo hotărâre de deschidere a procedurii 
de insolvență la cererea oricărui creditor. 

Legea 85/2014[9] cu privire la procedurile de pre-
venire a insolvenţei şi de insolvenţă, în titlul I a 
preluat reglementările privind concordatul preventiv 
şi al mandatului ad-hoc din Legea 381/2009[10], pe 
care de altfel o abrogă. 

În Republica Moldova, un mecanism similar pre-
falimentar era reglementat prin Legea nr.958/1996 cu 
privire la restructurarea întreprinderilor. Potrivit legii 
citate mai sus, procedura de restructurare putea fi ini-
ţiată de Consiliul Creditorilor (o structură formată de 
Guvern) din oficiu sau la cererea proprietarului între-
prinderii sau a managerului acestuia. Restructurarea 
întreprinderii insolvabile era o procedură extrajudi-
ciară şi includea trei etape: iniţierea restructurării şi 
aplicarea moratoriului asupra datoriilor pe un termen 
de 3 luni; elaborarea şi aprobarea planului de restruc-
turare; şi aplicarea procedurii de izolare şi realizarea 
planului de restructurare. În perioada procedurilor 
menţionate nu era admisă pornirea procedurilor ju-
diciare de faliment. Aceeaşi procedură a fost incor-
porată şi în redacţia iniţială a Legii insolvabilităţii 
nr.632/2001 (a se vedea art.4-16) prin care a fost ab-
rogată Legea nr.958/1996. Normele privind restructu-
rarea menţionată au fost definitiv abrogate prin Legea 
nr.223/2006.

Mecanismul concordatului preventiv din Legea 
română nr. 85/2014. Legiuitorul în art.31 din Legea 
nr.85/2014, suplimentar la ceea ce a preluat din vechea 
reglementare, vine să precizeze că interzice declanşa-
rea procedurii de insolvență în perioada concordatului 
preventiv omologat. Per a contrario se poate consi-
dera că o înțelegere în forma concordatului poate fi 
asumată şi în situația în care debitorul are o cerere de 
deschidere a insolvenței asupra căreia instanța fie nu 
s-a pronunțat, fie nu a dispus deschiderea procedurii 
insolvenței. Insolvența debitorului se poate astfel des-
chide în perioada negocierilor, doar până la omologa-
rea concordatului. 

Potrivit reglementării actuale, condiţia de bază 
pentru declanşarea procedurii concordatului preven-
tiv este aceea ca ȋntreprinzătorul să se afle ȋntr-o difi-
cultate financiară, ȋnsă nu ȋn stare de insolvenţă, fiind 
abia acum explicit definită această noțiune, întrucât 
sub imperiul vechii reglementări instanței îi revenea 
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obligația de a decide starea de dificultate financiară 
a debitorului. Prin inserarea definiției debitorului în 
dificultate, s-a eliminat posibilitatea ca debitorii să 
se prevaleze de această procedură doar pentru a-şi 
restructura datoriile în interes propriu, fără o nevoie 
reală în acest sens [11].

 Potrvit Legii nr. 85/2014, beneficiar al concor-
datului este debitorul aflat în dificultate financiară. 
Calitatea de debitor în dificultate financiară o poate 
avea orice societate cu personalitate juridică de drept 
privat care organizează o întreprindere, inclusiv aso-
ciaţii şi fundaţii, ori cluburi sportive, precum şi so-
cietăţile cooperative, agricole, civile, profesionale cu 
personalitate juridică, precum şi grupurile de interes 
economic. 

Nu pot beneficia de dispoziţiile legale cu privire la 
concordatul preventiv şi, respectiv, nu pot avea cali-
tatea de debitor în dificultate financiară: entităţile fără 
personalitate juridică, inclusiv sucursalele, punctele 
de lucru, instituţiile publice. Suplimentar la cele men-
ţionate, dispoziţiile legale privind concordatul pre-
ventiv nu sunt aplicabile debitorilor împotriva cărora 
a fost deschisă procedura de insolvenţă în cei 3 ani 
anteriori datei la care se pune în discuţie deschiderea 
unui concordat. 

O particularitate a acestei proceduri este aceea că 
ea poate fi inițiată doar de către debitorul care, conşti-
entizând starea de dificultate astfel cum este definitӑ 
în lege, reuneşte creditorii la masa discuțiilor spre a 
semna o înțelegere colectivă. Creditorii sunt excluşi 
din categoria persoanelor care pot solicita concorda-
tul, spre deosebire de legea italiană, unde acestora li 
se permite sӑ solicite deschidera unei astfel de proce-
duri. 

Solicitând tribunalului aplicarea concordatului 
preventiv, debitorul propune şi un administrator con-
cordatar, dintre practicienii în insolvenţă care desi-
gur trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare 
conform legii. Legiuitorul a prevӑzut o duratӑ de cel 
mult 60 de zile dedicată negocierilor, la capătul căreia 
se poate declanşa concordatul propriu-zis, sau dupӑ 
caz, procedura insolvenţei [12]. Procedura odată de-
clanşată se derulează exclusiv în scopul semnării unui 
contract între debitor şi majoritatea creditorilor, cu 
concursul administratorului concordatar. 

 Art. 7 alin. (1) al Legii 85/2014 aduce în prim-
plan, atunci când se referă la organele care aplică 
procedura, noțiunea de „administrator concordatar”, 
care în vechea reglementare se numea „conciliator”. 
Totodată, noua reglementare permite şi preşedintelui 
instanței să se pronunțe asupra unor astfel de cereri, 
pe lângă instanțele judecătoreşti, ori judecătorului-
sindic, fără ca această atribuție să fi fost atribuită pre-
şedintelui instanței şi în vechea reglementare [13]. 

 Proiectul de concordat preventiv trebuie să prezin-
te, în mod detaliat: o situaţie analitică a activului şi a 
pasivului debitorului, certificată de un expert contabil 
sau, după caz, auditată de un auditor autorizat potrivit 
legii, precum și proiecţia evoluţiei financiar-contabile 

pe următoarele 24 de luni. Totodată, proiectul de con-
cordat trebuie să facӑ referire la cauzele stării de difi-
cultate financiară şi, dacă este cazul, la măsurile luate 
de debitor pentru depăşirea acesteia până la depunerea 
ofertei de concordat preventiv. De esența procedurii 
concordatului preventiv este planul de redresare care 
trebuie inclus ȋn proiectul de concordat și care trebuie 
să includă cel puţin măsurile de reorganizare a acti-
vităţii sale (cum ar fi, dar fӑrӑ a se limita la: restruc-
turarea conducerii debitorului, modificarea structurii 
funcţionale, reducerea personalului sau orice alte mă-
suri considerate a fi necesare), precum și modalităţile 
prin care debitorul înţelege să depăşească starea de 
dificultate financiară. Acestea din urmӑ ar putea fi cu 
titlu exemplificativ precizate: majorarea capitalului 
social, conversia unor creanţe în acţiuni/părţi socia-
le, împrumut bancar, obligaţional sau de altă natură, 
inclusiv împrumuturi ale asociaţilor/acţionarilor, înfi-
inţarea ori desfiinţarea unor sucursale sau puncte de 
lucru, vânzarea de active, constituirea de cauze de 
preferinţă. Dacӑ sunt prevӑzute a se acorda noi finan-
ţări în perioada de concordat, ȋn planul de redresare 
trebuie să se prevadӑ explicit care este prioritatea la 
distribuirea acestor sume, după plata cheltuielilor de 
procedură.

Noua reglementare aduce elemente de noutate 
care impactează considerabil procedura, şi anume, 
reținem faptul că durata procedurii va fi de 24 de luni 
de la data omologării proiectului de concordat prin 
hotărâre executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 
încă 12 luni. Noua reglementare introduce anume un 
criteriu de performanță în primul an de derulare, obli-
gatoriu de îndeplinit, şi anume, să se realizeze pla-
ta a minimum 20% din valoarea creanțelor stabilite 
prin concordat. Tocmai din această cauză, proiecția 
evoluției financiar-contabile cuprinsă în proiectul de 
concordat trebuie să fie realizată pentru următoarele 
24 de luni. Vechea reglementare cuprindea un termen 
limită de satisfacere a creanțelor de 18 luni față de 
24 de luni de la data încheierii concordatului preven-
tive, cum este prevăzut în prezent, însă mult mai în-
găduitoare prevederile vechii reglementări acceptau 
ca procentul preconizat de satisfacere a creanțelor să 
fie de minim 50% ca urmare a măsurilor de redresare 
propuse. Debitorilor aflați în procedura de concordat 
le era permisă propunerea unor măsuri de redresare, 
precum: amânări sau reeşalonări la plata creanțelor, 
ştergerea în tot sau în parte a unor creanțe sau nu-
mai a dobânzilor ori a penalităților de întârziere. 
Aceste reglementări au fost eliminate, în mod just, 
din noua reglementare, odată cu ridicarea ponderii 
majorității necesare a fi întrunită pentru omologa-
rea concordatului, căci eliminarea unor creanțe prin 
votul creditorilor putea să încurajeze eliminarea toc-
mai a creanțelor creditorilor care nu erau majoritari, 
principiul achitării proporționale sau al reducerii fi-
ind posibil de ȋncalcat în acele condiții, față de achi-
tarea integralӑ a datoriilor înregistrate la creditori. 
Curgerea dobânzilor, a penalităților şi a cheltuielilor 
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aferente creanțelor nu se suspendă față de credito-
rii semnatari, cu excepția situației în care aceştia îşi 
exprimă expres în scris acordul în sens contrar, vot 
care va fi menționat în proiectul de concordat. Astfel 
este eliminată în reglementarea actuală prevederea 
din vechea lege care consfințea stoparea de drept a 
creşterii dobânzilor şi a penalităților, lucru posibil în 
prezent doar cu acordul scris al creditorilor. Este im-
portant de reținut faptul că suspendarea executărilor 
silite sau a prescripţiei dreptului de a cere executarea 
sau promovarea acţiunilor, precum şi suspendarea 
penalităţilor sau a dobânzilor odată admise de către 
instanța de judecată, se aplică şi faţă de creditorii 
nesemnatari sau cei care nu au votat concordatul. 
Aceste măsuri nu vor profita însă fidejusorilor, code-
bitorilor sau terţilor garanţi. 

 Urmare a declanşării unei proceduri de concordat, 
debitorii dobândesc anumite avantaje precum: (a) sus-
pendarea măsurilor de executare silită, fie că vorbim 
despre o suspendare de drept sau una judiciară, sau a 
proceselor de executare, ȋnsӑ nu şi cele de judecată 
promovate împotriva debitorului, în scopul obținerii 
unui titlu executoriu, (b) îngheţarea datoriilor la va-
loarea lor nominală şi mai ales (c) continuarea con-
tractelor în curs de executare – chiar în contra voinţei 
partenerilor contractuali. 

Cu privire la caracterul suspendării acțiunilor 
de urmărire silită a debitorului, referindu-ne doar la 
executările silite care au impact asupra patrimoniu-
lui debitorului, subliniem cӑ sunt excluse de la acest 
tratament acţiunile în judecată. Legiuitorul inserează 
posibilitatea unei suspendări judiciare, doar la cere-
rea debitorului, art. 25 din legea-cadru specificând 
faptul că debitorul poate cere suspendarea acțiunilor 
de urmărire derulate împotriva sa până la împlinirea 
termenului pentru omologarea concordatului, caz în 
care suspendarea va fi, cum spuneam, o suspendare 
judiciară. După împlinirea termenului pentru omolo-
garea concordatului, dacă acesta desigur este aprobat, 
suspendarea acțiunilor de urmărire, precum şi sus-
pendarea dreptului de a cere deschiderea insolvenței 
intervine de drept, astfel cum este reglementat în cu-
prinsul art. 29 din Legea 85/2014.

Organele care duc la ȋndeplinire procedurile de 
prevenire a insolvenței, fie cӑ vorbim despre concor-
datul preventiv, fie cӑ ne referim la mandatul ad-hoc, 
sunt practicieni ȋn insolvențӑ, respectiv persoane care 
practicӑ o profesiune liberalӑ specificӑ. 

La o analiză succintă, se poate constata faptul că 
aceste avantaje sunt cu mult mai mari faţă de dezavan-
tajele pe care le conferă debitorilor procedura concor-
datului preventiv, respectiv crearea unui „stigmat la 
distanţă” care îl obligă pe „debitor să facă plăţi cash şi 
în avans spre a se putea aproviziona”[14], procedurile 
de prevenire fiind ȋnțelese de cӑtre creditori ȋn cele 
mai multe cazuri drept ȋnceputul declinului debitoru-
lui. Or, atât insolvența cât și procedurile prealabile de 
prevenire trebuie sӑ fie ȋnțelese ca evenimente care 
fac parte din viața ȋntreprinzӑtorilor și cӑ, ȋn condiții 

de cooperare, rezultatele pot fi unele benefice de am-
bele pӑrți.

 Pentru ȋncheierea unui astfel de contract, este sufi-
cient acordul creditorilor care deţin 75% din valoarea 
creanțelor acceptate și necontestate, precum şi con-
ditia ca valoarea creanțelor contestate și/sau aflate ȋn 
litigiu sӑ nu fie mai mare de 25% din masa credală. 
Posibilitatea aprobării unui proiect de concordat este 
redusă astfel prin majorarea pragului minim de vo-
turi care trebuie întrunite, şi anume 75%, din valoa-
rea creanțelor acceptate şi necontestate față de 2/3 cât 
era în reglementarea anterioară. În condiţiile în care 
va fi confirmat de către instanţă proiectul de concor-
dat, acesta se va comunica Registrului comerţului şi 
creditorilor, pentru realizarea opozabilitӑții faţă de 
terţi. Deşi efectuată astfel publicitatea, efectele con-
cordatului se produc doar între părţi, este un res inter 
alios acta, ca orice alt contract comercial. Termenul 
de exprimare a votului creditorilor asupra proiectului 
propus este majorat de la 30 de zile cât era în vechea 
reglementare la 60 de zile, aspect care este doar ȋn 
avantajul procedurii și a beneficiarilor ei. 

În perioada de exercitare a concordatului, debito-
rul îşi păstrează dreptul de administrare, aspect de 
asemenea extrem de important. Împotriva concorda-
tului creditorii pot exercita doar o acţiune în rezoluţi-
une, în mod individual în termen de 15 zile de la data 
menţionării în registrul comerţului a concordatului 
sau o acţiune în anulare, dacă existӑ motive de anula-
re. Aceastӑ din urmӑ acţiune are caracter colectiv, ea 
putând fi exercitată numai de către adunarea creditori-
lor şi are caracter perpetuu, adică este imprescriptibi-
lă, putând fi exercitată pe tot parcursul concordatului. 
Închiderea concordatului va fi constatată prin încheie-
rea instanței competente, dacă a fost realizat obiectul 
concordatului, singurul efect asupa debitorului fiind 
acela că timp de 3 ani de la închiderea acestuia mai 
poate solicita încă un concordat preventiv. În condi-
ţiile în care nu a fost realizat obiectivul concordatu-
lui în totalitate, creditorii vor putea decide prin vot 
prelungirea duratei cu încă 12 luni [15]. În condiţiile 
în care se constată eşecul concordatului, şi creditorii 
nu au votat prelungirea duratei concordatului, instanța 
poate pronunţa o încheiere, desigur la cererea admi-
nistratorului concordatar, spre a închide procedura din 
motive neimputabile debitorului. Procedura mai poate 
înceta şi în urma admiterii unei acţiuni în rezoluţiune 
ori reziliere, sau în urma admiterii unei acţiuni în nu-
litate. În acest caz, modificarea creanţelor în timpul 
concordatului va ramâne fără efecte, iar creditorii vor 
putea solicita plata sau executarea silită a creanţelor. 
În cazul constatării eşecului concordatului, debitorul 
va fi obligat la a cere insovlenţa, căci starea de dificul-
tate se transformă în stare de insolvabilitate, legiuito-
rul conferind un termen scurt de 5 zile de la eşuarea 
negocierilor cu creditorii. 

Concluzii şi recomandări. Reglementările cu 
privire la concordatul preventiv în legislația statelor 
europene oferă practic un instrument debitorului, a 



87

Nr. 11, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

cărui întreprindere traversează o stare de dificultate 
financiară, prin intermediul cӑruia sӑ ceară creditori-
lor săi încă o şansă de a se redresa, spre a evita astfel 
procedura insolvenței. Ȋntreaga procedură se concre-
tizează prin asumarea ȋn final a unui contract colectiv, 
susținut desigur de titularii creanțelor care compun 
pragul minim prevăzut de lege pentru omologarea 
proiectului de concordat. 

Considerăm util a recomanda inserarea în legislaţia 
Republicii Moldova a unui mecanism similar proce-
durii concordatului preventiv. Această procedură este 
aplicabilă debitorului cu posibilitӑți reale de redresa-
re, potențială victimă a unor conjuncturi nefavorabile, 
dar care merită a fi protejată. Dacă această procedură 
va fi reuşită şi se va realiza, ea va avea efecte benefice 
atât asupra salariaţilor debitorului, cât şi asupra credi-
torilor lui. Legiuitorul nu face altceva decât să ofere 
diferite soluţii prealabile, pentru prevenirea procedu-
rii de insolvenţă, întru îndeplinirea aceluiaşi scop, re-
spectiv obţinerea unor rezultate reciproc avantajoase, 
pentru toate părţile implicate ȋn proces.
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Monografia în cauză este consacrată studiului 
juridico-ştiinţific legislativ al apariţiei şi 

evoluţiei modalităţilor contrabandei comise pe terito-
riul vamal al Republicii Moldova de către persoanele 
fizice, persoanele juridice, transportatorii specializaţi 
de mărfuri, încărcături, obiecte, pasageri.

Întocmind un plan reuşit al monografiei, autorul 
a supus analizei juridico-ştiinţifice istoricul apariţiei 
modalităţilor de comitere a contrabandei stabilite de 
legiuitor în legislaţia vamală, aplicată la acel moment 
pe teritoriul naţional al Republicii Moldova, aducân-
du-le în coraport cu legislaţia penală a Republicii 
Moldova, prevăzute la momentul respectiv de art.75 
Cod penal al Republicii Moldova din 1961.

Dispunând de cunoştinţe profunde profesioniste 
în practica activităţii vamale înfăptuită de subiecţii 
activităţii vamale pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova, autorul a scos la iveală şi alte modalităţi de 
comitere a contrabandei decât cele prevăzute la acel 
moment de legislaţia vamală, precum şi de legislaţia 
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VAMAL  AL  REPuBLICII  MOLDOVA:

Monografie
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penală a Republicii Moldova, propunându-le pentru 
a fi incluse atât în Codul vamal, cât şi în Codul penal 
al Republicii Moldova, fapt realizat de legiuitor prin 
lege organică specială.

Supunând studiului ştiinţific amănunţit activita-
tea vamală înfăptuită de persoanele fizice, persoane-
le juridice, inclusiv de transportatorii naţionali, pre-
cum şi de transportatorii internaţionali de mărfuri, 
încărcături, obiecte, pasageri, autorul a formulat, 
în viziunea sa, noţiunea generală, cât şi clasificarea 
modalităţilor de comitere a contrabandei pe terito-
riul vamal al Republicii Moldova.

Expunându-şi viziunea, dar şi opinia asupra fie-
cărui fel de modalitate în comiterea contrabandei în 
parte, pe întreaga listă de modalităţi de comitere a 
contrabandei, autorul, pornind de la formularea nor-
melor teoretico-juridice vamale, stabilite în legisla-
ţia vamală a Republicii Moldova, a statelor Uniunii 
Europene, a efectuat cercetarea juridică vamală de 
constatare a fiecărei modalităţi de comitere a contra-
bandei, aducând în calitate de suport practic aplica-
tiv cazuri concrete de comitere a contrabandei prin 
modalităţile formulate în plan teoretic de autor.

Făcând o analiza minuţioasă teoretico-ştiinţifică 
a practicii activităţii vamale internaţionale înfăptuită 
de subiecţii activităţii vamale pe teritoriul statelor li-
mitrofe, celor vecine, în special pe teritoriile statelor 
Uniunii Europene, autorul a stabilit şi alte modalităţi 
de comitere a contrabandei decât cele prevăzute de 
legiuitor actualmente în art.224 Cod vamal al Re-
publicii Moldova, precum şi în art.248 Cod penal al 
Republicii Moldova.
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