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Într-o societate democratică, guvernarea este 
doar unul dintre elementele care coexistă în ţe-

sătura societăţii, incluzând diverse instituţii, partide 
politice, organizaţii şi asociaţii ale societăţii civile. 
Această diversitate este denumită pluralism şi presu-
pune existenţa unor grupuri organizate şi instituţii, in-
dependente de guvernare, cu legitimitate şi autoritate 
proprie. 

Premise şi condiţii importante pentru existenţa 
acestora servesc dreptul la libera exprimare şi liberta-
tea de asociere. Evident, dacă nu au dreptul de asociere 
şi mijloacele de a forma grupuri organizate, cetăţenii 
sunt izolaţi şi vulnerabili, putând deveni victime ale 
tiraniei autorităţii sau a sectorului privat [8, p. 41].

În lumea contemporană organizarea, asocierea in-
divizilor în diferite organizaţii a devenit o trăsătură 
fundamentală a societăţilor democratice, fiind cel mai 
eficient mijloc de participare activă a lor la viaţa so-
cială din cadrul comunităţii [7, p. 231]. Respectiv, in-
stituţia caracteristică societăţii civile este considerată 
a fi organizaţie neguvernamentală (ONG). Indiferent 
cum se numesc ONG-urile – „organizaţii necomercia-
le”, „organizaţii nonprofit”, „organizaţii nonguverna-
mentale”, „sectorul asociativ necomercial”, „societate 
civilă”, „sectorul trei”, „sectorul nonprofit”, „asociaţii 
fără scop lucrativ”, „organizaţii fără scop patrimoni-
al” etc. – în viziunea prof. A. Bantuş – toate au o sin-
gură definiţie. Ele sunt formaţiuni benevole, de sine 
stătătoare, constituite prin libera manifestare a voinţei 
cetăţenilor asociaţi pe baza comunităţii de interese 
profesionale şi/sau de altă natură, în vederea realizării 
în comun a drepturilor civile, economice, sociale şi 

culturale, care nu au drept scop obţinerea profitului 
[1, p. 105].

Într-o altă accepţiune, ONG-urile sunt privite a fi 
organizaţii profesionale sau de voluntariat, care pro-
movează sau prestează servicii în favoarea membrilor 
săi sau ai comunităţii, bazându-se pe un sistem non-
profit [4, p. 14-15]. 

O definiţie a ONG-urilor poate fi atestată și în Re-
comandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei Rec(2007)14 [12, pct. 1], care prevede că 
„ONG-urile sunt organisme sau organizaţii volunta-
re de autoguvernare înfiinţate cu scopul de a urmări 
obiectivele în esenţă nonprofit ale fondatorilor sau ale 
membrilor acestora”.

În acelaşi timp, termenul de ONG este conceptua-
lizat și de către Banca Mondială, fiind folosit frecvent 
în domeniul cooperării şi dezvoltării durabile. Directi-
va Operaţională nr. 1470 a Băncii Mondiale defineşte 
ONG-urile ca: „organizaţii private care se dedică unor 
activităţi de atenuare a suferinţei, de promovare a in-
tereselor celor săraci, de protejare a mediului înconju-
rător, de furnizare a unor servicii sociale de bază, de 
angajare în dezvoltarea comunităţii” [9].

Dincolo de definirea acestor organizații, în doctri-
nă s-a încercat identificarea unor trăsături ce le carac-
terizează, și anume [4, p. 15-16]:

nu sunt constituite pentru a obţine profit în inte-- 
res personal;

au caracter voluntar; sunt create în mod voluntar, - 
iar activităţile întreprinse au un spirit de voluntariat;

se deosebesc de grupurile de interes sau de cele - 
ad-hoc prin deţinerea unui nivel de existenţă formală 
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sau instituţională (de obicei, ONG-urile au un regula-
ment sau alt document în baza căruia activează; sunt 
instituţii responsabile faţă de propriii membri şi faţă 
de donatori);

sunt independente în raport cu autorităţile publi-- 
ce, partidele politice şi organizaţiile comerciale;

nu au drept scop deservirea propriilor interese - 
sau a intereselor profesionale şi comerciale ale mem-
brilor săi, ci îşi propun să acţioneze în scopul bunăstă-
rii indivizilor, a unor grupuri specifice de indivizi şi a 
comunităţii în ansamblu;

se bucură de dreptul la libertatea exprimării.- 
Într-o altă viziune, caracteristicile comune tuturor 

organizaţiilor nonprofit sunt [10, p. 14]:
au personalitate juridică;- 
sunt private, funcţionând separat de instituţiile - 

guvernamentale, dar pot primi sprijin guvernamental, 
sau include în consiliile lor de administraţie şi repre-
zentanţi ai guvernului;

nu aduc profit membrilor, ci, dacă acestea se rea-- 
lizează, este reinvestit în beneficiul organizaţiei;

au un regim de autodeterminare, ceea ce înseam-- 
nă că îşi controlează propriile acţiuni prin procedee 
de conducere internă şi se bucură de un mare grad de 
autonomie;

implică un nivel însemnat de participare volun-- 
tară.

Astfel, organizaţiile nonprofit sunt acele entităţi 
neguvernamentale, constituite din punct de vedere 
structural-legal într-o formă caritabilă sau nu pentru 
profit, al căror scop principal este de furnizare a unor 
servicii publice sau de apărare a unor cauze. Ele sunt 
deci organizaţii private, desemnate a servi obiective 
publice sau cvasipublice.

Dată fiind varietatea activităţilor desfăşurate de 
către aceste organizaţii, în studiile de specialitate s-a 
realizat și o clasificare a acestora, fiind identificate trei 
tipuri relevante de organizaţii [10, p. 19]:

Cele filantropice sau organizate pe „beneficiul a. 
public” (organizaţii religioase, de învăţământ şi cerce-
tare, de ocrotire a sănătăţii, de artă şi cultură, servici-
ile sociale, programe de asistenţă şi servicii juridice). 
Această categorie este considerată cea mai interesantă 
din punct de vedere teoretic, întrucât oferta privată de 
„bunuri publice” reprezintă o alternativă în raport cu 
sectorul guvernamental. În unele ţări, acest tip repre-
zintă majoritatea organizaţiilor nonprofit.

Cele organizate pe principiul „beneficiului re-b. 
ciproc” al membrilor săi (cluburi sociale, organizaţii 
profesionale, ligi, societăţi comerciale, sindicate şi, de 
regulă, toate societăţile, asociaţiile şi fundaţiile orga-
nizate, astfel încât să ofere membrilor săi avantaje re-
ciproce). Scopul principal al acestora este furnizarea 
de servicii propriilor membri.

Cele centrate nu pe furnizarea unor servicii în c. 
sine, ci pe acţiuni politice, menite a convinge guver-

nul (partide politice, grupuri de presiune, organizaţii 
ale mişcărilor sociale, respectiv, organizaţiile politice, 
care sunt constituite pe bază voluntară şi nonprofit, şi 
care urmăresc „interesul public” în sfera politicii) să 
le ofere un asemenea tip de servicii. 

Alţi cercetători clasifică organizaţiile nonprofit 
doar în două categorii [3, p.558]: „organizaţii de uti-
litate publică” (public benefit organizations) şi, asoci-
aţii de ajutor reciproc” (mutual benefit associations). 
Organizațiile de utilitate publică sunt organizațiile care 
oferă un beneficiu direct societății sub formă de servi-
cii de caritate, religioase, științifice sau educaționale, 
în timp ce asociaţiile de ajutor reciproc urmăresc doar 
realizarea intereselor membrilor acestora. O aseme-
nea clasificare a fost preluată şi de legiuitorul din Re-
publica Moldova, care, în art. 2 alin. (1) din Legea 
Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti 
[16], prevede două tipuri de asociaţii obşteşti: asocia-
ţii ce urmăresc beneficiul public şi asociaţii ce urmă-
resc beneficiul mutual.

Pornind de la aceste momente, precizăm că în lu-
mea contemporană atestăm o accentuare a importanţei 
şi o activizare, în special, a organizaţiilor centrate pe 
beneficiul public şi a celor implicate în acţiuni politi-
ce. În cazul fostelor state totalitare, marcate de proble-
me sociale şi economice aduse de tranziţie acutizate 
şi de comportamentul nesatisfăcător al clasei politice, 
s-a observat o creştere a interesului organizaţiilor so-
cietăţii civile pentru participare şi implicare, în spe-
cial, în procesele de rezolvare a problemelor cu care 
se confruntă grupul, comunitatea sau societatea, cum 
ar fi inegalitatea socială, şomajul, încălcarea dreptu-
rilor omului, creşterea ratei criminalităţii, corupţia, 
distrugerea patrimoniului cultural, poluarea mediului 
etc. [10, p.19]. În acelaşi timp, evoluţia şi activitatea 
ONG-urilor în aceste ţări a condus la creşterea rolului 
pe care acestea îl joacă în consolidarea democraţiei 
şi construirea unei societăţi civile active, sănătoase şi 
responsabile [8, p. 41].

În esenţă, oricare ar fi raţiunea asocierii şi modul 
de formare a grupurilor şi organizaţiilor neguverna-
mentale, faptul că sunt create prin asocierea indivi-
zilor cu probleme, interese şi obiective comune le 
conferă acestora rolul de intermediar între cetăţean şi 
instituţiile publice sau private, pentru a reprezenta şi a 
servi aceste interese comune.

În calitatea lor de elemente ale societăţii civile, 
ONG-urile au de jucat un rol extrem de important. Ro-
lul de excepţie constă în deţinerea apriorică de către 
ONG-uri a unui şir de avantaje în faţa altor structuri 
private sau statale [15, p. 69]. Faptul că ONG-urile 
nu pot avea interese economice şi politice proprii le 
face din start credibile atât în ochii cetăţenilor, cât şi 
ai autorităţilor publice. 

În acest context, concretizăm că, în general,          
ONG-urile, ca organizații nonprofit, există pentru a 
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furniza anumite servicii sau pentru a apăra o anumită 
cauză, în timp ce organizaţiile de afaceri, pentru pro-
fit, au ca obiectiv declarat obţinerea de profituri din 
producerea de bunuri şi prestarea de servicii, iar orga-
nizaţiile guvernamentale de a asigura şi controla, prin 
mecanisme speciale, menţinerea ordinii şi a bunăstării 
sociale.

Experienţa demonstrează că rolul ONG-urilor 
constă în a promova valorile şi iniţiativele civice în 
favoarea beneficiului public general. Niciun alt gen de 
organizaţii nestatale (partide politice, sindicate, culte 
religioase etc.), deşi au de jucat roluri importante în 
dezvoltarea societăţii civile, nu pot pretinde la aco-
perirea spectrului de probleme diverse şi a intereselor 
specifice, după cum o pot face ONG-urile. Din acest 
punct de vedere, rolul ONG-urilor în societate capătă 
dimensiuni polivalente [1, p. 105], acestea fiind cele 
mai receptive la asimilarea celor mai avansate experi-
enţe, ele producând evenimente de rezonanţă, lansând 
idei noi, oferind servicii şi transferuri de abilităţi. 

Contribuţia cea mai importantă a acestui sector 
vizează, în fapt, reconstrucţia sensului de cetăţenie, 
înţeleasă ca o angajare activă şi responsabilă pentru 
schimbarea comunităţii şi a societăţii şi, în fond, ie-
şirea din starea de dependenţă creată de implicarea 
statului în furnizarea tuturor serviciilor sociale. Din 
aceste considerente, pe bună dreptate, în studiile de 
specialitate [10, p. 32] se accentuează necesitatea 
schimbării de paradigmă şi părăsirea conceptului de 
„stat-dădacă”, ceea ce înseamnă opţiunea pentru con-
centrarea acestuia pe guvernare, adică pe definirea 
politicilor majore, a direcţiilor fundamentale de con-
stituire şi dezvoltare a unei comunităţi naţionale, in-
tegrată în multiple interdependenţe transnaţionale. În-
tr-un asemenea cadru al guvernării, unde se dezvoltă 
toate cele trei sectoare, ONG-urile se constituie într-o 
societate civilă eliberată de constrângerile statului, 
controlând toate instituţiile statale și oferind servicii 
sociale. Astfel, „criza statului” sau „criza participării 
cetăţenilor la guvernare” poate fi depăşită prin impli-
carea ONG-urilor, care oferă multiple posibilităţi de 
identificare a noilor direcţii şi strategii de dezvoltare, 
bazate pe participarea efectivă şi autonomă a cetăţe-
nilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, compensează 
ineficienţa distribuţiei publice a unor servicii, propu-
nând noi abordări, noi reguli instituţionale şi noi for-
me alternative de organizare. 

Este deosebit de important că într-o anumită măsu-
ră societatea civilă, prin intermediul ONG-urilor, are 
rolul de a atrage atenţia statului asupra neglijării uno-
ra dintre îndatoririle sale, asupra încălcării cu sau fără 
intenţie a unor drepturi legitime ale cetăţenilor săi, 
mai ales ale celor aparţinând grupurilor dezavantajate. 
De aici, se poate susține că organizaţiile societăţii ci-
vile pot contribui la creşterea nivelului de notorietate 
a problemelor, colectând date, informaţii, mobilizând 

resursele necesare, propunând soluţii de rezolvare a 
acestor probleme şi influenţând autorităţile publice în 
formularea politicilor publice şi selectarea soluţiilor 
adecvate [11, p. 21].

În acest sens, în doctrină se constată că, de multe 
ori, ONG-urile au demonstrat aptitudinea de a mobi-
liza opinia publică asupra problemelor umanitare, de 
mediu şi de dezvoltare, au atras fonduri prin colectări 
şi donaţii private, reuşind să modifice orientările gu-
vernelor şi parlamentelor [2, p. 20-21]. 

În context, Comitetul de Miniştri al Consiliului 
Europei a recunoscut (în CM/Recomandarea (2007)14 
octombrie 2007) „contribuţia esenţială a ONG-urilor 
la dezvoltarea şi realizarea democraţiei şi a drepturi-
lor omului, în special prin promovarea conştientizării 
publicului, participarea la viaţa publică şi asigurarea 
transparenţei şi responsabilitatea autorităţilor publi-
ce” [12].

Din perspectiva celei mai importante funcţii a sec-
torului al treilea, de promovare şi susţinere a noilor 
idei sau inovaţii sociale, se poate afirma că rolul aces-
teia este, de fapt de avangardă, adică de iniţiere, ino-
vare, experimentare, anumite idei putând fi preluate 
de instituţiile guvernamentale [10, p. 21].

Pornind de la faptul că democraţia este o formă 
de organizare şi de conducere politică a societăţii prin 
consultarea cetăţenilor, ţinând cont de voinţa acestora, 
de interesele şi aspiraţiile de progres ale ţării, ONG-
urilor le este atribuit rolul de a contribui la dezvol-
tarea, realizarea şi menţinerea funcţionării societăţii 
democratice [4, p.16]. Acest lucru se realizează mai 
cu seamă prin intermediul informării mai active a so-
cietăţii, stimulării participării mai dinamice a cetăţe-
nilor la viaţa socială, contribuind în acelaşi timp la 
dezvoltarea culturală şi la bunăstarea societăţii. 

Aportul ONG-urilor se face observat printr-un 
complex de activităţi, începând cu îndeplinirea rolului 
de agent informator de legătură între diferite segmen-
te societale şi organele puterii de stat şi terminând cu 
promovarea unor modificări în legislaţie şi în politici-
le statului, inclusiv în domeniul securității naționale. 

În acest context, atragem atenția că societatea ci-
vilă și, implicit, ONG-urile se prezintă ca fiind actori 
importanți ai procesului de elaborare și implementa-
re a politicii de securitate națională, de care depinde 
bunăstarea și perpetuarea societății noastre. La acest 
capitol, cele mai importante acte normative în dome-
niu stabilesc:

Concepția Securității Naționale a Republicii 
Moldova [5]: 

„Procesul de reformare a sectorului securităţii na-
ţionale porneşte de la premisa că Republica Moldo-
va are nevoie de stabilitate şi de securitate suficientă 
pentru asigurarea dezvoltării statului, de o perma-
nentă dezvoltare economică pentru a se asigura o sta-
re durabilă de securitate şi stabilitate. În procesul de 
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realizare a reformei sectorului securităţii naţionale al 
Republicii Moldova, va fi încurajată participarea so-
cietăţii civile, mass-mediei, organizaţiilor de apărare 
a drepturilor omului şi organismelor internaţionale 
relevante.” 

Strategia securităţii naţionale a Republicii Mol-
dova [14]:

„Realizarea obiectivelor strategice de securitate 
implică participarea administraţiei publice de toate 
nivelurile, a societăţii civile şi a organizaţiilor negu-
vernamentale, precum şi a cetăţenilor”.

Strategia de informare şi comunicare în dome-
niul apărării şi securităţii naţionale pentru anii 
2012-2016 [13]:

„Capacitatea cetăţenilor de a obţine informaţia 
necesară despre iniţiativele şi politicile instituţiilor cu 
atribuţii la domeniul de securitate şi apărare şi de a 
analiza impactul acestor programe, politici şi decizii 
asupra lor reprezintă un element fundamental al con-
ceptului unei bune guvernări. O societate democrati-
că necesită dezbateri în probleme de importanţă soci-
ală majoră, iar accesul liber la informaţie constituie 
o premisă fundamentală pentru participarea activă a 
cetăţenilor la procesul de adoptare a deciziilor, mai 
ales în domenii atât de complexe precum cel al secu-
rităţii şi apărării statului”. 

„Sprijinul publicului pentru îndeplinirea recoman-
dărilor Analizei Strategice a Apărării este un element 
important ce urmează a fi obţinut prin intermediul im-
plementării prezentei Strategii”.

Desigur, pot fi citate și alte prevederi relevante. 
Important este să recunoaștem și să conștientizăm 
că doar în colaborare cu cetățenii, societatea civilă 
și instituțiile reprezentative ale acesteia este posibilă 
asigurarea calității și realizarea efectivă a politicii de 
securitate națională în Republica Moldova.

Dincolo de aceste aspecte particulare, atragem 
atenția că în societăţile democratice, organizaţiile 
neguvernamentale constituie mecanismele eficien-
te prin care cetăţenii sunt reprezentaţi şi participă la 
guvernare. Acestea reprezintă de fapt multitudinea de 
profiluri, interese şi aspiraţii prezente într-o societate, 
care devin coerente, reprezentate şi vizibile în viaţa 
publică doar prin activitatea acestor organizaţii.

Datorită dreptului la asociere, cetăţenii grupaţi în 
ONG-uri obţin noi mijloace de a putea participa activ 
la procesul de luare a deciziilor publice, fără a adera la 
partide politice sau sindicate. Tocmai datorită acestui 
fapt, ONG-urile sunt recunoscute drept elemente re-
prezentative ale societăţii civile, care oferă un sprijin 
consistent sistemului democratic de guvernare. Din 
aceste motive, autorităţile publice europene şi organi-
zaţiile internaţionale le acordă consideraţia corespun-
zătoare şi le invită să ia parte la procesul de luare a 
deciziilor.

În acest context, ONG-urile au un rol primordial 

de a menţine stabilitatea şi de a asigura credibilitatea 
unei societăţi democratice, prin crearea unei legături 
permanente între cetăţeni şi guvern. Menţinerea sta-
bilităţii se face printr-un transfer de informaţii de la 
cetăţeni către guvernanţi, iar asigurarea credibilită-
ţii – prin girarea deciziilor luate de către guvern în 
faţa cetăţenilor. Întrucât nu sunt motivate de profit 
sau voturi, organizaţiile din sectorul nonprofit deţin 
un important capital public de loialitate şi încredere       
[1, p. 128].

Recunoaşterea rolului organizaţiilor neguverna-
mentale de către instituţiile internaţionale reprezintă 
un argument suficient de puternic pentru a susţine 
afirmaţia că odată create cadrul instituţional şi for-
mele de parteneriat adecvate cu administraţia publică 
şi sectorul privat, sectorul neguvernamental va avea 
un impact pozitiv decisiv, în ceea ce priveşte refor-
ma şi dezvoltarea socioeconomică în fiecare ţară                       
[1, p. 127].

În calitatea lor de elemente active ale societăţii ci-
vile, ONG-urile sunt direct implicate în implementa-
rea standardelor democratice general-acceptate, reve-
nindu-le sarcina monitorizării funcţionării instituţiilor 
democratice.

Datorită spectrului divers de interese, ONG-urile 
posedă un imens potenţial de monitorizare a politi-
cilor publice ale guvernanţilor în diferite domenii. În 
acest sens, ele sunt cei mai buni agenţi pentru a da 
în vileag incoerenţa promovării politicilor publice de 
către guvernanţi. Acest lucru face ca ONG-urile să fie 
extrem de utile în calitate de parteneri ai autorităţilor, 
contribuind la promovarea unor politici publice coe-
rente şi ajustate reciproc. În plus, parteneriatul ONG-
urilor cu autorităţile publice alese periodic de către 
cetăţeni poate servi drept cea mai sigură garanţie a 
continuităţii promovării politicilor publice în interesul 
cetăţenilor, indiferent de culoarea politică a forţelor 
care se succed la guvernare [1, p. 106].

Aşadar, pentru ca sectorul neguvernamental să-
şi păstreze caracteristicile de bază, care îl fac atât de 
util dezvoltării sociale, sectorul de stat trebuie să se 
implice în activitatea societăţii civile, dovedind mai 
mult interes. Statul trebuie să conştientizeze contri-
buţia pe care o pot aduce ONG-urile la îmbunătăţirea 
politicilor elaborate, la aflarea celor mai eficiente căi 
de soluţionare a unor probleme majore din societate, 
la dezvoltarea pe această cale a societăţii civile şi la 
edificarea statului de drept. 

Respectiv, el trebuie să asigure un grad înalt de 
transparenţă a activităţii sale, să fie pregătit mereu de 
a iniţia şi desfăşura dialogul cu ONG-urile, de a ceda 
uneori din poziţiile sale în luarea anumitor decizii, de 
a primi critici din partea acestora şi, de ce nu, de a se 
perfecţiona datorită acestora, pentru ca astfel să-şi asi-
gure eficienţa activităţii sale întru asigurarea bunăstă-
rii fiecărui cetăţean şi a societăţii în ansamblu. Nu în 
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ultimul rând, e necesar ca statul să susţină organizarea 
acestora, să le ofere subsidiile şi resursele necesare 
pentru o activitate eficientă.

La rândul lor, ONG-urile trebuie să fie convinse de 
necesitatea creşterii profesionalismului intervenţiei 
lor, pentru a asigura servicii de calitate beneficiarilor, 
dar şi pentru a-şi întări propria poziţie în domeniul 
social. Este vorba despre acel tip de profesionalism, 
care să se reflecte în modul de realizare a proiectelor, 
în seriozitatea respectării legislaţiei şi a clauzelor con-
tractuale, în disponibilitatea de a comunica, în dorinţa 
permanentă de autoperfecţionare, de cunoaştere, de 
dezvoltare [6, p. 523; 8, p. 46]. 

ONG-urile trebuie să intensifice dialogul şi coo-
perarea cu structurile statale – doar prin insistenţă, 
perseverenţă, coerenţă în activităţi, lucru intensiv cu 
beneficiarii, viziune strategică, argumentare clară, ba-
zată pe indicatori specifici, ONG-urile pot să-şi afirme 
poziţia în calitate de actori indispensabili unei socie-
tăţi civile democratice şi parteneri strategici ai auto-
rităţilor publice în complicatul proces de edificare a 
statului de drept.

Referințe:

1. BANTUŞ, A. Rolul sectorului asociativ în dezvol-
tarea democraţiei. În: Probleme ale edificării statului de 
drept în Republica Moldova. Vol. II. Chişinău: Tipografia 
Centrală, 2006.

2. BEIGBEDER, I. Le rôle international des organisa-
tions non gouvernamentales. Paris: Bruylant LGDJ, 1992.

3. BUCHOLTZ, B.K. Reflections on the Role of Non-
profit Associations in a Representative Democracy. In: 
Cornell Journal of Law and Public Policy, Winter 1998, 
vol. 7, issue 2.

4. CENUŞA, D. Consolidarea societăţii civile din Re-
publica Moldova. Chişinău: Bons Offices, 2007.

5. Concepția securității naționale a Republicii Moldova, 
aprobată prin Legea nr. 112 din 22.05.2008. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-98 din 03.06.2008

6. COSTACHI, Gh. Cultura și educaţia juridică – con-
diţii necesare pentru edificarea statului de drept: Monogra-
fie. Chișinău: S. n., 2014 (Tipografi a Centrală).

7. COSTACHI, Gh., HLIPCĂ, P. Organizarea și 
funcționarea puterii în statul de drept: Monografie. Ediția 
a II-a. Chișinău: S.n., 2011.

8. COSTACHI, Gh., UNGUREANU, C. Rolul orga-
nizaţiilor nonguvernamentale în contextul democratizării 
societăţii. În: Особенности адаптации законодатель-
ства Молдовы и Украины к законодательству евро-
пейского союза: Международная научно-практическая 
конференция, 27-28 марта 2015. В 2-х частях. Ч.1. Ки-
шинэу, 2015.

9. FLEMING, T. Habermas on Civil Society, Lifewor-
ld and System: Unearthing the Social in Transformation 
Theory. [resurs electronic]: http://eprints.nuim.ie/1058/1/
Habermas TFleming.pdf. (accesat 11.12.2017).

10. JURA, C. Rolul Organizaţiilor nonguvernamentale 
pe plan internaţional. Bucureşti: ALL BECK, 2003.

11. RAŢĂ, N. Advocacy şi influenţarea politicilor pu-
blice. Un ghid pentru organizaţiile neguvernamentale. Bu-
cureşti: Anima, 2007.

12. Statut juridique des organisations non-gouverneme-
tales en Europe. Recommandation CM/Rec(2007)14 adop-
tée par le Comite des Ministres du Conseil de l’Europe le 
10 octobre 2007 et exposé des motifs. Editions du Conseil 
de l’Europe, 2008.

13, Strategia de informare şi comunicare în domeniul 
apărării şi securităţii naţionale pentru anii 2012–2016 adop-
tată prin Hotărârea Guvernului nr. 569 din 03.08.2012. În: 
Monitorul Oficial, nr. 166-169 din 10.08.2012.

14, Strategia securităţii naţionale a Republicii Mol-
dova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153 
din 15.07.2011. În: Monitorul Oficial, nr. 170-175 din 
14.10.2011.

15, UNGUREANU, C.G. Statutul juridic al organiza-
ţiilor nonguvernamentale în democraţiile constituţionale / 
Teză de doctor în drept. Specialitatea: 552.01. – Drept con-
stituţional. Chişinău, 2015, 69. 196 p.

16, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile 
obşteşti nr. 837 din 17.05.1996. Republicată în: Monitorul 
Oficial, nr. 153-156BIS din 02.10.2007.

Prezentat la 28.10.2017



Nr. 11, 2017REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

8

С целью привлечения большего числа паци-
ентов для проведения плановых смертель-

но опасных операций на сердце с большим риском 
для жизни и неизвестным результатом, молдав-
ские кардиохирурги периодически используют 
все средства массовой информации для самовос-
хваления и агрессивной саморекламы. С этой це-
лью пациентов в тяжелом послеоперационном со-
стоянии иногда даже показывают по телевидению 
как пример успешно проведенной операции.

Совсем недавно зав. отделением кардиохирур-
гии Г.М. сообщил радиослушателям, что в его от-
делении ежегодно бесплатно проводится до 700 
операций на сердце, не уточняя, однако, сколько 
пациентов погибло после этих операций и сколько 
прожили непродолжительное время.

Директор клиники кардиохирургии А.Ч. в ин-
тервью газете «Moldova Suverană» за 24 апреля 
2008 г. на вопрос о стоимости кардиохирургиче-
ской операции ответил, что сумма символическая, 
5-6 тысяч евро, по сравнению с ценами в других 
странах». 20% из этой суммы выплачивает паци-
ент (около 1000 евро). И это не считая денежных 
средств, необходимых для подготовки к операции 
и после нее. Как образно выразился один врач, по-
сле операции больному лекарства заливают вед-
рами. Так что это вовсе не бесплатно. В том же 
интервью А.Ч. добавил, что 12 кардиохирургов 
отделения при наличии необходимой аппаратуры 
могли бы проводить больше операций и прино-
сить ежегодно до 27 миллионов евро дохода. Вот, 
оказывается, какова «золотая мечта» кардиохи-
рургов, а совсем не забота о жизни и здоровье до-
верившихся им пациентов.

В 2008 г. перед принятием Постановления Пра-
вительства РМ о присуждении государственных 
премий, на которую претендовали и кардиохирур-
ги, в «Комсомольской правде» от 21 и 24 апреля 
2008 г. на первых страницах появились набранные 
крупным шрифтом сенсационные сообщения под 
заголовком: Молдавский хирург получит Нобелев-
скую премию? «В Молдове провели уникальные 

операции на сердечной аорте, достойные Нобе-
левской премии». Авторы сенсации, по-видимому, 
надеялись, что после этих публикаций если не Но-
белевскую, то уж Государственную премию РМ 
они обязательно получат. Вот как характеризует 
А.Ч. своё изобретение: «Проведение таких опе-
ративных вмешательств на сердце было возмож-
но с использованием искусственного клапана. Но 
это – инородное тело, которое может отторгаться 
организмом или банально выходить из строя, ло-
маться … пациенту с искусственным клапаном 
через определенное время вновь и вновь придется 
требовать операций». От себя добавим, которые 
иногда приводили к смертельному исходу.

На языке уголовного права это означает, что 
кардиохирурги предвидели возможность смерти 
пациентов, но легкомысленно надеялись на её пре-
дотвращение, то есть проявляли преступную са-
монадеянность, за которую они не несли никакой 
ответственности (дисциплинарной, гражданско-
правовой, уголовной).

Далее по тексту: «И вот сегодня случилось: 
троим пациентам (а это дети и подростки) пере-
сажены биологические (донорские) клапаны. Но 
одна из проблем заключается в том, чтобы най-
ти донора со здоровым клапаном. Например, для 
первых операций мы подготовили 8 клапанов, но 
лишь три из них оказались пригодными».

Спрашивается: и за что претендовать на Нобе-
левскую (или иную) премию, когда исследования 
находятся на начальной стадии и еще неизвестны 
их результаты, их эффективность.

О качестве кардиохирургических операций 
можно судить из следующего примера. 10 октя-
бря 2006 года после повторной операции на 
сердце скончался пятимесячный ребенок. Для 
оплаты первой «бесплатной» операции родите-
ли продали компьютер, землю. После повторной 
операции кардиохирурги сказали родителям, что 
операция прошла успешно. На вопрос родителей, 
в чем состоит этот успех, А.Ч. ответил: «Про-
шедшая операция – сиюминутный успех!» Вот 
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НеНадлежащее оказаНие кардиологичеСкой
(кардиохирургичеСкой) помощи
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Проводя сердечно-сосудистые операции, некоторые хирурги безразличны к их результатам.
Ключевые слова: сердечно-сосудистый хирург; хирургия; пренебрежение; смерть пациента.

INADEquATE PROVISION OF CARDIOLOGICAL (CARDIOSuRGICAL) CARE
From intervention in cardiovascular surgery, some surgeons are indifferent result.
keywords: cardiovascular surgeon; surgery; neglect; death of the victim.
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о чем, оказывается, шла речь! То есть хирургам 
главное – склонить пациента или его родственни-
ков к дорогостоящей смертельно опасной опера-
ции, вводя их в огромные расходы, а каков будет 
результат – им безразлично. Это и есть преступно-
легкомысленное отношение к своей работе и её 
результатам [1, с. 48-51]. 

В кардиохирургической клинике, Минздраве, 
Прокуратуре никто не желает последовать при-
меру английских врачей, изучить и критически 
проанализировать истории болезней умерших 
пациентов после неквалифицированных плано-
вых операций на сердце, причины случившегося 
и наметить меры по предотвращению таких тра-
гических исходов. Возможно, кто-то из молодых 
ученых Института кардиологии и возьмется за 
исследование данной проблемы. Иногда для со-
крытия случаев истинной смерти пациента, для 
благополучной статистики, снижения смертности 
в отделении, пациента «футболят» из отделения в 
отделение или просто выписывают из больницы, 
чтобы он умирал дома.

С просьбой дать оценку изобретению, новатор-
ству А.Ч., в июле 2009 г. мы обратились в Акаде-
мию наук РМ. Это обращение было перенаправле-
но в Минздрав, а оттуда в Институт кардиологии, в 
состав которого входит клиника кардиохирургии.

В ответе Института кардиологии от 11 авгу-
ста 2009 г. содержится очень много информа-
ции, отчасти спорной. Сообщается, что по одно-
му из возбужденных уголовных дел по факту 
смерти пациента после неквалифицированной 
операции проводились комиссионные судебно-
медицинские экспертизы. Между тем Центр 
судебно-медицинской экспертизы подчинен Ми-
нистерству здравоохранения. То есть речь идет 
о ведомственной, а не о независимой судебно-
медицинской экспертизе.

Отметим, что по факту убийства украинского 
журналиста Георгия Гонгадзе проводились десят-
ки судебно-медицинских экспертиз в различных 
странах, и только через 8 лет это преступление 
было раскрыто.

О том, какова объективность судебно-
медицинских экспертиз, и не только в Молдо-
ве, явствует из следующей констатации члена-
корреспондента РАМН профессора Ю.Д. Сергеева 
и профессора А.А. Мохова: «Встречаются в экс-
пертной практике примеры, когда интересы ве-
домства, корпорации, того или иного врачебного 
сообщества (хирургов, анестезиологов и пр.) сто-
ят выше интересов добра, гуманизма, справедли-
вости [и, от себя добавим, выше закона]. Эксперты 
могут завуалировать, сгладить «острые углы», что 
не позволяет установить искомые условия или су-
щественно осложняет их установление, в связи с 
чем представляются заслуживающими внимания 
предложения о развития соответствующего рын-
ка профессиональных услуг, а также выведения 

судебно-медицинской службы из ведения Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции» [2, с. 274-275].

В Беларуси нашли выход из порочного круга 
относительно ведомственной судебной эксперти-
зы: переподчинили эту службу Генеральной Про-
куратуре, а директор Центра СМЭ одновременно 
является заместителем Генерального Прокурора. 
Считаем такое решение вопроса очень важным, 
правильным, справедливым и приемлемым и для 
Республики Молдова [3, с. 37-41].

Как и много лет назад, кардиохирурги пытают-
ся объяснить смерть пациентов не ввиду несовер-
шенства аппаратуры и искусственных клапанов, 
а тем, что сами пациенты не выполняют строго 
назначения врачей: то есть пациенты умирают по 
собственной вине. Это излюбленный метод само-
защиты многих медицинских работников: пациент 
не выполняет назначения врача, страдает многими 
болезнями, не известными медицине, и т.д. А как 
же быть по поводу смерти младенцев? Они тоже 
не выполняют назначений врача?

Считаем, что единственная «вина» пациентов, 
скончавшихся после кардиохирургических опера-
ций, заключается в том, что они доверили свою 
жизнь кардиохирургам, для которых, оказывается, 
в первую очередь важен сиюминутный успех, а не 
окончательное выздоровление больного.

Если бы судьи воспринимали всерьез подобные 
оправдания, то ни один врач не был бы осужден за 
неоказание медицинской помощи, за нарушение 
по халатности правил и методов оказания меди-
цинской помощи (ст.162, 213 Уголовного кодекса 
РМ). Между тем обвинительные приговоры за со-
вершение врачебных преступлений уже есть и мо-
гут быть и в будущем.

Отрадно, что в письме Института кардиологии 
развеян миф о революции в мировой кардиохи-
рургии, совершённой в Кишинёве. Сообщается, 
что для оценки операций с применением биоло-
гических (донорских) клапанов потребуются дли-
тельные исследования.

А какие опасности ожидают пациентов, кото-
рые, преодолев страх и поверив безответственным 
обещаниям кардиохирургов о благополучном ис-
ходе и скором счастливом выздоровлении, все же 
согласились на операцию?

Профессор Сергеев Ю.Д. составил дифферен-
цированный примерный перечень основных об-
стоятельств, способствующих ненадлежащему 
оказанию медицинской помощи, включающий 92 
пункта, причем перечень этот не является исчер-
пывающим.

К диагностическим и лечебно-тактическим не-
достаткам, характерным и при оказании кардио-
хирургической помощи, относятся:

1) недооценка медицинским работником тяже-
сти состояния больного, наличия множества про-
тивопоказаний к хирургическому вмешательству;
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2) ненадлежащий сбор анамнеза жизни и забо-
левания;

3) непроведение необходимых и доступных в 
данном ЛПУ лабораторных и инструментальных 
исследований;

4) нарушение установленного порядка получе-
ния информированного согласия больного на ме-
дицинское вмешательство;

5) несвоевременное установление диагноза;
6) неадекватное или неправильное медикамен-

тозное лечение;
7) отсутствие надлежащего ухода за тяжело-

больным;
8) необоснованный перевод пациентов из одно-

го ЛПУ в другое, из одного отделения в другое и 
т.д. [4, с. 418-423].

По нашему мнению, к последнему прибегают 
для сокрытия врачебных ошибок и даже престу-
плений.

Изложенные в монографии дефекты диагно-
стики при оказании экстренной кардиологической 
помощи полностью совпадают, по нашему мне-
нию, с дефектами диагностики при оказании кар-
диохирургической помощи.

Виды дефектов диагностики

Догоспи-
тальный 

и
ранний
госпи-

тальный 
этапы

Дефекты в сборе жалоб 18 (5,8%)
Дефекты в сборе анамнеза заболе-

вания
45 (14,4%)

Дефекты в сборе анамнеза жизни 47 (15,1%)
Дефекты в описании статуса 66 (21,2%)

Недостаточное и несвоевременное 
лабораторно-инструментальное об-

следование
28 (8,9%)

Неверная интерпретация 
лабораторно-инструментальных ме-

тодов исследования
37 (11,9%)

Отсутствие консультаций специали-
стов

30 (9,6%)

Неверная формулировка клиниче-
ского диагноза

19 (6,1%)

Неверная формулировка заключи-
тельного диагноза

17 (5,4%)

Расхождение диагнозов на догоспи-
тальном и госпитальном этапах 33 (10,6%)

Ю.Д. Сергеев и Ю.В. Бисюк провели глубо-
кое научное исследование причин ненадлежа-

щего оказания экстренной медицинской помощи 
больным с острым коронарным синдромом [5, с. 
107-108]. Авторы отмечают, что в некоторых стра-
нах созданы специальные службы, деятельность 
которых позволила снизить смертность от ише-
мической болезни сердца (ИБС) за счет увеличе-
ния количества случаев успешной реанимации 
больных на догоспитальном этапе при внезапной 
остановке кровообращения. Так, в США уровень 
выживаемости при внезапной смерти может пре-
вышать 30% благодаря обучению населения ме-
тодам сердечно-легочной реанимации, созданию 
экстренной медицинской службы и раннему при-
менению дефибрилляции.

Многие больные погибают от инфекционного 
эндокардита после операций на сердце, который 
может быть вызван внутригоспитальной инфек-
цией вследствие широкого применения сосуди-
стых катетеров и отмечается у ослабленных боль-
ных, длительно получающих антибактериальную 
терапию. Деструктивные (разрушительные) изме-
нения в эндокарде могут возникнуть и вследствие 
механических воздействий – повреждения эндо-
карда сосудистыми катетерами при оперативных 
вмешательствах на сердце и даже во время вну-
тривенных инъекций [6, с. 44-49].

Обо всех этих и других опасностях хорошо 
должны помнить как кардиохирурги, так и паци-
енты, соглашающиеся на проведение плановых 
операций, которые можно проводить, а можно и 
отложить на неопределенное время, можно отка-
зать в операции при наличии множества противо-
показаний, продлевая тем самым жизнь многим 
особо доверчивым пациентам.
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În opinia lui V. Dongoroz, „latura subiectivă a 
conținutului fiecărei infracțiuni constă în tota-

litatea condițiilor cerute de lege cu privire la atitu-
dinea psihică a făptuitorului sub raportul conștiinței 
și voinței sale față de materialitatea faptei săvârșite 
– acțiune, inacțiune, raport de cauzalitate, rezultat – 
pentru ca acea faptă să constituie infracțiune” [1].

Infracțiunile, prevăzute la art.329 CP RM, sunt sin-
gurele infracțiuni prevăzute în cap. XV al părții speci-
ale a Codului penal, care presupun vinovăție sub for-
mă de imprudență. În contextul acestor infracțiuni, are 
importanță atât atitudinea psihică a făptuitorului față 
de fapta prejudiciabilă, cât și atitudinea psihică a făp-
tuitorului în raport cu urmările prejudiciabile. În acest 
plan, N.I. Hudeakova menționează că infracțiunile 
de neglijență în serviciu sunt singurele infracțiuni de 
serviciu care presupun manifestarea imprudenței atât 
față de fapta prejudiciabilă, cât și față de urmările pre-
judiciabile [2]. O opinie similară este exprimată de 
M.A. Tâneanaia [3].

În continuare, în primul rând, va fi examinată ati-
tudinea psihică a făptuitorului față de fapta prejudi-
ciabilă prevăzută la art.329 CP RM. În acest context, 
are dreptate A.I. Râjankov când susține: „Fapta pre-

judiciabilă este săvârșită din imprudență în ipoteza în 
care acțiunea sau inacțiunea făptuitorului implică nu o 
opunere directă intereselor de serviciu, dar o atitudine 
neglijentă sau neconștiincioasă față de obligațiile sale 
de serviciu” [4].

De cele mai multe ori, în normele din partea spe-
cială a Codului penal se circumstanțiază doar atitudi-
nea psihică a făptuitorului față de urmările prejudi-
ciabile. În cazuri mai rare, în textul Codului penal se 
menționează expres atitudinea psihică a făptuitorului 
față de acțiunea sau inacțiunea prejudiciabilă: „încăl-
carea intenţionată de către o persoană cu funcţie de 
răspundere a procedurii legale de asigurare şi de reali-
zare a dreptului de acces la informaţie” (art.180); „îm-
piedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a 
jurnalistului” (art.1801); „declaraţiile intenţionat false, 
operarea intenţionată cu înscrieri false în documentele 
ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi 
falsificarea documentelor necesare eliberării titlului 
de protecţie, perfectarea intenţionată a documentelor 
falsificate sau prezentarea intenţionată de documen-
te cu date care subminează autoritatea solicitantului 
de protecţie a obiectului de proprietate intelectuală” 
(art.1853); „încălcarea din neglijenţă de către medic 
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LATuRA SuBIECTIVĂ A INFRACȚIuNILOR DE NEGLIjENȚĂ 
îN SERVICIu (art.329 din codul penal)
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În articolul de față se accentuează că, în contextul infracțiunilor prevăzute la art.329 CP RM, are importanță atât ati-
tudinea psihică a făptuitorului față de fapta prejudiciabilă, cât și atitudinea psihică a făptuitorului în raport cu urmările 
prejudiciabile. Se arată că nu este cu putință ca făptuitorul să manifeste intenție față de fapta prejudiciabilă sau urmările 
prejudiciabile prevăzute la art.329 CP RM. Este argumentat de ce atitudinea psihică a făptuitorului, în raport cu urmările 
prejudiciabile, nu poate fi considerat un criteriu suficient pentru a delimita infracțiunile prevăzute la art.329 CP RM de cele 
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sau de către un alt lucrător medical a regulilor sau me-
todelor de acordare a asistenţei medicale” (art.213); 
„folosirea imprudentă a focului sau a unor surse de 
pericol sporit” (alin. (1) art.232); „aceleaşi acţiuni să-
vârşite din imprudenţă” (alin. (2) art.2452); „păstrarea 
neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor” (art.291); 
„neexecutarea ordinului din neglijenţă sau din lipsă 
de conştiinciozitate” (alin. (4) art.364); „atitudinea 
neglijentă a şefului sau a unei alte persoane cu func-
ţie de răspundere faţă de serviciul militar” (alin. (1) 
art.378) etc. În același registru de exemple se înscrie 
art.329 CP RM.

În planul dreptului comparat, menționăm că o sin-
gură cauză subiectivă a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu se indi-
că în: art.367 Cod penal al Ucrainei [5] și în art.342 
Cod penal al Republicii Georgia [6] (ambele aceste 
articole fiind corespondente cu art.329 CP RM). În 
aceste două cazuri, dispoziția incriminatoare conține 
mențiunea cu privire la atitudinea neconştiincioasă a 
făptuitorului față de obligațiile sale de serviciu. Pentru 
comparație, în dispoziția art.329 CP RM sunt nomina-
lizate două cauze subiective ale neîndeplinirii sau în-
deplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu: 
1) atitudinea neglijentă faţă de obligaţiile de serviciu; 
2) atitudinea neconştiincioasă faţă de obligaţiile de 
serviciu. În opinia lui S. Brînza și V. Stati, „aceste ca-
uze au un caracter alternativ. În acelaşi timp, lista lor 
este exhaustivă. De aceea, nu poate fi aplicat alin. (1) 
art.329 CP RM în cazul în care oricare alte cauze stau 
la baza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunză-
toare de către o persoană publică a obligaţiilor de ser-
viciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari in-
tereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite 
de lege ale persoanelor fizice sau juridice” [7].

Care este înțelesul noțiunilor „atitudinea neglijen-
tă faţă de obligaţiile de serviciu” și „atitudinea necon-
ştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu”?

V. Cușnir încearcă să caracterizeze laolaltă cele 
două noțiuni: „Atitudinea neglijentă sau neconştiin-
cioasă faţă de obligaţiile de serviciu se exprimă prin 
indiferenţă şi iresponsabilitate, lenevie şi delăsa-
re, supraapreciere, caracteristice făptuitorului” [8]. 
S.Brînza și V.Stati definesc separat fiecare dintre cele 
două noțiuni: „Atitudinea neglijentă faţă de obligaţiile 
de serviciu presupune o poziţie necugetată, negândi-
tă, neînţeleaptă a făptuitorului. La rândul său, atitu-
dinea neconştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu 
presupune o poziţie de complezenţă sau o lipsă de 
onestitate a făptuitorului” [9]. Într-o manieră apropi-
ată, aceleași două noțiuni sunt definite de G.U. Kali-
eva: „Atitudinea neconştiincioasă faţă de obligaţiile 
de serviciu trebuie privită ca neacordare a atenției 
tuturor obligațiilor de serviciu sau unora dintre ele, 
abordare a acestor obligații ca fiind neimportante și 
care nu implică necesarmente executarea unei sarcini. 

Atitudinea neglijentă faţă de obligaţiile de serviciu 
presupune acordarea unei atenții insuficiente acestor 
obligații, îndeplinirea lor fără rigurozitatea și diligența 
care s-ar cuveni” [10]. Nu în ultimul rând, în pct. 12.1 
al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.7 
din 15.05.2017 cu privire la aplicarea legislaţiei refe-
ritoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere 
sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depă-
şirea atribuţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în 
serviciu, se menționează: „Prin „atitudine neglijentă 
faţă de obligaţiile de serviciu” se înţelege un compor-
tament nechibzuit, inadecvat sau chiar dezinvolt, pe 
care-l manifestă făptuitorul în exerciţiul funcţiei, pe 
când atitudinea neconştiincioasă faţă de obligaţiile de 
serviciu presupune un comportament lipsit de loialita-
te şi onestitate” [11].

Putem oare afirma că: atitudinea neglijentă faţă 
de obligaţiile de serviciu presupune manifestarea de 
către făptuitor a neglijenței față de fapta prejudicia-
bilă; atitudinea neconştiincioasă faţă de obligaţiile de 
serviciu presupune manifestarea de către făptuitor a 
încrederii exagerate față de fapta prejudiciabilă?

După S. Brînza și V. Stati, „dacă făptuitorul mani-
festă o atitudine neglijentă faţă de obligaţiile de servi-
ciu, atunci, faţă de urmările prejudiciabile, dovedeş-
te imprudenţă concretizată sub formă de neglijenţă. 
Dacă însă făptuitorul manifestă o atitudine neconşti-
incioasă faţă de obligaţiile de serviciu, atunci faţă de 
urmările prejudiciabile dovedeşte fie încredere exage-
rată, fie neglijenţă” [12]. O părere asemănătoare este 
exprimată de E.V. Țariov [13]. De asemenea, în pct. 
12.2 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție 
nr.7 din 15.05.2017 cu privire la aplicarea legislaţi-
ei referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de 
putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau 
depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi negli-
jenţa în serviciu, se explică: „Dacă cauza subiectivă 
a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu rezidă în atitudinea neglijentă 
faţă de obligaţiile de serviciu, atunci făptuitorul mani-
festă faţă de urmările prejudiciabile doar imprudenţă 
sub formă de neglijenţă. În opoziţie, dacă cauza su-
biectivă a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespun-
zătoare a obligaţiilor de serviciu constă în atitudinea 
neconştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu, atunci 
făptuitorul manifestă faţă de urmările prejudiciabile 
imprudenţă sub formă de neglijenţă sau sub formă de 
încredere exagerată” [14].

Nu este clar pe ce se bazează asemenea interpre-
tări. Or, așa cum afirmă just V.A. Kocerga, „în fiecare 
dispoziție de incriminare, forma de vinovăție trebuie 
stabilită pe calea interpretării legii” [15]. Noțiunea 
„atitudinea neconștiincioasă” nu este definită nici în 
legea penală, nici în alte acte normative. De aceea, 
nu este de mirare că, în doctrina penală, apar inter-
pretări de genul următor: „Faptul că la caracterizarea 
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neglijenței în serviciu legiuitorul folosește sintagma 
«ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconşti-
incioase faţă de obligațiile de serviciu», încă nu deno-
tă că făptuitorul manifestă imprudență” [16]; „Are o 
atitudine neconștiincioasă față de obligațiile de servi-
ciu și acea persoană cu funcție de răspundere care, cu 
intenție, nu îndeplinește sau îndeplinește necorespun-
zător obligațiile sale de serviciu” [17]; „Neglijența în 
serviciu poate presupune intenția sau imprudența față 
de fapta prejudiciabilă” [18]; „Este posibil ca făptui-
torul să manifeste intenție în raport cu fapta prejudici-
abilă” [19]; „În art.329 CP RM lipsește mențiunea cu 
privire la forma de vinovăție. Rezultă că infracțiunile 
prevăzute la acest articol pot fi săvârșite nu doar din 
imprudență, ci și intenționat” [20, 21]. După cum se 
vede, exponenții unor asemenea puncte de vedere 
admit posibilitatea ca fapta prejudiciabilă din cadrul 
infracțiunilor de neglijență în serviciu să fie comisă 
cu intenție.

O asemenea abordare amintește de modelele legis-
lative consacrate în unele norme din legislația penală 
străină, care sunt corespondente cu art.329 CP RM: 
art.1 din cap. 20 Cod penal al Regatului Suediei [22]; 
§148 Cod penal al Regatului Danemarcii [23]; art.397 
Cod penal al Republicii Populare Chineze [24]. În 
aceste norme, în aceeași dispoziție se incriminează 
fapte care, în Codul penal al Republicii Moldova, sunt 
incriminate în art.327 și 329. Nu considerăm opotună 
recepționarea unor asemenea modele legislative. Cele 
două forme de vinovăție sunt diferențiate tocmai pen-
tru că implică un grad prejudiciabil diferit. Această 
diferențiere trebuie promovată în toate normele din 
partea specială a legii penale.

După această digresiune, consemnăm că noțiunea 
„atitudinea neconștiincioasă”, utilizată în art.329 CP 
RM, se caracterizează prin imprevizibilitate.

Din art.18 CP RM, putem deduce înțelesul 
noțiunilor care desemnează cele două tipuri are 
imprudenței: „încredere exagerată” („persoana [...] îşi 
dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau 
inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, 
dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evita-
te”) și „neglijență” („persoana [...] îşi dădea seama de 
caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, 
a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar [...] nu îşi 
dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau 
inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le 
prevadă”). Luând în considerare prevederile acestui 
articol, propunem ca, în dispoziția alin. (1) art.329 CP 
RM, sintagma „unei atitudini neglijente sau neconşti-
incioase” să fie substituită prin sintagma „neglijenței 
sau al încrederii exagerate”. Un astfel de model legis-
lativ este consacrat în art.331 Cod penal al Republicii 
Kârgâze [25].

Din această perspectivă, suntem de acord cu cele 

menționate în pct. 81 al Deciziei Curții Constituționale 
a României nr.405 din 15.06.2016 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 
Cod penal din 1969, ale art.297 alin. (1) Cod penal 
și ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru preveni-
rea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție: 
„Atunci când intenția legiuitorului este aceea de a 
sancționa faptele săvârșite cu forma de vinovăție a 
culpei, acesta este obligat să specifice, în mod expres, 
acest lucru în cuprinsul infracțiunii. De altfel, Curtea 
constată că încălcarea din culpă de către un funcționar 
public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplini-
rea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă 
prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a 
drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoa-
ne fizice sau ale unei persoane juridice constituie 
infracțiunea de neglijență în serviciu reglementată în 
art.298 din Codul penal, iar nu infracțiunea de abuz în 
serviciu” [26].

Substituirea în art.329 CP RM a sintagmei „unei 
atitudini neglijente sau neconştiincioase” prin sin-
tagma „neglijenței sau al încrederii exagerate” este 
preferabilă în comparație cu soluția pe care ne-o su-
gerează M.A. Tâneanaia: sintagmele „atitudinea ne-
glijentă” și „atitudinea neconștiincioasă”, folosite la 
caracterizarea neglijenței în serviciu, ar trebui excluse 
din textul dispoziției incriminatoare corespunzătoare 
[27]. Modificarea, pe care o propunem, va fi în măsură 
să consacre ideea că dispozițiile din partea generală a 
Codului penal (în particular, dispoziția art.18 CP RM) 
sunt de aplicabilitate generală, găsindu-și dezvoltarea 
în dispozițiile din partea specială a Codului penal. În 
afară de aceasta, modificarea propusă de noi va per-
mite delimitarea precisă a infracțiunilor prevăzute la 
art.329 CP RM de cele prevăzute la art.327 CP RM. 
Or, să nu uităm că infracțiunile prevăzute la art.327 
CP RM pot fi comise nu doar prin acțiune, ci și prin 
inacțiune. În plus, față de urmările grave, indicate la 
lit.c) alin. (2) art.327 CP RM, făptuitorul manifestă 
imprudență. Luând în considerare aceste similarități 
(care posedă potențialitatea de a genera confuzii) din-
tre infracțiunile prevăzute la art.327 și 329 CP RM, 
considerăm oportună modificarea dispoziției art.329 
CP RM. Adoptarea modificării, pe care o recoman-
dăm, ar exclude definitiv supoziția că atitudinea psi-
hică a făptuitorului cu privire la fapta prejudiciabilă, 
prevăzută la art.329 CP RM, s-ar putea exprima în 
intenție.

Analiza practicii judiciare demonstrează că astfel 
de supoziții sunt posibile. Astfel, într-o speță, potrivit 
părții acuzării, I. A. a săvârșit cu intenție infracțiunea 
prevăzută la lit.a) alin. (2) art.329 CP RM. Drept ur-
mare, I. A. a fost achitat [28]. Într-o altă speță, H. M. 
a fost condamnat conform alin. (1) art.329 CP RM. 
Aceasta deși T. E. a introdus intenționat, în raportul 
de examinare medico-legală nr.316 din 13.09.2006, 
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informații care nu corespundeau realităţii [29]. Sub 
același aspect, suntem de acord cu poziția Colegiului 
penal al Curții de Apel Chișinău în următoarea speță: 
G. E. a fost achitată de săvârșirea infracțiunii prevă-
zute la alin. (1) art.329 CP RM, deoarece s-a stabilit 
că mărimea daunelor cauzate este de 27.574,83 lei. În 
apelul declarat, procurorul a solicitat ca fapta lui G. 
E. să fie calificată în baza art.313 „Excesul de putere 
sau depăşirea atribuţiilor de serviciu” din Codul con-
travenţional. Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău 
a respins acest apel [30]. Într-adevăr, fapta prevăzută 
la art.313 Cod contravențional poate fi comisă doar cu 
intenție. Iar G.E. a manifestat imprudență, nu intenție. 
În aceste condiții, ar fi inadmisibilă aplicarea substitu-
tivă a respectivei norme contravenționale.

În aceeași ordine de idei, ne exprimăm nedume-
rirea în legătură cu soluția de calificare din următoa-
rea speță: G. V. a fost condamnată conform lit.b) alin. 
(2) art.329 și lit.d) alin. (2) art.361 CP RM. În fapt, 
aceasta a deținut funcţia de specialist pentru regle-
mentarea regimului funciar al Primăriei satului C., 
raionul Râşcani. În anii 2012 și 2013, la solicitarea 
unor factori de decizie ai întreprinderii „A.T.” SRL, 
fără a examina în modul corespunzător cazul şi fără 
a verifica dacă există contracte de subarendă a plan-
taţiilor multianuale încheiate cu întreprinderea în 
cauză, a întocmit, a semnat, a înregistrat şi a elibe-
rat factorilor de decizie ai întreprinderii „A.T.” SRL 
documente oficiale false care acordă drepturi sau 
eliberează de obligaţii. În baza acestor documente 
false, respectivii factori de decizie au obţinut de la 
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
compensaţii nerambursabile în domeniul asigură-
rii riscului de producţie în agricultură în mărime de 
890.505,00 lei [31]. În această speță, G.V. comite o 
singură faptă. De aceea, nu este întemeiată reținerea 
la calificare a concursului de infracțiuni. Dacă G.V. a 
manifestat imprudență față de îndeplinirea obligațiilor 
de serviciu (și anume – față de verificarea conținutului 
informației care a fost reflectată în documente), atunci 
cum putea ea să manifeste intenție față de falsitatea 
documentelor pe care le-a întocmit, le-a semnat, le-a 
înregistrat şi le-a eliberat?

Într-o altă speță, nu este clar dacă făptuitorul a 
manifestat intenție sau imprudență față de fapta pre-
judiciabilă. Drept urmare, în decizia Colegiului penal 
lărgit al Curţii Supreme de Justiţie se menționează: 
„În sentinţa primei instanţe, infracţiunea nu este de-
scrisă conform calificării efectuate. Astfel, fapta reţi-
nută în sarcina inculpatului nu cuprinde elementele 
caracteristice neglijenţei în serviciu, deoarece din 
conţinutul părţii descriptive rezultă că N.A. a igno-
rat prevederile dispoziţiei nr.01/362 din 17.03.2004. 
Aceasta înseamnă că acţiunea a fost săvârşită cu in-
tenţie” [32]. Într-adevăr, într-un asemenea context, 
„a ignora” putea să însemne doar „a refuza în mod 

conștient să cunoască și să aplice”. Nu este cu putință 
a refuza ceva din imprudență.

Supra am analizat atitudinea psihică a făptuito-
rului față de fapta prejudiciabilă prevăzută la art.329 
CP RM. În cele ce urmează, va fi supusă examinării 
atitudinea psihică a făptuitorului în raport cu urmările 
prejudiciabile prevăzute în același articol.

După V.G. Anpilogova, „Manifestarea intenției 
față de urmările prejudiciabile ale neîndeplinirii 
sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de 
serviciu condiționează calificarea faptei ca abuz de 
putere sau abuz de serviciu” [33]. La rândul său,        
V.N. Borkov afirmă: „Deosebirea dintre neglijența în 
serviciu, pe de o parte, și abuzul de putere sau abuzul 
de serviciu, pe de altă parte, constă în aceea că, în 
primul caz, făptuitorul fie consideră în mod ușuratic 
că urmările prejudiciabile vor fi evitate, fie nu prevede 
posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile. Ast-
fel, în ipoteza neglijenței în serviciu, urmările preju-
diciabile au un caracter probabilistic. Dimpotrivă, în 
cazul abuzului de putere sau a abuzului de serviciu, 
urmările prejudiciabile au un caracter inevitabil” [34]. 
Accentuăm că, din perspectiva legii penale autohtone, 
aceste afirmații nu întotdeauna își confirmă valabili-
tatea. Or, așa cum menționează S. Brînza și V. Stati, 
față de urmările grave, specificate la alin. (2) art.327 
CP RM, făptuitorul manifestă imprudenţă [35]. Ast-
fel, imprudența poate fi manifestată și față de urmările 
prejudiciabile din cadrul infracțiunilor de abuz de pu-
tere sau abuz de serviciu. De aceea, atitudinea psihică 
a făptuitorului în raport cu urmările prejudiciabile nu 
poate fi considerat un criteriu suficient pentru a deli-
mita infracțiunile prevăzute la art.329 CP RM de cele 
prevăzute la art.327 CP RM.

În opinia lui N. I. Hudeakova, în cazul neglijenței 
în serviciu, făptuitorul poate manifesta intenție indi-
rectă față de urmările prejudiciabile [36]. Nu putem 
accepta o asemenea poziție, care presupune confunda-
rea infracțiunilor prevăzute la art.329 CP RM cu cele 
prevăzute la art.327 CP RM.

Este adevărat că imprudența, concretizată în încre-
derea exagerată, se aseamănă în anumite privințe cu 
intenția indirectă. Cu toate acestea, există un criteriu 
care permite disocierea precisă a încrederii exagera-
te de intenția indirectă. Sub acest aspect, A. Șavga 
susține: „După factorul intelectiv, încrederea exagera-
tă are unele similitudini cu intenția indirectă, deoarece 
în ambele cazuri făptuitorul conștientizează că încalcă 
anumite interdicții legale și prevede posibilitatea sur-
venirii urmărilor prejudiciabile. Dar, spre deosebire de 
intenția indirectă, în cadrul căreia făptuitorul prevede 
posibilitatea reală de survenire a urmărilor prejudici-
abile, în cazul încrederii exagerate, această previziu-
ne poartă un caracter abstract: subiectul prevede că 
fapta săvârșită poate cauza urmări prejudiciabile, dar 
presupune că în cazul concret acestea nu vor surveni” 
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[37]. O poziție similară are Gh. Ulianovschi: „Când 
făptuitorul nu se bazează pe niciun temei care ar putea 
preîntâmpina rezultatul, ci pe hazard, pe întâmplare, 
vinovăția sa va îmbrăca forma intenției, întrucât în 
asemenea caz ea echivalează cu acceptarea urmărilor 
prevăzute. În situația încrederii exagerate făptuitorul 
crede sincer, dar greșit, exagerat că rezultatul nu se va 
produce, și această încredere îl însoțește pe tot parcur-
sul activității sale. La intenție, persoana, prevăzând 
posibilutatea survenirii rezultatului, îl acceptă în mod 
conștient și nu face niciun efort pentru preîntâmpina-
rea lui” [38].

Din aceste două opinii, reiese că, în cazul încrederii 
exagerate, posibilitatea de producere a urmărilor pre-
judiciabile are un caracter abstract; în cazul intenției 
indirecte, această posibilitate are un caracter real. Pre-
vederea posibilității abstracte de producere a urmări-
lor prejudiciabile se exprimă în aceea că făptuitorul 
prevede posibilitatea producerii acestora, în general, 
în toate cazurile de o asemenea natură, însă exclude 
producerea urmărilor prejudiciabile în cazul faptei 
sale concrete. În contrast, prevederea posibilității re-
ale de producere a urmărilor prejudiciabile constă în 
aceea că făptuitorul prevede posibilitatea producerii 
acestora ca rezultat al faptei sale, nu posibilitatea pro-
ducerii urmărilor prejudiciabile în general în toate ca-
zurile de o asemenea natură.

A.S. Japparova propune ca dispoziția incrimina-
toare cu privire la neglijența îm serviciu să fie com-
pletată, astfel încât omisiunea intenționată, săvârșită 
de persoana cu funcție de răspundere, să intre sub 
incidența acestei dispoziții [39].

Considerăm că o astfel de remaniere legislativă 
n-ar trebui operată în art.329 CP RM. Cu această oca-
zie, amintim că art.243 Cod penal al României din 
1936 [40] stabilea răspunderea pentru delictul de re-
fuz de serviciu datorat legalmente, care presupunea 
că „funcţionarul public refuză, omite sau întârzie pe 
nedrept îndeplinirea unui act, la care este obligat în vi-
ziunea funcţiunii sau serviciului său”. O faptă simila-
ră era prevăzută la art.331 CP RM, care a fost abrogat 
prin Legea nr.277 din 18.12.2008 pentru modificarea 
şi completarea Codului penal al Republicii Moldova 
[41]. Acest articol stabilea răspunderea pentru refuzul 
persoanei cu funcţie de răspundere de a îndeplini le-
gea, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari in-
tereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite 
prin lege ale persoanelor fizice sau juridice. Cuvân-
tul „refuz”, care desemna „verbum regens” în cazul 
respectivei infracțiuni, denotă manifestarea intenției. 
Această supoziție îți găsește confirmarea în literatura 
de specialitate [42-45]. În context, este cazul să re-
producem părerea lui C. Mitrache: „Nu se poate pune 
semnul egalității între abrogarea unei norme care pre-
vede o faptă ca infracțiune și dezincriminarea acelei 
fapte, fiindcă este posibil ca incriminarea faptei să 

continue printr-un alt text de lege care existase paralel 
cu dispoziția abrogată” [46]. Nu se poate susține că, 
după abrogarea art.331 CP RM, incriminarea faptei 
de refuz de a îndeplini legea a continuat în art.329 
CP RM. Aceasta se explică tocmai prin diferența ce 
caracterizează forma de vinovăție în cazul neglijenței 
în serviciu și al refuzului de a îndeplini legea.

În aceeași ordine de idei, consemnăm că art.99 
Cod penal al RSS Ucrainene din 1927 (care a fost 
aplicat pe teritoriul actual al Republicii Moldova până 
la 24.04.1961, data intrării în vigoare a Codului penal 
din 1961) stabilea răspunderea pentru „fie omisunea 
autorităților, adică neîndeplinirea de către persoana 
cu funcție de răspundere a acțiunilor pe care aceasta 
trebuia, în virtutea obligațiilor sale de serviciu, să le 
îndeplinească, fie neglijența în serviciu, adică atitudi-
nea neglijentă sau neconștiincioasă față de obligațiile 
de serviciu, care a provocat procrastinare, încetineală 
în ținerea documentelor și alte asemenea deficiențe” 
[47]. O comasare similară a neglijenței în serviciu și 
a refuzului factorului de decizie de a îndeplini legea 
o atestăm în art.319 Cod penal al Republicii Letonia 
[48] și în art.328 Cod penal al Republicii Italiene [49] 
(ambele aceste articole fiind corespondente cu art.329 
CP RM).

În opinia noastră, nici aceste modele legislative 
n-ar trebui implementate în legea penală autohtonă. 
Cu acest prilej, reiterăm cele afirmate anterior: cele 
două forme de vinovăție – intenția și imprudența – 
sunt diferențiate tocmai pentru că implică un grad 
prejudiciabil diferit. Această diferențiere trebuie pro-
movată în toate normele din partea specială a legii 
penale.

În alt context, este de menționat că, în unele arti-
cole din legile penale străine, care sunt corespondente 
cu art.329 CP RM, în dispoziția incriminatoare este 
specificat că făptuitorul manifestă împrudență față de 
urmările prejudiciabile. Ne referim la art.315 Cod pe-
nal al Republicii Armenia [50], art.371 Cod penal al 
Republicii Kazahstan [51], art.331 Cod penal al Re-
publicii Kârgâze [52], art.322 Cod penal al Republicii 
Tadjikistan [53] și art.188 Cod penal al Republicii Tur-
kmenistan [54]. În art.329 CP RM lipsește mențiunea 
expresă privind forma de vinovăție pe care făptuitorul 
o manifestă în raport cu urmările prejudiciabile.

În opinia noastră, nu este oportună indicarea în 
art.329 CP RM a formei de vinovăție manifestată 
față de urmările prejudiciabile. O asemenea indicare 
ar fi de prisos, odată ce supra am propus specificarea 
în dispoziția acestui articol a atitudinii făptuitorului 
(neglijență sau încrederea exagerată) în raport cu fap-
ta prejudiciabilă. Din art.18 CP RM deducem: dacă 
făptuitorul manifestă imprudență față de fapta preju-
diciabilă, atunci nu este cu putință ca acesta să mani-
feste intenție față de urmările prejudiciabile.

În altă ordine de idei, imprudența, ca formă a 
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vinovăției, trebuie delimitată de așa-numitul „caz for-
tuit”, care presupune lipsa vinovăției. În corespundere 
cu alin. (2) art.51 CP RM, „răspunderii penale este 
supusă numai persoana vinovată de săvârşirea infrac-
ţiunii prevăzute de legea penală”. Conform alin. (2) 
art.6 CP RM, „răspunderii penale şi pedepsei penale 
este supusă numai persoana care a săvârşit cu intenţie 
sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea pena-
lă”. Potrivit art.20 CP RM, „fapta se consideră săvâr-
şită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu îşi 
dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau 
inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile şi, conform circumstanţelor 
cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă”.

Interpretând dispozițiile art.329 CP RM prin pris-
ma art.20 CP RM, putem afirma: art.329 CP RM nu 
poate fi aplicat, dacă făptuitorul nu-şi dă seama de ca-
racterul prejudiciabil al neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor sale de serviciu, nu 
prevede posibilitatea survenirii daunelor în proporţii 
mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, a 
decesului unei persoane sau a altor urmări grave şi, 
conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau 
nu putea să prevadă producerea unor asemenea ur-
mări. Sub acest aspect, suntem solidari cu I. Pascu, 
care susține: „Dacă făptuitorul era cu totul inapt în-
deplinirii actului cu care a fost însărcinat ori se află 
în imposibilitatea să prevadă consecințele care s-au 
produs sau dacă nu și-a îndeplinit îndatoririle de ser-
viciu din cauze independente de voința sa, nu se poate 
vorbi de culpă, putându-se reține în favoarea sa un caz 
fortuit” [55].

În context, comportă interes următoarele spețe: 
instanța de apel l-a achitat pe G.O. de învinuirea de 
comitere a infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.329 
CP RM. În decizia acestei instanțe se menționează: 
„Nu se poate deduce în ce constă vinovăţia lui G.O. 
Chiar partea acuzării constată că I.G. a eludat con-
trolul vamal. I.G. a trecut frontiera vamală nu prin 
punctul de control vamal, dar într-un loc nepermis 
pentru aceasta. În asemenea condiții, inculpatul G.O. 
se afla în imposibilitatea de a efectua controlul vamal 
al unității de transport conduse de I.G.” [56]; C.P., 
primar al satului G., raionul Cahul, și M.T., asistent 
social în primăria aceluiași sat, au fost achitați de în-
vinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute la lit.a) 
alin. (2) art.329 CP RM. Potrivit sentinţei de achitare, 
înecul victimei M. G. a reprezentat un accident tra-
gic, un fapt întâmplător, imprevizibil, care s-a produs 
indiferent de voinţa cuiva şi fără vinovăţie” [57]; în 
recursul ordinar declarat de inculpatul P.I., admis de 
Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție, se 
menționează: în dosar nu există nicio probă care ar 
dovedi existenţa laturii subiective. P. I. nu putea să 
conştientizeze posibilitatea survenirii urmărilor pre-

judiciabile exprimate în încasarea de la Oficiul Ca-
dastral Teritorial Chişinău a sumei de bani în contul 
anulării înscrierii dreptului în Registrul bunurilor 
imobile. Or, legislaţia în vigoare nu prevede o aseme-
nea modalitate de apărare a drepturilor pretinsului 
proprietar [58].

În viziunea N. I. Hudeakova, dacă se stabilește că 
făptuitorul nu trebuia și nu putea să prevadă urmările 
prejudiciabile, lipsește temeiul aplicării răspunderii 
pentru neglijența în serviciu [59]. Împărtășim aceas-
tă opinie. Acel aspect, că făptuitorul trebuia și putea 
să prevadă urmările prejudiciabile, este caracteristic 
pentru infracţiunile prevăzute la art.329 CP RM. As-
pectul în cauză ne permite să deosebim respectivele 
infracțiuni de o faptă săvârşită fără vinovăţie (cazul 
fortuit).

În această ordine de idei, este necesar să facem ur-
mătoarea precizare: lipsa de vinovăție nu poate avea 
drept cauză necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a 
legii. Aceasta rezultă din principiul „nemo censetur 
ignorare legem” („nimeni nu se poate apăra invocând 
necunoașterea legii”). Astfel, într-o speță, U.R., S.Z., 
U.A. şi S.I. au fost achitaţi de învinuirea de săvârşire 
a infracţiunii prevăzute la alin. (1) art.329 CP RM. 
Ulterior, în apelul pe care l-a declarat, procurorul a 
menționat just: „Necunoaşterea legislaţiei și a proce-
durii legale de vindere a terenurilor nu poate fi consi-
derat temei de achitare” [60].

În alt context, cunoaștem că concursul de intenții 
are ca efect concursul de infracțiuni. Se poate oare 
susține că concursul de imprudențe are ca efect con-
cursul de infracțiuni?

Formularea unei astfel de întrebări este inspirată de 
unele viziuni doctrinare. Astfel, A. Borodac opinează: 
„Adeseori, persoana cu funcție de răspundere comite 
acțiunile și inacțiunile sistematic, adică zilnic, lunar 
sau anual. Este însă de ajuns o singură neîndeplinire 
a obligațiunilor de serviciu” [61]. Din punctul de ve-
dere al lui S.Brînza și V.Stati, „nu se exclude ipoteza 
unei manifestări singulare de neîndeplinire sau de în-
deplinire necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. 
Însă, de regulă, mecanismul săvârşirii infracţiunilor 
specificate la art.329 CP RM se caracterizează prin 
realizarea unui sistem de acţiuni (inacţiuni)” [62]. De 
asemenea, V. Cușnir afirmă: „Neîndeplinirea sau în-
deplinirea necorespunzătoare de către funcţionari a 
îndatoririlor care le revin poate să vizeze o anumită 
obligaţie concretă sau un cerc de obligaţii, care, la rân-
dul lor, determină un lanţ de inacţiuni sau acţiuni in-
terdependente care se înscriu în rezoluţia infracţională 
unică a neglijenţei în serviciu” [63]. Totuși, din aceste 
opinii nu reiese cu claritate dacă, de exemplu, neîn-
deplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare relativ 
îndelungată de către o persoană publică a obligaţiilor 
de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau 
neconştiincioase faţă de ele, în cazul în care aceasta a 
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cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoane-
lor fizice sau juridice, constituie o singură infracțiune 
prevăzută la art.329 CP RM sau mai multe infracțiuni 
prevăzute de acest articol.

N. I. Hudeakova încearcă să introducă o notă de 
claritate în analiza aspectului de față: „De regulă, 
neglijența în serviciu se exprimă în neîndeplinirea 
sau îndeplinirea necorespunzătoare nu a unei sin-
gure acțiuni de serviciu, dar a unui șir de asemenea 
acțiuni. În astfel de situații, cele săvârșite trebuie pri-
vite în ansamblu ca o singură infracțiune” [64]. La 
fel, A.-I. Stoian relevă: „Putem identifica o unitate 
naturală de infracţiune în cazul încălcării repetate 
din imprudenţă, de către aceeaşi persoană a atribu-
ţiilor sale de serviciu, în condiţii identice care să nu 
izoleze actele săvârşite, ci să le atribuie configuraţia 
unui mod de lucru al unei practici. Totalitatea aces-
tor încălcări constituie o conduită unitară concretă în 
cadrul căreia individualitatea actelor componente se 
estompează până la limita la care ele încetează de a 
avea o semnificaţie penală autonomă, producând un 
rezultat infracţional unic (de exemplu, [...] neglijenţa 
în serviciu – art.329 CP RM). La baza acestei condu-
ite se află o poziţie subiectivă unică, concretizată în 
neglijenţă sau uşurinţă faţă de modul aducerii la înde-
plinire a atribuţiilor de serviciu şi de urmările neînde-
plinirii sau îndeplinirii defectuoase a acestora” [65].

Să se refere oare acești autori la infracțiunea unică 
prelungită? Conform alin. (1) art.30 CP RM, „se con-
sideră infracţiune prelungită fapta săvârşită cu intenţie 
unică, caracterizată prin două sau mai multe acţiuni 
infracţionale identice, comise cu un singur scop, alcă-
tuind în ansamblu o infracţiune”. După cum se poate 
vedea, această definiție vizează infracțiunea unică pre-
lungită săvârșită cu intenție. De aceea, nu putem recur-
ge la ea în contextul analizei infracțiunilor prevăzute 
la art.329 CP RM. În aceste condiții, nu putem accepta 
punctul de vedere exprimat de C. Strat: „Cu referire la 
infracțiunea de neglijență în serviciu, se poate reține 
săvârșirea acestei infracțiuni în formă continuată (adi-
că prelungită – n.a.) când se constată că făptuitorul a 
luat hotărârea de a își neîndeplini în mod corespunză-
tor atribuțiile de serviciu (neîndeplinire intenționată) și 
nu își îndeplinește corespunzător atribuțiile de serviciu 
la diferite intervale de timp, dar, față de urmările ime-
diate corespunzătoare fiecărei neîndepliniri în parte, 
făptuitorul are ca formă a vinovăției culpa” [66]. În 
context, are dreptate C. Duvac când afirmă: „Lipsa de 
hotărâre infracțională, inerentă oricărei infracțiuni din 
culpă, duce la lipsa de unitate între mai multe acțiuni 
(inacțiuni)” [67]. Într-adevăr, în cazul infracțiunilor co-
mise din imprudență, nu putem vorbi despre hotărâre 
(rezoluție) infracțională. Or, cât privește infracțiunea 
unică prelungită, aceasta presupune tocmai o succesi-
une de hotărâri (rezoluții) infracționale.

Așadar, infracțiunile, prevăzute la art.329 CP 
RM, nu pot fi infracțiuni prelungite. Însă, ele pot fi 
infracțiuni continue. În acest sens, I. Pascu afirmă: 
de regulă, infracțiunea de neglijență în serviciu este 
de consumare imediată, dar, uneori, poate avea și ca-
racterul unei infracțiuni continue, mai cu seamă când 
elementul material constă în neîndeplinirea unei înda-
toriri de serviciu [68].

Conform alin. (1) art.29 CP RM: „Se consideră 
infracţiune continuă fapta care se caracterizează prin 
săvârşirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activită-
ţii infracţionale”. După A.-I. Stoian, „sunt infracţiuni 
continue săvârşite prin inacţiune acele infracţiuni care 
se comit prin neîndeplinirea unei obligaţii ce poate fi 
executată pe un termen relativ îndelungat de timp sau 
pe un termen nedeterminat” [69]. 

Potrivit alin. (2) art.29 CP RM, „infracţiunea con-
tinuă se consumă din momentul încetării activităţii 
infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente 
care împiedică această activitate”. Prin prisma acestei 
dispoziții, constatăm că temeiul de aplicare a art.329 
CP RM presupune întrunirea următoarelor două 
condiții: 1) fie încetarea comiterii faptei de neînde-
plinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţii-
lor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente 
sau neconştiincioase faţă de ele, fie survenirea unor 
evenimente care împiedică săvârșirea acestei fapte;               
2) producerea, ca rezultat al respectivei fapte, fie a da-
unelor în proporţii mari intereselor publice sau drep-
turilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 
fizice sau juridice, fie a decesului unei persoane, fie a 
altor urmări grave. Așadar, tocmai producerea orică-
reia dintre urmările prejudiciabile, indicate în art.329 
CP RM, este în măsură să confirme că vinovăția făp-
tuitorului și-a produs efectul.

În alte situații, este posibil ca, de exemplu, după 
producerea decesului unei persoane (ca rezultat al 
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de 
către o persoană publică a obligaţiilor de serviciu ca 
rezultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioa-
se faţă de ele), aceeași persoană publică să nu îndepli-
nească sau să îndeplinească necorespunzător obliga-
ţiile de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijen-
te sau neconştiincioase faţă de ele. Într-o asemenea 
situație, apar condițiile pentru atestarea unui concurs 
de infracțiuni prevăzute la art.329 CP RM. Desigur, 
aceasta cu condiția că fapta, comisă după producerea 
decesului unei persoane, se soldează cu una dintre 
urmările prejudiciabile indicate în art.329 CP RM. 
În situația analizată, lipsa unității de infracțiune este 
condiționată de: 1) lipsa unui rezultat infracțional unic; 
2) concursul de vinovății sub formă de imprudență.

Într-o speță din practica judiciară, urmările preju-
diciabile (exprimate în daune în mărime de 17.600, 
28.523 și 30.000 de lei), aflate în legătură cauzală 
cu trei fapte prejudiciabile diferite, au fost sumate. În 
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acest fel, făptuitorul C.I. a fost condamnat neîntemeiat 
în baza lit.b) alin. (2) art.329 CP RM [70]. În context, 
suntem de acord cu C. Duvac: „În cazul unui concurs 
de infracțiuni, la caracterizarea juridică a faptelor este 
necesar să se țină cont de urmările pe care le-a avut 
fiecare faptă în parte, nefiind posibil ca încadrarea să 
se facă în raport cu suma prejudiciilor produse prin 
întreaga activitate infracțională a inculpatului” [71]. 
Așadar, pentru fiecare dintre infracțiunile care alcă-
tuiesc concursul, urmările prejudiciabile urmează a 
fi stabilite în raport cu acea vinovăție (sub formă de 
imprudență) sub al cărei imperiu au fost generate.

Drept rezultat al analizei pe care am efectuat-o 
în cadrul acestui articol, formulăm următoarele con-
cluzii:

1) în contextul infracțiunilor prevăzute la art.329 
CP RM, are importanță atât atitudinea psihică a făp-
tuitorului față de fapta prejudiciabilă, cât și atitudi-
nea psihică a făptuitorului în raport cu urmările pre-
judiciabile;

2) nu este cu putință ca făptuitorul să manifeste 
intenție față de fapta prejudiciabilă sau urmările pre-
judiciabile prevăzute la art.329 CP RM;

3) atitudinea psihică a făptuitorului în raport cu ur-
mările prejudiciabile nu poate fi considerat un criteriu 
suficient pentru a delimita infracțiunile prevăzute la 
art.329 CP RM de cele prevăzute la art.327 CP RM;

4) nu se poate susține că, după abrogarea art.331 
CP RM, incriminarea faptei de refuz de a îndeplini 
legea a continuat în art.329 CP RM;

5) nu este oportună indicarea în art.329 CP RM a 
formei de vinovăție manifestate față de urmările pre-
judiciabile;

6) nu este oportună comasarea într-un singur arti-
col al legii penale a neglijenței în serviciu și a abuzu-
lui de putere sau a abuzului de serviciu;

7) infracțiunile, prevăzute la art.329 CP RM, nu 
pot fi infracțiuni prelungite. Însă ele pot fi infracțiuni 
continue;

8) concursul infracțiunilor prevăzute la art.329 
CP RM este posibil în cazul în care sunt întruni-
te următoarele două condiții: a) lipsa unui rezultat 
infracțional unic; b) concursul de vinovății sub formă 
de imprudență.
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Introducere. Întrucât propunerile legislative         
înaintate de către cetățeni privind amendarea unor 

prevederi din Codul educației pot fi materializate doar 
de către subiecții abilitați cu dreptul de inițiativă le-
gislativă, precum deputatul în Parlament, Președintele 
Republicii Moldova și, respectiv, Guvernul, noi am 
expediat pe adresa acestora un proiect de lege ferenda 
prin care oferim asistență juridică pentru a remedia 
situația în Codul educației referitor la vârsta până la 
care elevii sunt obligați să frecventeze școala. 

Reținem că dispozițiile art.13 alin. (1), (2), art.20 
alin. (1) lit.d) și art.152 lit.c) din Codul educației al 
Republicii Moldova privind stabilirea învăţămân-
tului obligatoriu până la vârsta de 18 ani au fost și 
sunt contestate de către subsemnat, deoarece: 1) sunt 
neconstituționale (contrare statuărilor art.35 alin. (1) 
și (7) din Constituție); 2) majorarea cu doi ani a pe-
rioadei studiilor obligatorii nu-i va motiva în niciun 
fel pe elevii care nu au studiat în decurs de nouă ani 
de zile să obţină cunoştinţe noi; 3) începând cu vârsta 
de 16 ani, persoanele dobândesc capacitatea de muncă 

și au libertatea să aibă un job/serviciu; 4) statul are 
obligaţia de a stabili învăţământul general obligatoriu 
(clasele I – a IX-a), nu învăţământul liceal, cel profe-
sional sau superior, care este egal accesibil tuturor, pe 
bază de merit; 5) studiile în școlile profesionale trebuie 
să fie gratuite, iar absolvenţii gimnaziilor urmează se 
fie înscrişi la studiile respective, fără susţinerea unor 
examene sau teste de admitere și 6) accesul la studiile 
liceale trebuie să fie pe bază de merit și doar atunci 
acestea vor avea valoare.

Inter alia, la adoptarea proiectului Codului 
educației al Republicii Moldova, subsemnatul a 
propus legiuitorului reglementarea legală corectă și 
judicioasă a sintagmei învățământ general obliga-
toriu. Autorul a insistat pe lângă autoritățile statului 
ca acestea să respecte întocmai prevederile art.35 
alin. (1) și (7) din Constituție și să nu propună și 
să adopte reglementări, care de la bun început sunt 
neconstituționale. Este regretabil faptul că propunerile 
judicioase ale unui simplu cetățean sunt desconside-
rate de către autorități, iar peste ani să constatăm că 
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DE CE DILEMA uNORA – PERIOADA ȘCOLARIZĂRII 
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totuși aceste recomandări logice ale subsemnatului 
sunt conforme normelor constituționale.

Astfel, peste ani, la examinarea sesizării 
nr.162a/2016, în §55 din HCC nr.7 din 16.02.2017 
pentru controlul constituționalității art.41 alin. (4) 
din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 
din 17 iulie 2014, Curtea Constituțională a statuat: 
„adițional, Curtea constată reglementări confuze 
în Codul educației în partea ce ține de ciclurile 
învățământului obligatoriu, motiv pentru care va 
remite o Adresă Parlamentului în vederea înlăturării 
deficiențelor constatateˮ.

Așadar, Curtea Constituțională, atât în conside-
rentele sale din §40, 47, 48 și 55 din HCC nr.7 din 
16.02.2017, cât și la Adresa PCC-01/162a-7 din 16 
februarie 2017, specifică faptul că, în conformitate cu 
prevederile articolului 35 din Constituţie, învățământul 
general obligatoriu cuprinde învățământul primar şi 
cel gimnazial, iar învățământul liceal, profesional 
şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor 
numai pe bază de merit. În acelaşi timp, având în 
vedere prevederile art.35 alin. (1) şi alin. (7) din 
Constituţie, Curtea statuează că, prin învățământul 
general obligatoriu, constituanta legislativă a avut în 
vedere învățământul primar şi cel gimnazial, căruia 
i-a acordat un regim juridic obligatoriu. Însă urmă-
toarele cicluri de învățământ (liceal, profesional şi 
cel superior), aşa cum rezultă din logica interpretării 
art.35 din Constituţie, este accesibil tuturor doar pe 
bază de merit.

Reținem că subsemnatul a atenționat autoritățile, 
prin scrisorile expediate acestora, asupra faptului că 
în proiectul Codului educației al Republicii Moldova 
se insistă eronat asupra promovării tezei obligativității 
învățământului general până la vârsta de 18 ani.

Metode și materiale aplicate. În vederea elabo-
rării prezentului studiu, ne-am bazat pe următoarele 
metode de cercetare științifică: istorică, logico-for-
mală, documentare științifică, analiza conținutului, 
sinteză și deducție. În acest context, reținem că în 
calitate de surse bibliografice și materiale aplicate 
au servit: Constituția RM, Codul educației al RM, 
hotărârile, deciziile și avizele Curții Constituționale. 
De asemenea, au fost cercetate și utilizate materi-
alele subsemnatului: Oare când proiectul Codului 
educației va deveni act normativ? Va fi apt Par-
lamentul de legislatura a XIX-a să adopte Codul 
educației până la finele mandatului? Propuneri pri-
vind îmbunătățirea proiectului Codului educației 
(versiunea a III-a a proiectului); Sunt un simplu 
cetățean & Prin știință și credință spre adevăr. Stu-
diu complex privind normativitatea, interpretarea și 
aplicarea dreptului etc.

Scopul studiului. Acest studiu este elaborat în 
scopul depășirii situației create în chestiunea ce ține 

de obligativitatea frecventării învăţământului obli-
gatoriu până la vârsta de 18 ani. Astfel, subsemnatul 
lansează o propunere de lege ferenda pentru a re-
media situația. În acest context, punem la dispoziția 
autorităților statului un studiu complex care ar fun-
damenta acceptarea propunerii legislative a subsemna-
tului, fapt ce: 1) ar impune o certitudine în societate, 
atât pentru elevi, părinți, cât și pentru profesori și 2) ar 
duce la executarea Hotărârii Curții Constituționale nr.7 
din 16.02.2017 și a Adresei PCC-01/162a-7 din 16 
februarie 2017.

Rezultate obținute și discuții. Subsemnatul, de 
fiecare dată, a încercat să contribuie la îmbunătățirea 
cadrului legislativ, inclusiv în domeniul educației, 
recomandând un set de propuneri legislative, 
inițial privind îmbunătățirea proiectului Codu-
lui învățământului, ulterior a proiectului Codului 
educației, iar mai apoi, în 2014, cu propuneri pen-
tru a treia versiune a proiectului Codului educației. 
Mai mult decât atât, am recomandat adoptarea unui 
act legislativ, care ar conține toate sau majoritatea 
reglementărilor din domeniul educației și științei. 
Astfel, ca să nu mai avem câteva legi ce reglemen-
tează aceleași relații sociale prin raporturi juridice, 
este necesară și oportună adoptarea unui act legis-
lativ sistematizat, bine structurat și închegat, care ar 
legifera plenar domeniul educației și al cercetării, ce 
insistă să se constituie ca ramură distinctă a drep-
tului științei și educației. Suplimentar, remarcăm 
faptul că, printre specialitățile științifice incluse în 
Nomenclatorul specialităților științifice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.199 din 13 martie 2013, sub 
cifrul/codul/la poziția 552.06 se regăsește și Dreptul 
ştiinţei, educaţiei şi culturii [12]. De asemenea, rei-
terăm că în setul propunerilor formulate la varianta 
proiectului Codului educației, observând lipsa de 
corelare a prevederilor inserate în acest proiect cu 
cele statuate în Codul cu privire la știință și inovare 
al Republicii Moldova, am inclus și această propune-
re ca variantă de consens între Ministerul Educației 
și Academia de Științe a Moldovei, care sugera co-
masarea acestor două proiecte (proiectul Codului 
educației și al Codului cu privire la știință și inovare 
al Republicii Moldova) și, astfel, unificându-le, să 
adoptăm un singur act legislativ – Codul educației și 
științei al Republicii Moldova [11]. 

În temeiul prevederilor expres statuate de către 
legiuitor în art.52 alin. (1) din Constituţia Republicii 
Moldova [1] şi, respectiv, în art.6 din Legea nr.190-
XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare [10], în 
2014, am expediat autorităţilor publice și subiecților 
indicați în art.73 din Constituție un set de propuneri 
privind amendarea legislaţiei cu referire în mod 
special la cele privind proiectul Codului educaţiei 
(ultima variantă).
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Reținem că la definitivarea proiectului anterior no-
minalizat (proiectul Codului educației) s-a ţinut cont 
de numeroasele propuneri formulate de subsemnat. 

Inter alia, la adoptarea proiectului Codului 
educației al Republicii Moldova, subsemnatul a 
propus legiuitorului reglementarea legală corectă și 
judicioasă a sintagmei „învățământ general obligato-
riu”. Autorul a insistat pe lângă autoritățile statului 
ca acestea să respecte întocmai prevederile art.35 
alin. (1) și (7) din Constituție și să nu propună și 
să adopte reglementări, care de la bun început sunt 
neconstituționale. Este regretabil faptul că propunerile 
judicioase ale unui simplu cetățean sunt desconside-
rate de către autorități, iar peste ani să constatăm că 
totuși recomandările logice ale subsemnatului sunt 
conforme normelor constituționale.

Așadar, peste ani, la examinarea sesizării 
nr.162a/2016, în §55 din HCC nr.7 din 16.02.2017 
pentru controlul constituționalității art.41 alin. (4) 
Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 
17 iulie 2014, Curtea Constituțională a statuat că, 
„adițional, Curtea constată reglementări confuze 
în Codul educației în partea ce ține de ciclurile 
învățământului obligatoriu, motiv pentru care va 
remite o Adresă Parlamentului în vederea înlăturării 
deficiențelor constatateˮ.

Prin urmare, Curtea Constituțională, prin Adresa 
PCC-01/162a-7 din 16 februarie 2017, comunică 
Parlamentului RM următoarele: „Prin Hotărârea nr.7 
din 16 februarie 2017, Curtea Constituțională a de-
clarat neconstituțional articolul 41 alin. (4) din Codul 
educației nr.152 din 17 iulie 2014, în partea în care 
vizează asigurarea elevilor claselor V-IX cu manuale 
școlare conform schemei de închiriere aprobate de 
Ministerul Educației. 

În procesul de examinare a sesizării, Curtea a 
constatat reglementări confuze şi incoerente în Codul 
educației în partea ce ţine de ciclurile învățământului 
obligatoriu. 

În acest sens, Curtea menţionează că, în con-
formitate cu prevederile articolului 35 din Consti-
tuţie, învățământul general obligatoriu cuprinde 
învățământul primar şi gimnazial, iar învățământul 
liceal, profesional şi cel superior de stat este egal 
accesibil tuturor numai pe bază de merit.

În acelaşi timp, Curtea observă că dispoziţiile 
articolului 13 alin. (1) din Codul educației stabilesc 
că învățământul obligatoriu începe cu grupa pregăti-
toare din învățământul preşcolar şi se finalizează cu 
învățământul liceal sau învățământul profesional teh-
nic secundar şi postsecundar, iar articolul 20 prevede 
că învățământul general cuprinde educaţia timpurie, 
învățământul primar (clasele I-IV), învățământul gim-
nazial (clasele V-IX) și învățământul liceal (clasele 
X-XII (XIII)). 

Prin urmare, având în vedere neconcordanţele exis-
tente, Curtea subliniază necesitatea operării modifică-
rilor de rigoare în Codul educaţiei în vederea aducerii 
în conformitate cu prevederile constituţionale.

Adiţional obiectului examinat, Curtea Constituţio-
nală consideră necesar a atrage atenţia Parlamentului 
asupra incoerenţei dispoziţiilor art.13 alin. (2) din Co-
dul educaţiei, care vizează obligativitatea frecventării 
învăţământului obligatoriu până la vârsta de 18 ani, în 
raport cu durata învățământului general obligatoriu.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din 
Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea 
solicită Parlamentului să examineze prezenta Adresă 
şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia 
în termenele prevăzute de legeˮ.

Așadar, Curtea Constituțională, atât în conside-
rentele sale din § 40, 47, 48 și 55 din HCC nr.7 din 
16.02.2017, cât și la Adresa PCC-01/162a-7 din 16 
februarie 2017, specifică faptul că, în conformitate cu 
prevederile articolului 35 din Constituţie, învățământul 
general obligatoriu cuprinde învățământul primar şi 
cel gimnazial, iar învățământul liceal, profesional şi 
cel superior de stat este egal accesibil tuturor numai 
pe bază de merit. În acelaşi timp, având în vedere 
prevederile articolului 35 alin. (1) şi alin. (7) din 
Constituţie, Curtea statuează că, prin învățământul 
general obligatoriu, constituanta legislativă a avut în 
vedere învățământul primar şi cel gimnazial, căruia 
i-a acordat un regim juridic obligatoriu. Însă urmă-
toarele cicluri de învățământ (liceal, profesional şi 
cel superior), aşa cum rezultă din logica interpretării 
art.35 din Constituţie, este accesibil tuturor doar pe 
bază de merit.

Reținem că subsemnatul, Mihai Corj, a atenționat 
autoritățile, prin scrisorile expediate acestora, asupra 
faptului că la proiectul Codului educației al Republicii 
Moldova se insistă eronat asupra promovării tezei 
obligativității învățământului general până la vârsta 
de 18 ani.

Anterior, autorul avertiza asupra faptului că stabi-
lirea învățământului general obligatoriu până la vârsta 
de 18 ani este una neconstituțională.

Astfel, urmare a studiului elaborat, către autoritățile 
publice am expediat o scrisoare deschisă care conținea 
recomandarea de a ajusta prevederile proiectului 
Codului educației la normele constituționale. Tre-
buie să remarcăm faptul că această scrisoare a fost 
plasată pe site-ul www.curaj.net [19] și publicată în 
săptămânalul Făclia [14]. Mai mult, textul proiectului 
Codului educației, propus de către subsemnat, poate 
fi consultat și în Revista Națională de Drept [15] și 
în revista Legea și viața [13]. 

Ulterior, la propunerile expediate autorităților pu-
blice, am primit și unele răspunsuri pe care le expunem 
atenției dvs.
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În urma celor relevate supra, reținem că dispozițiile art.13 alin. (1), (2), art.20 alin. (1) lit.d) și art.152 
lit.c) din Codul educației al Republicii Moldova [9] privind stabilirea învăţământului obligatoriu până la vârsta 
de 18 ani au fost și sunt contestate de către subsemnat. Mai mult, Curtea Constituțională a constatat faptul că 
există reglementări confuze în Codul educației în partea ce ține de ciclurile învățământului obligatoriu. 

Carte cu de-a sila nu se face. Învățământul liceal acordă persoanei oportunitatea de a-și continua 
studiile la nivel superior, de aceea nu trebuie să impunem individul, contrar Declarației Universale a Drepturilor 
Omului și statuărilor constituționale, să-și urmeze studiile la liceu (ca ulterior, după doi ani de „osândă”, să 
urmeze o instituție de învățământ profesional). Acest nivel (învățământul profesional tehnic secundar) este 
accesibil tuturor; aici sunt admiși toți doritorii, aceștia urmând să-și aleagă o profesie/meserie după vocație. 
Meseria e brățară de aur.  

Trebuie promovată egalitatea în drepturi, și nu egalitarismul, libertatea alegerii și efortul individului și 
responsabilitatea personală pentru acțiunile sau inacțiunile sale. Astfel, acordând persoanei libertatea de a alege 
(parcursul său profesional) de la o vârstă mai fragedă, vom educa o generație tânără responsabilă, și nu una 
dependentă, precum este cea de astăzi. 

Prin prisma actelor internaţionale, dreptul la învăţătură este garantat de: art.2 din Protocolul adițional la 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [6], art.28 din Convenţia 
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reglementări confuze în Codul educației în partea ce 
ține de ciclurile învățământului obligatoriu.
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Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [6], art.28 din Convenţia 

acordă persoanei oportunitatea de a-și continua studi-
ile la nivel superior, de aceea nu trebuie să impunem 
individul, contrar Declarației Universale a Drepturilor 
Omului și statuărilor constituționale, să-și urmeze stu-
diile la liceu (ca ulterior, după doi ani de „osândă”, să 
urmeze o instituție de învățământ profesional). Acest 
nivel (învățământul profesional tehnic secundar) este 
accesibil tuturor; aici sunt admiși toți doritorii, aceștia 
urmând să-și aleagă o profesie/meserie după vocație. 
Meseria e brățară de aur. 

Trebuie promovată egalitatea în drepturi, și nu egali-
tarismul, libertatea alegerii și efortul individului și res-
ponsabilitatea personală pentru acțiunile sau inacțiunile 
sale. Astfel, acordând persoanei libertatea de a alege 
(parcursul său profesional) de la o vârstă mai fragedă, 
vom educa o generație tânără responsabilă, și nu una 
dependentă, precum este cea de astăzi.

Prin prisma actelor internaţionale, dreptul la învă-
ţătură este garantat de: art.2 din Protocolul adițional la 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale [6]; art.28 din Convenţia 
cu privire la drepturile copilului; art.13 din Pactul in-
ternaţional cu privire la drepturile economice, sociale 
şi culturale [5]; şi art.26 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului. 

 Noi, părinții, profesorii, avem misiunea să-i îndru-
măm, să le acordăm șansa și posibilitatea să-și aleagă 
și să-și creeze singuri propriul destin, conștientizând 
că doar prin muncă conștiincioasă, prin efort personal 
și pe bază de merit pot să-și organizeze viața. Acest 
concept trebuie să fie reflectat atât în Codul educației 
al Republicii Moldova, cât și în Curricula sistemului de 
învățământ [19].

Reținem că Codul educației al Republicii Moldova 
a fost adoptat la 17 iulie 2014 [9] de către Parlament în 
lectura a doua (finală) și promulgat de către Președintele 
Republicii Moldova la 3 octombrie 2014.
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etapa gimnazială, tânărul se poate angaja în calitate de 
ucenic sau poate să-și ajute părinții în gospodărie, iar 
după un an-doi de o astfel de practică și experiență reală 
personală, el va alege mai reușit ce curs să urmeze. Ale-
gerea trebuie să-i aparțină individului, întrucât, odată ce 
el nu a învățat pe parcursul a nouă ani de zile, la ce bun 
să-l mai ții încă 2-3 ani? De ce totul se învârte în jurul 
celor care nu învață? Statul are obligația de a instrui în 
mod obligatoriu persoana prin învățământul general 
obligatoriu, și nu prin învățământul liceal, profesional 
sau cel superior. Deci dreptul la învățătură nu trebuie 
transformat în obligație/îndatorire. De asemenea, reite-
răm că la articolul 6 lit.h) din proiectul Codului educației, 
printre principiile fundamentale ale educaţiei, este expres 
statuat și principiul centrării pe cel care învaţă. Astfel, 
statul nu trebuie să-și asume mai multe obligații decât 
doar acelea pe care își poate permite să le onoreze cu 
succes. Trebuie să deșteptăm conștiința civică și respon-
sabilitatea elevului pentru actul de studii începând cu I 
nivel de instruire, astfel îi acordăm noi oportunități încât, 
la finele etapei a II-a (gimnaziu), el să fie apt pentru a 
face de sine stătător alegerea corectă.

Totodată, anticipând unele alegații precum că aces-
tora li se garantează o specialitate etc., ne permitem să 
afirmăm că acestea sunt vorbe goale, deoarece, în cazul 
în care, exceptând principiul constituțional și universal 
al meritocrației (art.26 din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului), persoana, fără merite (posibilități, 
capacități și aptitudini etc.), în mod obligatoriu va fi 
înscrisă la liceu ca la finele studiilor acesteia să i se elibe-
reze un certificat de studii liceale, fără BAC-ul susținut, 
fără a îmbrățișa vreo meserie, având numai o pregătire 
teoretică generală. Astfel, dacă persoana la vârsta de 
18 ani împliniți nu-și retrage documentele, ea continuă 
finalizarea treptei a III-a (liceu), fără a obține dreptul 
de a se instrui la nivelurile superioare, ba mai mult, nu 
se alege cu nicio profesie. Dacă elevul vrea să urmeze 
o școală vocațional/tehnică/profesională, de ce să nu o 
facă imediat după absolvirea gimnaziului?

Cât privește instruirea în instituțiile de învățământ 
profesional tehnic secundar, acesta, fiind un drept 
constituțional (art.35 alin. (1) și (7) din Constituție) 
garantat, inclusiv de CEDO, nu poate fi transformat în 
obligație-îndatorire, de aceea dreptul dat urmează să fie 
și pe viitor unul constituțional pentru persoana care a 
absolvit gimnaziul, iar impunerea tuturor, fără vreo se-
lectare efectivă, să studieze la liceu ne-a dus la dezastru! 
Obligarea instruirii vocațional-tehnice, de asemenea, 
poate fi una dezastruoasă: dacă elevul nu va învăța 
din plăcere, ci din obligație, efectul va fi invers celui 
scontat. Pentru a soluționa aceste probleme, am propus 
completarea art.68 cu un nou alineat, (7), cu următorul 
conținut: „Formarea profesională inițială a absolventului 
de nivelul II (gimnaziu) în instituțiile vocațional-tehnice 
secundare este una gratuită și prioritară. Absolvenții de 
nivelul II (gimnaziu) se înscriu la studii fără susținerea 
unor examene sau teste de admitere la studii”.

Totodată, în temeiul art.35 alin. (1), (7) din 
Constituție, învățământul general obligatoriu nu include 
învățământul liceal și pe cel profesional (învăţământul 

Referitor la conținutul propriu-zis al Codului educației 
al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, ne vom 
expune neapărat ulterior într-un studiu comparat distinct, 
în care vom analiza care din propunerile subsemnatului 
au fost acceptate și reflectate în prezentul Cod.

Întrucât propunerile legislative înaintate de către noi 
relativ la amendarea unor prevederi din proiectul Codu-
lui educației pot fi materializate doar de către subiecții 
abilitați cu dreptul de inițiativă legislativă, precum de-
putatul în Parlament, Președintele Republicii Moldova 
și, respectiv, Guvernul, noi am expediat pe adresa lor 
o scrisoare deschisă prin care am oferit asistență juri-
dică pentru a definitiva proiectul respectiv al Codului 
educației. De altfel, am insistat asupra necesității inclu-
derii în proiectul Codului educației doar a unor prevederi 
conforme cu normele constituționale, însă, cu regret, nu 
au fost luate în considerare propunerile judicioase ale 
subsemnatului și astfel au fost necesari trei ani de zile 
ca ulterior Curtea Constituțională să remită o Adresă 
Parlamentului pentru a remedia situația.

Inter alia, subsemnatul a propus, în 2014, subiecților 
abilitați cu dreptul de inițiativă legislativă, expunerea 
art.13 din proiectul Codului educației al Republicii 
Moldova în următoarea redacție [13, 14]:

„ Articolul 13. Învăţământul obligatoriu
Învăţământul obligatoriu în Republica Moldova (1) 

începe cu grupa pregătitoare din treapta preșcolară și se 
finalizează cu învăţământul gimnazial. 

(2) Obligativitatea persoanelor de a frecventa învă-
ţământul general încetează la vârsta de 16 ani. 

(3) Responsabilitatea de a asigura frecventarea de că-
tre copii a programelor de învăţământ obligatoriu se pune 
în sarcina părinţilor sau a persoanelor care, prin lege, 
exercită funcţiile acestora şi a autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelurile întâi şi al doilea. 

(4) Organele centrale de specialitate responsabile 
aprobă şi monitorizează respectarea regulamentelor ce 
au drept scop frecventarea programelor educaţionale de 
către persoanele de vârsta învăţământului obligatoriu”.

Notă explicativă la art.13 din proiect. Persoana fizică 
dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei 
de 16 ani. De la 16 ani, persoana are tot dreptul să se 
încadreze în câmpul muncii. Deci majorând vârsta de 
școlarizare obligatorie cu doi ani, noi nu motivăm per-
soana să învețe, ci îi garantăm trândăvia (cu referire la 
cei care nu doresc și nici nu pot să acceadă la o treaptă 
ierarhică superioară de studii) în decurs de doi ani, din 
contul banului public și „pe spatele” părinților. În cazul în 
care copilul care a împlinit vârsta de 16 ani nu dorește să-
și continue studiile, nicio lege nu ar trebui să-l impună să 
frecventeze instituția de învățământ (contrar propriei sale 
dorințe și a părinților săi după absolvirea gimnaziului). 
Nici BAC-ul nu trebuie divinizat. De ce să obligăm copiii 
să facă liceul? Accesul la studiile liceale trebuie să fie pe 
bază de merit și doar atunci acestea (studiile liceale) vor 
începe să aibă valoare. De asemenea, persoana nu trebuie 
să urmeze din obligație o instituție vocațional-tehnică 
secundară, deoarece, în aces caz, eficiența lor se reduce 
la zero. După 16 ani împliniți și treapta a II-a finalizată 
(gimnaziu), fiind contingentul cel mai puțin instruit la 
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secundar vocațional-tehnic). Astfel, alin. (1) și (2) ale 
art.13 în redacția expusă de Ministerul Educației sunt 
neconstituționale. O normă constituțională poate fi 
dezvoltată într-un act legislativ, însă în strictă confor-
mitate cu prevederile normei constituționale. Odată ce 
legiuitorul constituant a statuat expres distincția dintre 
învățământul general obligatoriu, învățământul liceal, cel 
profesional (vocațional-tehnic) și învățământul superior, 
astfel de propuneri în proiectul actului legislativ sunt ne-
avenite, întrucât sunt contrare spiritului și literei normei 
constituționale. În plus, legiuitorul constituant a stipulat 
expres la art.35 alin. (7) din Constituție că învățământul 
liceal, profesional și cel superior de stat este egal accesi-
bil tuturor, pe bază de merit, iar în proiect se insistă eronat 
asupra promovării unei idei neconstituționale precum ar 
fi „învăţământul obligatoriu ... finalizează cu învăţămân-
tul liceal sau învăţământul secundar vocațional-tehnic”. 
Deci, în cazul în care norma constituțională fixează 
expres că învățământul atât liceal, cât și cel vocațional-
tehnic este egal accesibil tuturor, pe bază de merit, statul 
nu poate impune persoana după absolvirea gimnaziului 
să urmeze doi ani de zile obligatoriu liceul sau o instituție 
vocațional-tehnică-profesională. Actul legislativ trebuie 
să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în 
concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul de 
codificare şi unificare a legislaţiei.

Așadar, prin redacția ministerului, este violat dreptul 
la învățătură. Un drept fundamental nu poate fi transfor-
mat într-o obligație, precum eronat insista Ministerul 
Educației în proiectul propus spre dezbateri publice. 

Statul nu trebuie să impună persoana dacă ea poate 
decide, împreună cu părinții, ce parcurs al vieții să ur-
meze. Excesul de reglementări restricționare nu aduce 
nimic bun nici pentru individ și nici pentru societate și 

stat. Așadar, să motivăm elevul să ia de sine stătător o 
decizie responsabilă pentru a-și făuri viitorul.

În temeiul art.35 din Constituţie, art.26 din Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului, statul asigură şi 
garantează pentru fiecare persoană învăţământul general 
obligatoriu pentru următoarele niveluri de instruire: 
educaţia antepreșcolară, învăţământul preşcolar, primar 
şi gimnazial. Învăţământul liceal este unul opţional şi 
trebuie să fie accesibil tuturor pe baza deplinei egalităţi 
în funcţie de merit. Învăţământul general este con-
stituit din învăţământul general obligatoriu (educaţie 
antepreșcolară, învăţământ preşcolar, primar, gimnazial) 
şi învăţământul general opţional (învăţământ liceal)ˮ 
[16, p.128-130]. 

Totodată, la art.152, lit.b), (actualmente lit.c) – 
n.a.), se exclude ca fiind prezumată de la început 
neconstituțională (vezi: argumentele invocate supra la 
art.13 din proiect) [16, p.136].

Așadar, urmare a celor relevate supra și a faptului 
că, în temeiul articolului 281 al Legii nr.317-XIII din 
13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională întru 
executarea actelor Curții Constituționale, Guvernul 
are obligația, în termen de cel mult trei luni de la 
data publicării hotărârii Curţii Constituţionale (HCC 
nr.7 din 16.02.2017 și Adresa PCC-01/162a-7 din 
16 februarie 2017, publicate în: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr.201-213 din 23.06.2017, 
art.71), să prezinte Parlamentului proiectul de lege cu 
privire la modificarea şi completarea sau abrogarea 
actului normativ sau a unor părţi ale acestuia decla-
rate neconstituţionale, iar proiectul de lege respectiv 
urmează să fie examinat de Parlament în mod prioritar, 
propunem înaintarea și adoptarea proiectului de lege 
ferenda expus infra.

Proiect
LEGE  

pentru modificarea şi completarea Codului educației al Republicii Moldova

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. – Codul educației al Republicii Moldova 

nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014, nr.319 - 324, art.634), cu modificările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează:

În cuprinsul integral al textului Codului educației 1. 
al Republicii Moldova, sintagma „Ministerul Educaţieiˮ 
se substituie cu „Ministerul Educaţiei, Culturii și 
Cercetăriiˮ. 

La art.3, noțiunea „ciclu de studiuˮ va avea ur-2. 
mătoarea semnificație: „ciclu de studiu – secvenţă de 
învăţământ şi de formare, în învăţământul superior, cu 
durata stabilită, care se încheie cu evaluarea finală cores-
punzătoare, urmată de acordarea cali fi cării profesionale 
şi/sau a unui titlu, după caz, precum şi cu eliberarea 
actului de studii corespunzător;ˮ.

La Articolul 12, literele a), c) și d) se expun în 3. 
redacție nouă: 

„a) nivelul 0 – educaţia timpurie (antepreşcolară și 
preşcolară);

c) nivelul 2 – învăţământul gimnazial;
d) nivelul 3: 
– învăţământul liceal;

– învăţământul profesional tehnic secundar;ˮ.
Articolul 13 se expune în următoarea redacție:4. 

„Articolul 13. Învăţământul obligatoriu 
(1) Învăţământul obligatoriu începe cu nivelul 1– 

învățământul primar şi finalizează cu învăţământul 
gimnazial.

(2) Obligativitatea frecventării învăţământului obli-
gatoriu încetează la vârsta de 16 ani.

(3) Responsabilitatea şcolarizării obligatorii a copii-
lor cu vîrsta de până la 16 ani revine părinţilor sau altor 
reprezentanţi legali şi autorităţilor administraţiei publice 
locale de nivelurile întâi şi al doilea. 

(4) Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării ela-
borează, aprobă şi monitorizează respectarea regula-
mentelor de şcolarizare obligatorie a copiilor de vârstă 
şcolară.ˮ 

La articolul 15 alin. (1), literele b), d) și e) vor 5. 
avea următoarea redacție: 

„b) instituţie de educaţie preşcolară – grădiniţă de 
copii, centru comunitar de educaţie timpurie;

d) instituţie de învăţământ general obligatoriu – 
gimnaziu;

e) instituţie de învăţământ secundar – liceu;ˮ. 
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Denumirea titlului III va avea următorul cu-6. 
prins: 

„TITLUL III
EDUCAȚIE TIMPURIE ȘI ÎNVĂŢĂMÂNT/UL 

GENERALˮ.
Codul se completează cu articolul 197. 1 cu următorul 

cuprins: 
„Articolul 191. Organizarea educației timpurii
Educaţia timpurie cuprinde: 
– grupele antepreşcolare, pentru copiii cu vârsta de 

la 0 până la 3 ani; 
– grupele preşcolare, pentru copiii cu vârsta de la 3 

până la 6 (7) ani, inclusiv grupele pregătitoare.ˮ
Articolul 20 va avea următorul cuprins:8. 

„Articolul 20. Organizarea învăţământului general
(1) Învăţământul general este constituit din învă-

ţământul general obligatoriu și învăţământul general 
opțional (învățământ liceal). Învăţământul general 
obligatoriu cuprinde învăţământul primar şi gimnazial 
şi asigură tuturor copiilor standardul educaţional euro-
pean, formarea aptitudinilor educaţionale fundamen-
tale, dezvoltarea priceperilor intelectuale, concepu-
te drept nivel definitoriu în dezvoltarea personalităţii şi 
deschiderea căilor spre învăţământul liceal şi învăţă-
mântul profesional.

(2) Învăţământul general cuprinde: 
a) învăţământul primar: clasele I – a IV-a;
b) învăţământul gimnazial: clasele a V-a – a IX-a;
c) învăţământul liceal: clasele a X-a – a XII-a (a 

XIII-a).
(3) Învăţământul general include, de asemenea, învă-

ţământul special, învăţământul extraşcolar, alternativele 
educaţionale.

(4) Instituţiile de învăţământ general poartă răspun-
dere pentru respectarea drepturilor şi pentru securitatea 
vieţii şi sănătăţii copiilor şi elevilor în timpul aflării 
acestora în cadrul instituţiei.

(5) Instituţiile de învăţământ general au următoarele 
atribuţii:

a) asigură tuturor copiilor şi elevilor educaţie de 
calitate, îngrijire şi sprijin;

b) identifică copiii şi elevii cu dificultăţi de învăţare 
şi le acordă ajutorul şi asistenţa individuală necesară în 
procesul de învăţare;

c) asigură oportunităţi de dezvoltare personală co-

piilor şi elevilor cu aptitudini deosebite în anumite 
domenii;

d) acordă asistenţa necesară copiilor şi elevilor aflaţi 
în dificultate, în colaborare cu instituţiile de asistenţă 
socială; 

e) asigură armonizarea componentei şcolare a cur-
riculumului cu cerinţele, cu interesele şi preferinţele 
educaţionale ale copiilor şi elevilor.

(6) În învăţământul general, instituţiile de învăţă-
mânt pot organiza, în caz de necesitate, prestarea de 
servicii logopedice, de asistenţă psihopedagogică etc., 
în modul stabilit de Guvern.

(7) Activitatea instituţiilor de învăţământ general 
este regle mentată printr-un regulament-tip aprobat de 
Ministerul Educaţiei, Culturii și Științei.

(8) Instituţiile de învăţământ general sînt obligate 
să prezinte anual organului local de specialitate în do-
meniul învăţământului un raport de activitate care se 
publică pe pagina web oficială a acestuia. Procedura 
de publicare a raportului este stabilită de Ministerul 
Educaţiei, Culturii și Cercetării.ˮ

9. La articolul 21, alineatul (1), sintagma „(educaţie 
antepreşcolară şi învăţământ preşcolar)ˮ se substituie cu 
sintagma „(educaţie antepreşcolară şi preşcolară)ˮ. 

10. În teza a doua a alineatului (1) art.22, sintagma 
„În clasele terminale a IX-a şi a XII-aˮ se substituie cu 
sintagma „În clasele absolvente a IX-a şi a XII-aˮ.

11. La articolul 23 alin. (2) lit.b), sintagma „învăţă-
mântul preşcolarˮ se substituie cu sintagma „educaţia 
preșcolarăˮ.

12. La articolul 25, în denumire/titlu și în cuprins/
textul acestuia, sintagmele „învăţământul preşcolarˮ 
și „învăţământ preşcolarˮ se vor substitui cu sintagma 
„educație preșcolarăˮ la cazul gramatical respectiv. 

13. La art.41, alineatele (3) și (4) se expun în urmă-
toarea redacție/redacție nouă: 

„(3) Elevii din învăţământul primar și gimnazial sînt 
asiguraţi cu manuale şcolare în mod gratuit.

(4) Elevii claselor a X-a – a XII-a sunt asiguraţi cu 
manuale şcolare conform schemei de închiriere apro-
bată de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetăriiˮ. 

14. La articolul 152, litera c) se abrogă/se exclu-
de.

Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTuLuI     Andrian CANDu

 Nr... Chișinău, noiembrie 2017

Atenționăm că orice reformă structurală inițial ur-
mează a fi bine gândită și apoi luată o decizie echilibrată 
și chibzuită. Nu trebuie să acționăm în așa fel, de parcă 
am fi niște roboți și astfel să executăm toate directivele/
ordinele întocmai, în cazul când acestea sunt unele ne-
judicioase și inoportune. 

Așadar, guvernanții totuși au ținut cont de unele as-
pecte relatate de către noi anterior. Astfel, ei au renunțat 
la campania nechibzuită de lichidare a școlilor primare 
din localități. 

Soluția recomandată de noi, că în fiecare localitate 

trebuie să existe, cel puțin, o școală primară sau o 
grădiniță-școală și o bibliotecă, trebuie susținută și 
implementată. Investiția urmează a fi făcută, în primul 
rând, în educația primară, apoi, etapizat, în funcție de 
capacități și de posibilitățile financiare, în celelalte trepte 
ale sistemului educațional. De asemenea, trebuie să fie 
clar că treapta (nivelul) liceală nu este una strict necesară 
și obligatorie pentru toți absolvenții gimnaziului. 

Statul are obligația de a asigura dreptul la învățătură 
în învățământul liceal, profesional și cel superior de stat 
și de a-l face egal accesibil tuturor, pe bază de merit. 
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Astfel, statul are obligația de a asigura efectiv dreptul la 
învățătură la treptele educaționale: primară și gimnazială, 
iar copiii/elevii au obligația de a frecventa respectivele 
trepte educaționale. În ceea ce privește treptele supe-
rioare, începând cu cea liceală, acestea sunt accesibile 
tuturor, însă primordial este principiul meritocrației. 
Așadar, promovarea BAC-ului pentru toți este începutul 
înrădăcinării corupției în rândurile generației tinere. De 
asemenea, studiile de învățământ superior au devenit în 
Moldova o modă și nicidecum o necesitate pentru cei 
care au capacități.

Totodată, remarcăm faptul că învățământul profesi-
onal trebuie să devină o necesitate pentru fiecare tânăr/
tânără după absolvirea treptei gimnaziale. Un tânăr bine 
instruit în profesie conform vocației sale este o investiție 
foarte reușită atât pentru el, cât și pentru stat și societate. 
Trebuie să readucem în prim-plan și să educăm în socie-
tate dragostea pentru profesiile muncitorești-vocaționale, 
invocând și dictonul: Meseria este brățară de aur.

De altfel, orice profesie e frumoasă, dacă e pe plac 
aleasă. Deci e timpul să instruim cadre pentru economia 
națională după necesitățile statului și să nu „producem/
fabricămˮ șomeri pe bandă rulantă sau brațe de muncă 
ieftine și școlite pentru alte state. Astfel, după instruirea 
obligatorie, trebuie să ținem cont nu numai de dorința 
persoanei, dar și de capacitatea acesteia de a accede și a 
finaliza una din treptele de instruire, unde deja urmează 
a fi venerat principiul meritocrației, și nu cel al egalita-
rismului. Fiecare persoană are vocația sa în viață, este 
născută să facă ceva anume. Este necesar ca fiecare 
să-și aleagă o profesie după capacități, după aptitudini 
și abilități, astfel să-și poată găsi locul său în viață, iar 
dictonul: Omul potrivit, la locul potrivit să devină o 
normă a societății și nu o excepție.

În final, sperăm că de această dată guvernanții vor fi 
mai responsabili și vor accepta propunerile subsemna-
tului, care sunt întru executarea Hotărârii [4] și Adresei 
[7] Curții Constituționale.

Atragem atenția că Înalta Curte, în Hotărârea nr.27 
din 29 septembrie 1998 [2], a statuat că: „[…] Dreptul 
la învăţătură constituie unul dintre cele mai importante 
drepturi sociale ale omului. Acest drept creează premi-
sele necesare pentru afirmarea plenară a personalităţii 
şi a demnităţii umane, precum şi pentru dezvoltarea 
întregii societăţi.” 

Curtea Constituțională, în § 79 din HCC nr.26/2013, 
a stabilit: „[...], dreptul de acces la instituţiile de învăţă-
mânt trebuie să ofere şanse egale oricărei persoane de 
a accede la diverse tipuri sau grade de învăţământ pe 
bază de merit, iar orice limitare urmează a fi proporţio-
nală scopului urmăritˮ [3]. 

Prin urmare, după absolvirea gimnaziului, persoana 
își poate continua studiile, la orice vârstă, la diverse ti-
puri sau grade de învăţământ (liceu, școală profesională 
etc.) pe bază de merit.

Mai mult decât atât, Curtea, în § 40 și 48 din HCC nr.7 
din 16 februarie 2017, reține că „40. Potrivit articolului 
35 alin. (1) din Constituție, dreptul la învăţătură este 
asigurat prin: (1) învățământul general obligatoriu; (2) 
învățământul liceal şi cel profesional, (3) învățământul 

superior, precum şi alte forme de instruire şi de perfec-
ţionare. Totodată, articolul 35 alin. (7) din Constituție 
prevede că învățământul liceal, profesional şi superior de 
stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit. [...] 48. 
[...], având în vedere prevederile articolului 35 alin. (1) 
şi alin. (7) din Constituţie, Curtea statuează că, prin 
învățământul general obligatoriu, constituanta 
legislativă a avut în vedere învățământul primar şi 
gimnazial, căruia i-a acordat un regim juridic obliga-
toriu. Însă următoarele cicluri de învățământ (liceal, 
profesional şi cel superior), aşa cum rezultă din logica 
interpretării art.35 din Constituţie, este accesibil tuturor 
numai pe bază de meritˮ.

Suplimentar, relevăm faptul că, în § 19 din DCC 
nr.33/2017 [8], Curtea Constituțională a precizat: „ [...] 
că obiectul sesizării este similar cu obiectul sesizării 
nr.162a/2016, asupra căruia instanța de contencios 
constituțional s-a pronunțat prin Hotărârea nr.7 din 
17 februarie 2017 pentru controlul constituționalității 
articolului 41 alin. (4) din Codul educației, conside-
rentele acestei hotărâri fiind valabile și urmează a fi 
aplicate mutatis mutandis și în prezenta cauzăˮ, iar în 
§20 și în 21 a reiterat considerentele sale specificate 
în § 40 și, respectiv, în § 48 din Hotărârea nr.7 din 17 
februarie 2017.

Prin urmare, argumentele subsemnatului fiind 
desconsiderate de către subiecții abilitați cu dreptul 
de inițiativă legislativă și, mai cu seamă, de către 
responsabilul de proiectul Codului educației – Minis-
terul Educației, după cca trei ani au fost apreciate de 
către Curtea Constituțională, aceasta inserându-le în 
considerentele sale din HCC nr.7/2017, Adresa PCC-
01/162a-7 din 16.02.2017 și DCC nr.33/2017. 

Deci prin învățământul general obligatoriu, con-
stituanta legislativă a avut în vedere învățământul 
primar şi gimnazial, iar obligativitatea frecventării 
învăţământului obligatoriu până la vârsta de 18 ani, în 
raport cu durata învățământului general obligatoriu, nu 
este una judicioasă, deoarece școlarizarea devine obliga-
torie după împlinirea vârstei de 7 ani (În anumite condiții 
e posibilă înscrierea copilului în clasa I și la vârsta de 6 
ani. Pe viitor, considerăm oportună înscrierea copilului 
în clasa I-a, în mod obligatoriu, la vârsta de 6 ani, și 
astfel elevii vor finaliza învățământul general obligatoriu 
la vârsta de 15 ani) și pentru finalizarea studiilor gimna-
ziale sunt necesari nouă ani. Astfel, copilul, cel târziu la 
vârsta de 16 ani, absolvă gimnaziul și deja este îndrituit 
să decidă, împreună cu părinții, cu profesorii, parcursul 
său de mai departe: liceu sau școală profesională etc. 

în concluzie, este preferabil și recomandabil ca 
autoritățile să țină cont de cele relevate de subsemnat 
la timp. Astfel, dacă argumentele autorului, invocate în 
2014 [13, p. 4-8; 15, p. 21-28; 17, p. 4-10], erau luate în 
considerare de către decidenți, nu era necesar ca după 
cca trei ani de zile Curtea Constituțională să constate 
faptul că obligativitatea frecventării învăţământului 
general obligatoriu până la vârsta de 18 ani în raport 
cu durata învățământului general obligatoriu, este 
neconstituțională. 

Reținem că dispozițiile art.13 alin. (1), (2), art.20 
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alin. (1) lit.d) și art.152 lit.c) ale Codului educației 
al Republicii Moldova privind stabilirea învăţămân-
tului obligatoriu până la vârsta de 18 ani, au fost și 
sunt contestate de către subsemnat, deoarece: 1) sunt 
neconstituționale (contrare statuărilor art.35 alin. (1) și 
(7) din Constituție), 2) majorarea cu doi ani a perioadei 
studiilor obligatorii nu-i va motiva în niciun fel pe elevii 
care nu au studiat în decurs de nouă ani de zile să obţină 
cunoştinţe noi, 3) începând cu vârsta de 16 ani, persoa-
nele dobândesc capacitatea de muncă și au libertatea să 
aibă un job/serviciu, 4) statul are obligaţia de a stabili 
învăţământul general obligatoriu (clasele I – a IX-a), nu 
învăţământul liceal, cel profesional sau superior, care 
este egal accesibil tuturor, pe bază de merit, 5) studiile în 
școlile profesionale trebuie să fie gratuite, iar absolvenţii 
gimnaziilor urmează se fie înscrişi la studiile respective 
fără susţinerea unor examene sau teste de admitere și                                                       
6) accesul la studiile liceale trebuie să fie pe bază de 
merit și doar atunci acestea vor avea valoare.

Statul are obligația de a asigura efectiv dreptul la 
învățătură la treptele educaționale: primară și gimnazială, 
iar copiii și elevii au obligația de a frecventa respectivele 
trepte educaționale. În ceea ce privește treptele superi-
oare, începând cu cea liceală, acestea sunt accesibile 
tuturor, însă primordial este principiul meritocrației.

Prin urmare, este imposibil printr-o lege organică 
precum Codul educației al Republicii Moldova, contrar 
statuărilor normelor constituționale (art.35 alin. (1) și 
(7)), să impui obligativitatea școlarizării până la vârsta 
de 18 ani, în timp ce elevul absolvă gimnaziul la vârsta 
de 16 ani.

În definitiv, solicităm respectuos subiecților abilitați 
cu dreptul de inițiativă legislativă să inițieze procedura 
de amendare a unor prevederi ale Codului Educației al 
Republicii Moldova (proiectul actului este expus supra, 
iar propunerea a fost expediată pe adresa acestora) şi să 
ne comunice rezultatele examinării acestei propuneri 
de lege ferenda.
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Sănătatea este un drept inalienabil al persoanelor, 
fiind o componentă de bază a dezvoltării sociale 

și economice. Conform directivelor de dezvoltare stra-
tegică a Sistemului de Sănătate Națională, promovarea 
sănătății fiind dezideratul principal, respectiv Politica 
Națională de Sănătate pentru 2007-2017, Strategii de 
Dezvoltare a Sistemului de Sănătate pentru 2008-2018, 
și, respectiv, Cadrul de Parteneriat ONU – Republica 
Moldova (2013-2017) monitorizează și evaluează sis-
temul sănătății prin competența Ministerului Sănătății 
și a oficialilor din sistemul sănătății, având ca scop spo-
rirea calității vieții și reducerea discrepanțelor vizavi de 
sănătate în toate grupurile sociale.

 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) asigu-
ră continuu calitatea vieții indivizilor: recuperarea 
funcțională a pacienților cu afecțiunii locomotorii 
urmează a fi continuă până la epuizarea restantului 
funcțional, deoarece ,,calitatea vieții este la fel de im-
portantă ca și durata ei”; aceste stări de mentalitate 
contemporană, ce caracterizează societățile civilizate, 
au lărgit conținutul conceptelor de boală, invaliditate 
sau handicap prin extinderea dimensiunilor psihologice 
și conotațiilor de ordin social.

 Ratificarea „Convenției Organizației Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități” de 
Republica Moldova, prin Legea nr.169 din 09.07.2010 

pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a per-
soanelor cu dizabilităţi (2010-2013) [1], impune o serie 
de măsuri pe care statul și le-a asumat, pentru a respec-
ta și a garanta drepturile persoanelor cu dizabilități.

Pentru implementarea principiilor consacrate de ac-
tele internationale și pentru realizarea obligaţiilor in-
erente, Constituţia Republicii Moldova stipulează, în 
art.36 alin.(1) că dreptul la ocrotirea sănătăţii este ga-
rantat. Conform prevederilor constituţionale, autorităţii 
legislative i-a revenit sarcina de a reglementa prin lege 
organică asigurarea minimului de asistenţă medicală 
gratuită, asigurările sociale, alte măsuri de protecţie a 
sănătăţii fizice și mintale, precum și structura sistemului 
naţional de ocrotire a sănătăţii și mijloacele de protecţie 
a sănătăţii fiziceși mintale a persoanei. Obligaţiile care 
revin statului în domeniul garantării și asigurării drep-
tului la sănătate se realizează pe anumite principii și 
prin modalităţi diferite. Unul dintre aceste principii este 
conţinut de alin. (2) art.36, conform căruia minimumul 
asigurării medicale oferit de stat este gratuit. Acest text 
constituţional conţine anumite premise ale unui sistem 
mixt de asigurare medicală, deoarece stabilește că sta-
tul suportă o parte din cheltuielile de asistenţă medica-
lă, iar în continuare, legea trebuie să stabilească cuantu-
mul taxelor pentru servicii medicale și modul de plată 
a acestor taxe. Art. 36 alin. (3) prevede că structura 
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sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii și mijloacele 
de protecţie a sănătăţii fizice și mentale a persoanei se 
stabilesc potrivit legii organice. Conform Legii nr. 10-
XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a să-
nătăţii publice [2], această supraveghere cuprinde toate 
domeniile de viaţă și activitate a populaţiei care pot 
influenţa negativ sănătatea omului, iar domeniile prio-
ritare în supravegherea de stat a sănătăţii publice sunt: 
supravegherea, prevenirea și controlul bolilor transmi-
sibile; supravegherea, prevenirea și controlul bolilor 
netransmisibile și cronice, generate prioritar de factori 
exogeni; promovarea sănătăţii, informarea și educaţia 
pentru sănătate; cercetările știinţifice și de inovare în 
domeniul sănătăţii publice; evaluarea determinanţilor 
sociali ai sănătăţii; sănătatea în relaţie cu mediul ambi-
ant; prevenirea leziunilor traumatice; igiena, siguranţa 
produselor alimentare și a altor produse etc.

Pe parcursul anilor 2010-2013, Ministerul Sănătăţii 
a evaluat, modificat şi completat cadrul normativ din 
domeniul protecţiei sociale al persoanelor cu dizabi-
lităţi, în vederea racordării la noua legislaţie privind 
incluziunea social [3] a persoanelor cu dizabilităţi. În 
conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii 
nr.411-XII din 28 martie 1995 [4], ținând cont de reco-
mandările Comitetului de Experţi ai OMS şi a Uniunii 
Europene a Medicilor Specialişti în Reabilitare medi-
cală (2006), precum şi în contextul politicii Ministeru-
lui Sănătăţii în domeniul reabilitării medicale, au fost 
elaborate şi aprobate Ordinul Ministerului Sănătăţii 
nr.432 din 25 mai 2011 ,,Cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Serviciului Reabilitare Medicală şi Medi-
cină Fizică din Republica Moldova”.

 Conform prevederilor legale menționate, Reabi-
litarea Medicală şi Medicina Fizică este o specialita-
te medicală independentă, preocupată de promovarea 
funcţionării fizice şi cognitive, a activităţilor (inclu-
siv comportamentul), a participării (inclusiv calitatea 
vieţii) şi modificarea factorilor personali şi de mediu. 
Astfel, acest serviciu este responsabil de prevenirea, 
diagnosticarea, tratarea şi managementul reabilitării 
persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi 
la toate vârstele. Scopul principal al Reabilitării Medi-
cale şi Medicinii Fizice este îmbunătăţirea funcţionării 
fizice şi mentale, precum şi a capacităţii de participare 
activă în cadrul societăţii a persoanelor cu dizabilităţi, 
ca urmare a bolilor sau traumatismelor, prin folosirea 
unor mecanisme fiziologice (precum reflexele, adapta-
bilitatea funcţională, neuroplasticitatea), inclusiv a pre-
gătirii fizice şi mentale.

Actele normative menţionate supra au drept scop 
prevenirea şi reducerea nivelului incapacităţii tempo-
rare şi stabile de muncă, îmbunătăţirea funcţiilor fizio-
logice şi mentale a persoanelor cu dizabilităţi, precum 
şi sporirea capacităţii de participare activă a acestora 
în cadrul societăţii, menţinerea, maximal posibilă, a 
sănătăţii şi calităţii vieţii pacienţilor, prin aplicarea co-

ordonată şi combinată a diverselor măsuri în domeniul 
medical, clinic, funcţional, psihologic, social şi peda-
gogic.

Relațiile în domeniul asistenței medicale nu mai 
sunt supuse reglementării numai din partea standarde-
lor etice, cele mai multe dintre ele sunt guvernate de 
reguli de drept. Sistemul de sănătate publică a încetat 
să mai fie un factor de monopol pe piața serviciilor me-
dicale, precum și a tipurilor de ajutoare și servicii me-
dicale plătite. Industria serviciilor medicale are nevoie 
de informații actualizate și fiabile, date esențiale despre 
pacient, pentru furnizarea de servicii medicale și pentru 
a crește calitatea acestora. Complexitatea și cantitatea 
acestor informații fac necesară adoptarea tehnologiei 
informației, condiție esențială pentru a crește calitatea 
serviciilor medicale și a spori eficiența.

În prezent, o аstfel de аcțiune efectivă de аcordаre 
de îngrijiri medicаle este definită legаl la nivel co-
munitar de аrt.3 lit. а) din Directivа 2011/24/UE а 
Pаrlаmentului Europeаn și а consiliului din 9 mаrtie 
2011: ,,аsistențа medicаlă înseаmnă аcele servicii de 
sаnătаte cаre sunt furnizаte de către cаdrele medicаle 
pentru evаluаre, menținereа sаu pentru refаcereа 
stаrii de sănătаte, inclusiv prescriereа, eliberаreа și 
furnizаreа de medicаmente și dispozitive medicаle”.

Conform аrt.1 аlin.(2) аl Lеgii cu privirе 
lа drеpturilе şi rеsponsаbilităţilе pаciеntului 
nr.263 din 27.10.2005 [5],  ,,prеstаtori dе sеrvicii 
dе sănătаtе” sunt instituţii mеdico-sаnitаrе şi 
fаrmаcеuticе, indifеrеnt dе tipul dе propriеtаtе şi 
formа juridică dе orgаnizаrе, mеdici şi аlţi 
spеciаlişti în domеniu, аltе pеrsoаnе fizicе şi juridicе 
аbilitаtе cu drеptul dе а prаcticа аnumitе gеnuri dе 
аctivitаtе mеdicаlă şi fаrmаcеutic.

În cаlitаtе dе prеstаtor dе sеrvicii mеdicаlе poаtе 
аpărеа:

Unitаtеа mеdico-sаnitаră, аdică аcеа întrеprindеrе, 
instituțiе, orgаnizаțiе cаrе аrе cа gеn dе аctivitаtе 
аcordаrеа dе аsistеnță mеdicаlă, Cаpаcitаtеа sа 
juridicа аpаrе din momеntul înrеgistrării dе stаt а 
аcеstеiа. Totodаtă, pеntru а putеа dеsfășurа аctivitаtеа 
dе аcordаrе а аsistеnțеi mеdicаlе, unitаtеа mеdico-
sаnitаră urmеаză а fi аcrеditаtă în conformitаtе cu 
Lеgеа privind еvаluаrеа și аcrеditаrеа în sănаtаte 
nr.552 din 18.10.2001 [6], iаr unitаtеа mеdico-sаnitаră 
privаtă urmеаză а fi suplimеntаr licеnțiаtă conform 
Lеgii privind rеglеmеntаrеа prin licеnțiеrеа аctivității 
dе întrеprinzător nr.451 din 30.07.2001 [7].

Conform prevederilor Legii nr.264 din 27.10.2005 
,,cu privire la exercitarea profesiunii de medic [8]: Ori-
ce act medical exercitat de către un medic se exerci-
tă exclusiv în interesul păstrării, restabilirii şi fortifi-
cării sănătăţii individului şi în interesul societăţii, prin 
aceasta profesiunea de medic are un character accen-
tuat uman.

În sensul Legii privind ocrotirea sănătății,  
actul medical reprezintă orice examinare, tratament, 
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cercetare clinică şi asistenţă sau altă acţiune aplicată pa-
cientului cu scop profilactic, diagnostic, curativ (de tra-
tament), de reabilitare sau de cercetare biomedicală şi 
executată de un medic sau alt lucrător medical. Astfel 
reabilitarea medicală reprezintă o acțiune componentă 
a actului medical, idee susținută și de prevederile art.55 
al Legii nr.41 citate supra – ,,Reabilitarea bolnavilor se 
efectuează în direcţie medicală şi socială”.

 Actul medical în sensul exteriorizării juridice în for-
ma unui serviciu poate fi privit ca și asistență (prestație) 
medicală, prevăzută la art.21 al legii menționate. 

 Tipurile de asistenţă medicală sunt: asistenţa me-
dicală urgentă prespitalicească; asistenţa medicală 
primară; asistenţa medicală specializată de ambula-
tor, inclusiv stomatologică; asistenţa medicală spi-
talicească; servicii medicale de înaltă performanţă; 
îngrijiri medicale la domiciliu. Cu toate că prestația 
de reabilitare medicală nu se regăsește expres în 
șirul categoriilor de asistență medicală, acest vid de 
reglementare este suplinit de prevederile art.23 al 
legii menționate, care vorbind despre necesitatea ex-
primării consimțământului pacientului la executarea 
prestației medicale, indică în șirul acestor prestații și 
cea recuperatorie în sensul de reabilitare – ,,Consim-
ţământul pacientului este necesar pentru orice pre-
staţie medicală propusă (profilactică, diagnostică, 
terapeutică, recuperatorie)”.

  Reabilitarea poate fi asigurată în mai multe tipuri 
de unităţi, de la centre de reabilitare specializate şi 
departamente în spitale de acuţi, până la ambulatorii şi 
instituţii comunitare. Reabilitarea în stadiul acut al bolii 
este importantă pentru utilizarea plasticităţii cât mai 
eficient şi cât mai devreme posibil şi pentru reducerea 
posibilității de apariţie a complicaţiilor. Pentru aceasta 
este nevoie nu numai de o echipă de profesionişti în 
reabilitare capabilă să consilieze toate secţiile dintr-un 
spital, inclusiv reanimarea, dar şi paturi special destinate 
reabilitării, ambele în responsabilitatea unui specialist de 
reabilitare. Pacienţii au nevoie, de asemenea, de reabili-
tare în unităţi special amenajate conduse de specialişti în 
reabilitarea medical [9], iar persoanele cu dizabilităţi şi 
afecţiuni permanente, adesea progresive, vor avea nevoie 
de astfel de unităţi în cadrul comunităţii pentru a asigura 
menţinerea condiţiei lor fizice, a sănătăţii şi a abilităţilor, 
precum şi a promova independenţa acestora.

 Trebuie de menționat că noțiunea de pacient include 
nu doar persoana bolnavă, dar și pe cea sănătoasă care 
are nevoie sau utilizează servicii de sănătate, astfel 
realizându-și dreptul la sănătate, un drept fundamental 
al omului. În acest context, dreptul la sănătate astăzi 
este analizat prin prisma abordărilor internaționale ale 
drepturilor pacientului, stipulate în Declaraţia promo-
vării drepturilor pacienţilor în Europa, autorizată de 
către Consultarea Europeană OMS asupra Drepturilor 
Pacienților, în 1994. Această Declarație reprezintă un 
set de principii pentru promovarea şi implementarea 

drepturilor pacienţilor în statele europene, membre ale 
OMS, și stipulează următoarele drepturi fundamentale 
ale pacientului:

aplicarea drepturilor omului în îngrijirile de să-•	
nătate;

dreptul la informare;•	
dreptul de a consimți;•	
dreptul la confidențialitate;•	
dreptul la îngrijiri și tratament.•	

O descriere mai detaliată a drepturilor pacien-
tului este oferită în Carta Europeană a Drepturilor 
Pacienților, elaborată în 2002 de „Rețeaua spiritului 
cetățenesc activ” și care este avizată și recunoscută de 
Comitetul Economic şi Social European în anul 2005. 
Carta stipulează 14 drepturi, după cum urmează: drep-
tul la măsuri preventive; dreptul la accesibilitate; infor-
mare corectă; consimțământ informat; alegere liberă; 
respectul intimităţii şi confidenţialității; respect pentru 
timpul pacientului; respectarea standardelor de cali-
tate; dreptul la siguranţă; dreptul la inovaţie; evitarea 
suferinţei şi durerii care nu sunt justificate; dreptul la 
tratament personalizat; dreptul de a manifesta nemulţu-
mirea; dreptul de a fi compensate prejudiciile.

 Serviciul Reabilitare Medicală şi Medicină Fizică 
are următoarele atribuţii:

1) acordarea asistenţei de reabilitare medicală am-
bulatorie prin subdiviziunile sale (cabinete, secţii/cen-
tre de reabilitare medicală specializată sau polidiscipli-
nară);

2) acordarea asistenţei de reabilitare medicală în 
etapa spitalicească prin subdiviziunile sale speciali-
zate (secţii/centre specializate de reabilitare medicală, 
cabinete de reabilitare medicală, paturi destinate rea-
bilitării), polidisciplinare (secţii/centre specializate de 
reabilitare medicală, cabinete de reabilitare medicală, 
paturi pentru reabilitare) şi echipele multidisciplinare 
de reabilitare inclusive mobile;

3) acordarea asistenţei de reabilitare medicală în 
etapa sanatorială şi staţiuni balneoclimaterice;

4) acordarea asistenţei de reabilitare medicală pri-
mară la indicaţia medicului reabilitolog din secţia con-
sultativă/centrul consultativ diagnostic sau Centrul 
Medicilor de Familie;

5) acordarea asistenţei de reabilitare medicală profi-
lactică, terapeutică şi de recuperare;

6) accesul echitabil la asistenţa de reabilitare me-
dicală a persoanelor cu disfuncţionalităţi/dizabilităţi şi 
handicap;

7) acordarea asistenţei de reabilitare medicală po-
pulaţiei, indiferent de rasă, cultură, religie şi orientare 
sexuală;

8) acordarea asistenţei de reabilitare medicală pen-
tru susţinerea independenţei persoanelor cu dizabilităţi 
şi autonomia acestora;

9) acordarea asistenţei de reabilitare medicală paci-
enţilor în faza acută şi postacută;
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10) acordarea asistenţei de reabilitare medicală con-
form etapei şi evoluţiei bolii;

11) asigurarea continuităţii asistenţei de reabilitare 
medicală;

12) asigurarea accesului echitabil la gama comple-
tă de servicii de reabilitare pentru toată populaţia din 
ţară;

13) colaborarea dintre toate instituţiile medicale de 
reabilitare subordinate Ministerului Sănătăţii şi institu-
ţiilor similare departamentale, private, comunitare;

14) asigurarea dreptului pacientului la informaţie 
despre programul de reabilitare, inclusiv familiei, înso-
ţitorului, îngrijitorului, cu respectarea cerinţelor actelor 
normative în vigoare;

15) acordarea asistenţei de reabilitare medicală pe 
termen scurt şi lung până la obţinerea rezultatului op-
tim, caracteristic gradului de dizabilitate;

16) efectuarea măsurilor de management al reabili-
tării medicale persoanelor de vârste diferite cu afecţiuni 
acute/cronice, dizabilitante şi comorbidităţi;

17) condiţiile pentru activitate de reabilitare medi-
cală a echipelor multidisciplinare şi interdisciplinare;

18) acordarea asistenţei de reabilitare medicală în 
scopul prevenirii complicaţiilor la pacienţii imobilizaţi 
în urma bolilor cronice şi traumatismelor;

19) acordarea asistenţei de reabilitare pentru micşo-
rarea riscului de dependenţă a pacienţilor cu afecţiuni 
cronice şi consecinţe posttraumatice.

Atribuțiile Ministerului Sănătății în domeniul 
reabilitării medicale: 

1. Elaborează şi coordonează implementarea poli-
ticilor publice privind dezvoltarea sistemului de sănă-
tate, adaptarea serviciilor de sănătate la noile necesitaţi 
prin crearea unei infrastructuri corespunzătoare acesto-
ra, receptive la nevoile reale ale utilizatorilor, la povara 
bolilor, precum şi prin elaborarea şi coordonarea poli-
ticilor publice privind reducerea inegalităţii populaţiei 
la serviciile de sănătate necesare, prin îmbunătăţirea 
nivelului şi distribuţiei acestora.

2. Organizează analiza şi evaluarea periodică a in-
dicatorilor stării de sănătate a populaţiei, a activităţii 
sistemului de sănătate şi performanţei instituţiilor me-
dico-sanitare publice şi asigură difuzarea informaţiei ce 
ţine de interesul public.

3. Promovează şi realizează parteneriatul intersec-
torial pentru includerea rezultatelor analizei impactului 
asupra sănătăţii populaţiei în politicile publice ale altor 
sectoare, conform recomandării Comisiei Europene 
„Sănătatea în toate politicile” (Health in All Policies), în 
vederea optimizării rezultatelor în domeniul sănătăţii.

4. Elaborează politici privind organizarea şi regle-
mentarea asistenţei medicale integrate (asistenţa medi-
cală primară, secundară/terţiară, reabilitare) şi asigură 
sporirea rolului şi autorităţii asistenţei medicale prima-
re în sistemul de sănătate, cu focusarea prioritară pe 
măsurile de prevenire a maladiilor.

5. Stabileşte priorităţile, identifică serviciile medi-
cale esenţiale necesare populaţiei, cu respectarea prin-
cipiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate 
ale populaţiei, acordând o atenţie prioritară grupurilor 
socialmente vulnerabile.

6. Elaborează şi coordonează implementarea politi-
cilor publice în domeniul supravegherii de stat a sănă-
tăţii publice, la nivel naţional şi local, colaborează cu 
reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice cen-
trale şi locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-
media, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, protecţiei şi 
promovării sănătăţii.

7. Argumentează necesarul de resurse financiare 
pentru funcţionarea sistemului de sănătate, folosind în 
acest scop statisticile oficiale, rapoartele şi informaţia 
furnizată de Compania Naţională de Asigurări în Medi-
cină, rezultatele studiilor efectuate în domeniu în vede-
rea fundamentării bugetului pentru sistemul de sănătate 
şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medi-
cală, precum şi alte date şi informaţii relevante.

8. Aprobă Lista maladiilor social-condiţionate şi a 
celor cu impact negativ asupra sănătăţii publice, a ser-
viciilor medicale specifice, acordate unor categorii de 
bolnavi neasiguraţi, inclusiv urgenţe medico-chirurgi-
cale cu pericol vital.

9. Elaborează şi aprobă anual, de comun acord cu 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, norme-
le metodologice de aplicare a Programului unic.

10. Adoptă măsuri în vederea optimizării procesu-
lui de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, 
consumabilelor şi altor materiale de uz medical pentru 
necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice. 

11. Asigură calitatea serviciilor de sănătate şi secu-
ritatea pacientului, evaluarea şi acreditarea instituţiilor 
medico-sanitare şi a întreprinderilor farmaceutice, apli-
că măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
sănătate acordate populaţiei.

12. Asigură monitorizarea finanţelor în domeniul 
sănătăţii, colectând informaţia de la toţi prestatorii de 
servicii medico-sanitare, indiferent de forma juridică 
de organizare, prin intermediul conturilor naţionale în 
sănătate.

13. Asigură achiziţionarea echipamentului medical 
şi a mijloacelor de transport necesare instituţiilor medi-
co-sanitare din sistemul sănătăţii.

Atribuțiile în domeniul reabilitării medicale a 
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în 
calitate de organizaţie de stat autonomă, de nivel naţio-
nal, care dispune de personalitate juridică şi desfăşoară 
activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală, fondată prin Hotărârea Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 2001, 
în scopul implementării Legii cu privire la asigurarea 
obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 
februarie 1998[10] constau în: organizarea, desfăşura-
rea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de 
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asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanis-
melor admisibile pentru formarea fondurilor financiare 
destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profi-
laxie a maladiilor şi stărilor, incluse în Programul unic 
al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, controlul 
calităţii asistenţei medicale acordate şi implementarea 
cadrului normativ aferent asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală.

 Problemele care generează încălcări alarmante ale 
dreptului la ocrotirea sănătății cu impact sever asupra 
accesului, calității și continuității serviciilor medicale 
sunt constatate cu preponderență în asigurarea echității 
în acoperirea cu fonduri din cadrul asigurărilor obliga-
torii de asistență medicală; în procedura de examinare a 
petițiilor și erorilor medicale; în desfășurarea procedurii 
de acreditare în sănătate și de atestare a medicilor şi 
farmaciştilor; în respectarea de către lucrătorii medicali 
a dreptului la viața privată a pacienților; în eficiența sis-
temului existent de control și profilaxie a tuberculozei, 
în măsurile insuficiente de ocrotire a sănătății reprodu-
cerii și sănătății sexuale. Totodată, sistemul de sănătate 
este profund marcat de pericolul iminent al corupției, 
fenomen condiționat de sărăcie și lipsa unor instrumente 
eficiente de luptă cu corupția.

 Potrivit datelor statistice ale Oficiului Avocatului 
Poporului [11], în anul 2015 instituția a fost sesizată 
prin 37 de cereri scrise ce au avut ca subiect probleme 
din domeniul ocrotirii sănătăţii, majoritatea însă s-au 
referit la problemele reale ale cetăţenilor în raporturile 
cu instituţiile medico-sanitare.

 Analiza petițiilor, primite referitor la asistența me-
dicală oferită pe parcursul anului 2015, demonstrează 
încălcarea frecventă a următoarelor drepturi fundamen-
tale ale pacienților: limitarea accesului la servicii medi-
cale din cauza atitudinii iresponsabile a angajaţilor din 
domeniul sănătăţii; deficitul de personal competent în 
domeniul sănătăţii, în special în mediul rural; accesul 
redus la serviciile de urgenţă în localităţile rurale.

Nu sunt respectate standardele de calitate, asigu-
rarea insuficientă a calităţii şi siguranţei serviciilor de 
asistenţă medicală; infrastructura depășită a instituţiilor 
medicale şi starea sanitaro-igienică şi tehnică nesatisfă-
cătoare a instituţiilor medicale; dotarea tehnico-materi-
ală insuficientă.

A fost constatată încălcarea dreptului la siguranță în 
contextul actului medical în unele instituții medicale, 
este utilizat echipamentul medical depăşit, neconform, 
fără verificări metrologice și standardizare, care pune 
în pericol, în mod grav și ireversibil, viața sau sănătatea 
pacienților; încălcarea dreptului la alegere informată și 
a celui de a consimți cu privire la tratamentul și proce-
durile aplicate pacienților de către lucrătorii medicali; 
neoferirea de către personalul medical a informaţiilor 
clare cu privire la starea sănătăţii şi tratamentul admi-

nistrat, externarea din instituţia medical, fără asigurarea 
însănătoşirii depline. aplicare de tratamente, fără a li se 
solicita acordul informat, fără a li aduce la cunoștință 
informația despre reacțiile adverse și complicațiile po-
sibile ale acestor tratamente. Ulterior, pacienții au avut 
de suferit în urma deciziei medicilor, fiindu-le încălcat 
grav dreptul la autonomie și, respectiv, la alegere.

 Este vital necesar a dezvolta, în regim de urgență, 
mecanismele și procedurile legale prin care să fie sa-
tisfăcută cererea pacientului de a obține compensații 
în cazul când serviciile prestate necalitativ de că-
tre angajații instituției medicale au cauzat prejudicii 
pacienților. Dacă instituția medico-sanitară este res-
ponsabilă de calitatea serviciilor medicale, aceasta 
trebuie să aibă obligația să răspundă și la insatisfacția 
pacientului-beneficiar al unor servicii prestate.
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conceptul de „europenizare” a fost promovat 
încă de Victor Hugo în sec.XIX, care pe atunci 

declara că „Va veni o zi în care voi, francezi, ruși, ita-
lieni, germani, voi toate naţiunile continentului, fără 
să vă pierdeţi calităţile distincte și glorioasa voastră 
individualitate, veţi fonda o unitate superioară şi veţi 
construi fraternitatea europeană”.

Dacă ne referim la R.Moldova, atunci la debutul 
anului 1992, aflată în mijlocul continentului bătrân, 
aceasta nu putea fi izolată de către celelalte state demo-
cratice, or cooperarea internaţională era de interes vital 
pentru păstrarea societăţii umane şi a civilizaţiei. 

Mai mult, după ieşirea din URSS, adică după o pe-
rioadă de singularizare, ca contraargumente la ororile 
regimului naţional-socialist și desconsiderarea dreptu-
rilor și valorilor democratice (cum ar fi: blocarea liber-
tăţii individuale, libertăţii politice, a statului de drept, 
a progresului economic, social, cultural, ştiinţific, juri-
dic și administrativ), Europa devenea din ce în ce mai 
atractivă, iar în acest sens Consiliul Europei a constituit 
prima ţintă. 

Astfel, primul pas a fost scrisoarea oficială a Par-
lamentului Republicii Moldova prin care s-a solicitat 
acordarea statutului de invitat special. Pe lângă ches-
tiunile formale, pentru a fi membru al Consiliului Eu-
ropei, R. Moldova urma să accepte principiul statului 
de drept şi principiul în virtutea căruia fiecare persoană 
aflată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturi-
le şi libertăţile fundamentale ale omului, de asemenea, 
să colaboreze sincer şi efectiv la realizarea scopurilor 
Consiliului. Într-un final, prin Hotărârea nr.522-XIII 
din 12 iulie 1995, Parlamentul RM a ratificat Statutul 
Consiliului Europei, iar ceremonia oficială de aderare 

a Republicii Moldova la Consiliul Europei a avut loc 
la 13 iulie 1995, zi când a fost semnată şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a intrat 
în vigoare la 12 septembrie 1997 [1].

Potrivit lui Thorbjørn Jagland, Secretarul General al 
Consiliului Europei, în discursul adresat Adunării Par-
lamentare a Consiliului Europei „Lumea se schimbă 
rapid şi Europa se schimbă în acelaşi timp. Unele din 
aceste schimbări vin din exterior, unele sunt interne, 
dar toate au nevoie de reacţia Consiliului Europei” .

Aşadar, Consiliul Europei este o organizaţie inter-
guvernamentală europeană ce reprezintă „decanul de 
vârstă” de pe continent, a fost creată la 5 mai 1949 cu 
reşedinţa oficială la Strasbourg (Franţa). Numără actu-
almente 47 de state membre. 

Consiliul Europei și Uniunea Europeană sunt în 
relații de cooperare, având ca scop primar promovarea 
valorilor democratice, ale statului de drept și respecta-
rea drepturilor și libertăților cetățeanului. 

Obiectivele principale ale Consiliului Europei sunt: 
protecţia drepturilor omului, democraţiei pluraliste şi 
a statului de drept; asigurarea conştientizării şi avan-
sarea dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale ale 
Europei; identificarea soluţiilor pentru problemele cu 
care se confruntă societatea europeană: discriminarea 
minorităţilor, xenofobia, intoleranţa, clonarea umană, 
terorismul, traficul de fiinţe umane, crima organizată şi 
corupţia, criminalitatea cibernetică, violenţa împotriva 
copiilor etc.; consolidarea stabilităţii democratice în 
Europa prin susţinerea reformelor politice, legislative 
şi constituţionale [2].

În conformitate cu prevederile Avizului 188 (1995) 
al APCE din 27 iunie 1995 privind cererea de aderare 
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la Consiliul Europei, Republica Moldova şi-a asumat 
un şir de obligaţiuni şi angajamente statutare, precum: 
semnarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 
în momentul aderării sale; ratificarea Convenţiei Euro-
pene a Drepturilor Omului şi protocoalele 1, 2, 4, 7 şi 
11; semnarea şi ratificarea Protocolului nr. 6 la CEDO 
cu privire la abolirea pedepsei cu moartea în timp de 
pace; recunoaşterea, așteptând intrarea în vigoare a 
Protocolului 11, a dreptului de recurs individual pe 
lângă Comisia europeană şi jurisdicţia obligatorie a 
Curţii Europene (art. 26-46 din Convenţie); abţinerea 
de a ratifica Convenţia pentru Drepturile Omului a CSI 
înainte ca Consiliul Europei să fi clarificat implicările 
coexistenţei acesteia cu Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului, în special în ceea ce priveşte mecanis-
mul de control; în afară de aceasta, să nu ratifice aceas-
tă convenţie a CSI, fără acordul prealabil al Consiliului 
Europei; semnarea şi ratificarea Convenţiei Europene 
pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamen-
telor inumane sau degradante; semnarea şi ratificarea, 
într-un termen de un an de la ziua aderării, a Conven-
ţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; sem-
narea şi ratificarea Cartei europene a autonomiei locale 
şi studierea, în vederea ratificării lor, a Cartei sociale 
a Consiliului Europei şi a Cartei europene a Limbilor 
regionale sau minoritare etc. [3].

Ca urmare, de-a lungul celor 17 ani după aderare, în 
cadrul cooperării multidimensionale pe axa Chişinău-
Strasbourg, Moldova a beneficiat de un şir de proiecte 
de asistenţă din partea Consiliului Europei, inclusiv de 
Programele Comune ale Consiliului Europei şi Comi-
siei Europene destinate Republicii Moldova, printre 
care evidenţiem: Programul comun pentru susţinerea 
reformelor democratice (2004-2006); două Programe 
Comune pentru 2006-2009 privind sporirea indepen-
denţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei şi în domeniul 
combaterii corupţiei, spălării banilor şi finanţării tero-
rismului; Programul comun privind independenţa şi 
eficacitatea justiţiei (2011-2012) [4].

Printre alte acte ce urmează a fi menţionate cu impact 
direct asupra sistemului judecătoresc sunt: Avizul nr. 18 al 
Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) 
„Locul sistemului judiciar şi relaţia acestuia cu celelalte 
puteri ale statului într-o democraţie modernă”, Avizul nr.1 
(2001) referitor la standardele privind independenţa pute-
rii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor; Avizul 
nr.2 (2001) privind finanţarea şi administrarea instanţelor 
cu referire la eficienţa sistemului judiciar şi la articolul 6 
al Convenţiei privind drepturile şi libertăţile fundamenta-
le ale omului; Avizul nr.3 asupra principiilor şi regulilor 
privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor 
şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor in-
compatibile şi imparţialităţii; Avizul nr.4 (2003) privind 
formarea iniţială şi continuă specifice judecătorilor la 
nivel naţional şi european; Avizul nr.5 referitor la regulile 
şi practicile privind desemnările la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului; Avizul nr.6 (2004) asupra procesului 
echitabil într-un termen rezonabil şi rolul judecătorilor în 
acest proces, luând în considerare mijloacele alternative 
de soluţionare a disputelor; Opinia nr.7 (2005) privind 
„justiţia şi societatea”; Opinia nr. 8 (2006) cu privire 
la „rolul judecătorilor în protecţia domniei legii şi a 
drepturilor omului în contextul terorismului”; Opinia 
nr.9 (2006) privind rolul judecătorilor naţionali în asi-
gurarea unei aplicări efective a dreptului internaţional 

şi european; Avizul nr.10 (2007) referitor la Consiliul 
Justiţiei în serviciul societăţii; Avizul nr.11 (2008) privind 
calitatea hotărârilor judecătoreşti; Avizul nr.12 al CCJE 
şi Avizul nr.4 al CCPE privind relaţiile dintre judecători 
şi procurori; Opinia nr.13 (2010) privind rolul judecă-
torilor în executarea hotărârilor judecătoreşti; Opinia      
nr. 14 (2011) „Justiţia şi Tehnologiile Informatice (IT)”; 
Avizul nr.15 (2012) privind specializarea judecătorilor; 
Avizul nr.16 (2013) privind relaţiile dintre judecători şi 
avocaţi; Avizul nr.17 (2014) asupra evaluării activităţii 
judecătorilor, calităţii justiţiei şi respectării independenţei 
sistemului judiciar.

Totuşi, cel mai important eveniment după aderarea la 
Consiliul Europei a fost ratificarea de către Parlament la 
12 septembrie 1997 a CEDO, instrument juridic ce are o 
importanţă enormă pentru evoluţia legislaţiei naţionale 
şi armonizarea ei cu standardele europene, inclusiv în 
domeniul sistemului judiciar.

Dacă ne referim la specificul practicii judiciare de-
gajate de curţile internaţionale în materia dreptului in-
ternaţional al drepturilor omului, atunci cea mai bogată 
şi voluminoasă jurisprudenţă este proprie instanţei de 
la Strasbourg. Mai bine de şaizeci de ani Înalţii magis-
traţi ai Curţii Europene a Drepturilor Omului creează 
repere fundamentale de respectare a drepturilor omului 
în spaţiul paneuropean, statuând asupra cererilor indi-
viduale şi interstatale, formulând reguli autonome de 
interpretare a noţiunilor convenţionale [5].

Potrivit lui O.Balan și D.Sîrcu, Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, fiind o jurisdicţie instituită prin 
CEDO, degajă o jurisprudenţă care reflectă nivelul 
respectării efective a drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului consacrate prin acest tratat inter-
naţional, oferind astfel o imagine complexă în afara 
oricăror frontiere asupra standardelor internaţionale, 
care reglementează conţinutul drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, prescriind obligaţii statelor în vederea 
protecţiei acestora. Jurisprudenţa CEDO constituie un 
acquis fundamental de referinţă pentru sistemele de 
drept interne ale statelor-părţi la Convenţia Europea-
nă. Aceasta presupune că soluţiile finale date de Înalta 
Curte pe marginea speţelor cu rezolvarea cărora aceasta 
este sesizată de reclamanţi, fie persoane private, fie sta-
te, sunt direct aplicabile în ordinile juridice naţionale.

O trăsătură distinctă a CEDO este efectul juridic 
direct şi nemijlocit al dispoziţiilor sale în dreptul intern 
al R. Moldova.

Astfel, potrivit art.1 CEDO din 1950 prevede că 
„Înaltele Părţi Contractante recunosc oricărei persoane 
aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite 
în titlul I al acestei convenţii”. 

Potrivit Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
privind aplicarea în practica judiciară de către instanţe 
a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, nr.17 
din 19.06.2000, instanţele de judecată naţionale la exa-
minarea cauzelor urmează „să verifice dacă legea sau 
actul, care urmează a fi aplicat şi care reglementează 
drepturi şi libertăţi garantate de CEDO, sunt compatibile 
cu prevederile acesteia, iar în caz de incompatibilitate 
instanţa va aplica direct prevederile CEDO, menţionând 
acest fapt în hotărârea sa”.

Convenţia a fost primul tratat internaţional multi-
lateral elaborat în cadrul Consiliului Europei şi ea ră-
mâne pentru acesta din urmă instrumentul, prin exce-
lenţă, al protecţiei drepturilor omului, care constituie 
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unul dintre obiectivele fundamentale ale organizaţiei. 
După aproape şaizeci de ani de la semnarea sa, ea este, 
după mai multe adaptări şi câteva completări, cel mai 
elaborat model de protecţie internaţională a drepturilor 
omului [6]. 

În acest context, titlul I al Convenţiei, precum şi 
Protocoalele sale adiţionale instituind noi drepturi şi 
libertăţi, constituie dreptul material protejat de Con-
venţie. Aceste protocoale adiţionale nu modifică textul 
iniţial propriu-zis al Convenţiei din 1950, dar îl com-
pletează, însoţindu-l în anexe. Din dreptul material al 
Convenţiei fac parte Protocoalele 1, 4, 6, 7, 12 şi 13. 
Astfel dreptul material garantează şi protejează dreptul 
la viaţă (art.2), interzicerea torturii (art.3), interzicerea 
sclaviei şi muncii forţate (art.4), dreptul la libertate şi 
securitate (art.5), dreptul la un proces echitabil (art.6), 
principiul nulla poena sine lege – nicio pedeapsă fără 
lege (art.7), dreptul la respectarea vieţii private şi fami-
liale (art.8), libertatea de gândire, de conştiinţă şi de re-
ligie (art.9), libertatea de exprimare (art.10), libertatea 
de întrunire şi de asociere (art.11), dreptul la căsătorie 
(art.12), dreptul la un recurs efectiv (art.13), interzice-
rea discriminării (art.14). Protocolul 1 prevede dreptul 
la proprietate (art.1), dreptul la instruire (art.2) şi drep-
tul la alegeri libere (art.3). Protocolul 4 enunţă inter-
zicerea aplicării privaţiunii de libertate pentru datorii 
(art.1), dreptul la libera circulaţie (art.2), interzicerea 
expulzării cetăţenilor (art.3) şi interzicerea expulzărilor 
colective (art.4). Protocolul 6 aboleşte pedeapsa capi-
tală, însă îi păstrează autorizarea pentru timp de război 
(acte săvârşite în timp de război sau de pericol iminent 
de război). Protocolul 7 prevede garanţiile procedurale 
în caz de expulzare a cetăţenilor străini (art.1), drep-
tul la un dublu nivel de jurisdicţie în materie penală 
(art.2), dreptul la indemnizare în cazuri de erori ju-
diciare (art.3), dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit 
de două ori (art.4) şi egalitatea în drepturi dintre soţi 
(art.5). Protocolul 12 prevede o clauză generală de ne-
discriminare şi, în fine, Protocolul 13, prevede abolirea 
pedepsei capitale în orice circumstanţe [7].

Urmează să menţionăm că aderarea R. Moldova la 
Consiliul Europei a influenţat şi dezvoltarea instituţiilor 
juridice, prin modelarea legislaţiei naţionale, asortarea 
cadrului intern cu cel internaţional, şi într-un final cau-
zarea literalmente a mii de rezultate pozitive pentru stat 
şi justiţiabili.

Semnificația CEDO şi Consiliului Europei asupra 
domeniului juridic și politic al R. Moldova este incon-
testabilă. Mai mult, sistemul juridic a exercitat pe cale de 
consecinţă o influență decisivă asupra integrării politice 
a statului nostru în Europa, iar instanțele de judecată 
s-au dovedit a fi mecanisme eficiente de aplicare şi de 
apărare a drepturilor. Or, reformarea şi activitatea justiţiei 
sunt cei mai importanți indicatori care denotă în ce mod 
societatea lucrează.

Fără a ne limita la beneficiile aderării menţionate 
mai sus, mai remarcam că CEDO fiind unul din actele 
internaţionale cu caracter obligatoriu este şi cel mai 
important instrument care a determinat aducerea sis-
temului judiciar spre valorile şi exigenţele europene şi 
care, după cum am văzut, s-a dovedit a fi un instrument 
multifuncţional.

La caz, cu titlu exemplificativ, urmează să amintim 
procesele răsunătoare care au fost urmărite de întreaga 
societate europeană şi care au avut un impact major 

asupra evoluţiei relaţiilor interne şi externe ale statu-
lui nostru, şi anume, cazurile prin care s-au constatat 
încălcarea drepturilor fundamentale, cum ar fi cazul 
Mitropoliei Basarabiei şi Ilaşcu.

Despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului pu-
tem menţiona că este o instanță a Consiliului Europei, 
responsabilă de asigurarea conformității acţiunilor celor 
47 de state care au ratificat CEDO. Această Convenție, 
semnată la 4 noiembrie 1950 este în concordanță cu 
Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948. De 
la intrarea sa în vigoare în 1953, cincisprezece protocoale 
au fost adoptate, adăugând la textul original alte drepturi 
și libertăți recunoscute, cum ar fi interzicerea generală 
a discriminării (Protocolul 12) sau abolirea pedepsei cu 
moartea (Protocolul 13). Originalitatea CEDO este că 
aceasta garantează nu doar drepturi fundamentale, cum 
ar fi libertatea de exprimare și respectul vieții private, 
dar şi drepturi procedurale, inclusiv dreptul la un proces 
echitabil.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost institu-
ită prin Convenție şi înființată în anul 1959, având sediul 
la Strasbourg. Ea este formată din 47 de judecători (câte 
unul pentru fiecare stat membru).

Convenția Europeană a Drepturilor Omului este pri-
ma convenție a Consiliului Europei și piatra de temelie 
a tuturor activităților sale, de aceea ratificarea acesteia 
este o condiție esențială pentru aderarea la Consiliul 
Europei. Actualmente şi Uniunea Europeană este pe cale 
să semneze Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
care va crea un spațiu juridic european comun.

 Aşadar, Convenția protejează: dreptul la viață, la 
libertate și la siguranţa persoanei; dreptul la respectarea 
vieții private și de familie; libertatea de exprimare; liber-
tatea de gândire, de conștiință și de religie; dreptul de a 
vota și de a candida la alegeri; dreptul la un proces echi-
tabil în cazurile civile și penale; dreptul la proprietate.

Convenția interzice: pedeapsa cu moartea; tortura 
și pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante; 
sclavia și munca forțată; detenția arbitrară și ilegală; 
discriminarea în exercitarea drepturilor recunoscute de 
Convenție; expulzarea sau returnarea de către un stat a 
propriilor cetățeni și expulzarea colectivă a străinilor.

Eficienţa acestei Convenţii a crescut în mod semni-
ficativ prin crearea unui mecanism de supervizare inter-
naţională. Forţa motrice a acestui mecanism o constituie 
sesizările şi plângerile formulate de cetăţeni. Aceste 
sesizări şi plângeri oferă Curţii Europene posibilitatea 
de a-şi juca rolul de „supervizor internaţional”. Sarcina 
Curţii Europene este aceea de a asigura respectarea 
angajamentelor asumate de către statele semnatare ale 
Convenţiei (art.19). Cu toate acestea, acest fapt ilustrează 
că – în zilele noastre – în cadrul statelor membre ale 
Consiliului Europei, Convenţia respectă dezideratele 
pentru care a fost creată, prin sprijinirea unui dialog 
public mai deschis şi a unei utilizări mai obiective a 
prerogativelor publice. Pe lângă toate acestea, fără doar 
şi poate, Convenţia are un efect armonizator în ceea ce 
priveşte legislaţia şi practicile publice din cadrul respecti-
velor state membre. Şi acesta este unul dintre obiectivele 
Convenţiei, aşa cum se arată şi în preambul. După cum 
se poate observa, preambulul consideră că „menţinerea 
şi protejarea pe mai departe a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale” constituie un instrument de 
îndeplinire a unui obiectiv politic, adică a unei „mai bune 
unităţi în rândul membrilor Consiliului Europei” [8].
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Aderarea la Convenţie a determinat aderarea la o 
jurisprudenţă vastă şi influenţarea modului de gândire 
juridică şi a exclus monocultura juridică sufocantă 
sovietică.

De asemenea, prin semnarea Convenţiei şi accep-
tarea valorilor europene, R. Moldova a început calea 
europenizării. 

Europenizarea trebuie să se încadreze în cele patru 
abordări impuse de acest concept. În primul rând, trebuie 
analizată europenizarea ca proces istoric, în al doilea 
rând, ca difuziune socială, în al treilea rând, ca proces 
de adaptare instituţională şi, în ultimul rând, ca schim-
bare de elaborare şi implementare a politicilor publice 
naţionale [9].

În virtutea celor expuse, deşi europenizarea vizează 
armonizarea tuturor instituţiilor şi actelor normative cu 
cele ale Uniunii Europene, considerăm că primii paşi 
spre europenizare justiţiei R. Moldova au fost făcuţi.

Or, relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană s-au dezvoltat pe o traiectorie ascendentă 
pe parcursul ultimilor ani, iar armonizarea legislaţiei 
cu cerinţele dreptului Uniunii Europene constituie un 
factor important al succesului intrării R. Moldova în 
Uniunea Europeană.

Însuşi Programul de activitate al Guvernului Re-
publicii Moldova: „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” perioada 2011-2014 stipulează, 
în mod expres, drept scop primordial crearea unui nivel 
înalt de bunăstare a cetăţenilor Republicii Moldova, 
precum şi realizarea altor transformări importante în 
societate, care, în totalitatea lor, ar accelera integrarea 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

Aşadar, impactul CEDO asupra sistemului jude-
cătoresc al R. Moldova este enorm, or, după cum am 
văzut, a determinat restructurarea instituţiilor (reforma 
judiciară iniţiată în 2011), a schimbat comportamentul 
judecătorilor şi justiţiabililor, dar şi a adus modificări de 
ordin procesual şi instituţional.

Totuşi, procesul de aderare a R. Moldova la valorile 
europene continuă încă să fie un proces neîncheiat. 

Pentru a înţelege importanţa schimbărilor produse de 
aderarea R. Moldova la Consiliul Europei şi CEDO şi 
modificările survenite în sistemul judiciar, evoluţia lui, 
trebuie analizate dimensiunile sistemului judecătoresc 
înainte de aderare şi situaţia postaderare.

Aşadar, una dintre condiţiile aderării R. Moldova la 
Consiliul Europei a fost semnarea CEDO şi reformarea 
justiţiei. R. Moldova a trebuit să treacă printr-un proces 
de adaptare internă care vizează: crearea unor instituţii 
stabile care să garanteze democraţia, statul de drept, res-
pectarea drepturilor omului şi protecţia minorităţilor. 

Marja de apreciere pe care Curtea o lasă statelor 
reprezintă respectul pentru deciziile luate de instituțiile 
democratice interne ale statului, iar respectul se da-
torează locului proeminent al democrației în sistemul 
Convenției.

 Prin urmare, Curtea Europeană nu are rolul de a 
înlocui în mod sistematic legiuitorul intern. Aceasta 
trebuie să-și exercite controlul internațional pentru a se 
asigura că soluțiile emise nu impun o sarcină excesivă 
sau sunt inacceptabile de o parte a societății sau de 
unele persoane fizice. De aceea legiuitorul ales în mod 
democratic ar trebui să aibă libertatea de a lua măsuri 
în interesul public, chiar dacă se produc interferențe cu 
interesele individuale. Marja de apreciere acordată state-

lor totuşi nu trebuie să limiteze drepturile individuale, ci 
să protejeze minoritatea împotriva exceselor majorității. 
Există aşadar o dihotomie radicală în întreaga Convenție. 
Scopul Convenției este de a oferi un remediu pentru in-
divid. Deşi Curtea a confirmat că nu are nicio putere de 
a comanda o anumită măsură de execuție, totuşi există 
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, care poate 
pune în aplicare acest lucru prin intermediul aşa-zisei 
„presiune de la egal la egal”.

 În acest sens, rolul Convenției și Curţii este unul pro-
spectiv, întrucât deciziile pe care le emite şi dispoziţiile 
pe care le conţin influenţează viitorul şi evoluția societății 
prin determinarea unor factori și tendințe actuale. Justiţia 
totuşi este o responsabilitate a statului. 

Potrivit cercetătorilor, ca urmare, politizarea justiţiei 
prin imixtiunea executivului în activitatea instituţiilor 
judiciare generate de independenţa instituţională insu-
ficientă a puterii judecătoreşti şi de lipsa unei culturi 
bazate pe statul de drept este o problemă care trebuia 
eradicată.

De aceea mai sunt încă multe de făcut şi, în primul 
rând, alinierea normelor naţionale la normele europene 
şi adoptarea de schimbări instituţionale pentru fluidizarea 
dinamicii europene cu cea naţională [10].

Vorbind despre istoricul relaţiilor R. Moldova cu 
Consiliul Europei şi Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, considerăm că trebuie să amintim două perso-
nalităţi notorii care s-au evidenţiat în derularea acestor 
relaţii şi s-au marcat în acest sens.

Astfel, nu-l putem trece cu vederea pe Tudor Panţîru, 
primul magistrat la Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului, din partea R. Moldova, care în prezent activează 
în funcţia de judecător la Curtea Constituţională. Tudor 
Panţîru, prin acţiunile sale, s-a manifestat mereu ca un 
iubitor al neamului nostru şi a întreprins mereu acţiuni 
pentru promovarea imaginii R. Moldova. Potrivit lui 
Tudor Panţîru, „O ţară care îşi desconsideră trecutul nu 
are viitor! Un popor care îşi neglijează fraţii nu poate 
pretinde respectul altor popoare!”.

La caz, ținem să menţionăm participarea lui T. Pan-
ţîru la examinarea şi pronunţarea deciziei CEDO din 
13.12.2001 referitoare la cazul Mitropolia Basarabiei, 
când Curtea a dispus ca Guvernul de la Chişinău să plă-
tească Mitropoliei despăgubiri materiale şi morale în 
valoare de 27 mii de euro. Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului a declarat că autorităţile moldovene se 
fac vinovate de încălcarea articolelor 9 şi 13 ale Con-
venţiei Europene a Drepturilor Omului.

Procesul Mitropoliei Basarabiei este primul în care 
Republica Moldova a compărut în faţa unei instanţe in-
ternaţionale. Potrivit tuturor, decizia Curții marchează 
un moment important atât prin semnificaţia ei directă, 
rezultată din faptul că are în vedere nu un prejudiciu 
adus unei persoane, ci o încălcare a drepturilor unui 
grup religios, precum şi prin implicaţia că Guvernul 
Moldovei ar respinge libertatea credinţei consacrată şi 
apărată de Convenţia amintită la care Republica Mol-
dova este parte semnatară.

 Cu referire la cazul sus-enunţat, în componenţa 
completului care a dat câștig de cauză Mitropoliei Ba-
sarabiei s-a aflat o altă personalitate din R. Moldova 
care s-a evidenţiat şi în spaţiul european fiind şi actua-
lul preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poa-
lelungi. 

Potrivit lui Tudor Panţîru, preşedintele Curţii Supre-
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me de Justiţie a Republicii Moldova, Mihai Poalelungi, 
înţelege importanţa crucială a bunei pregătiri profesio-
nale a membrilor corpului judecătoresc. Domnia sa nu 
ezită să pună în practică experienţa pe care a acumu-
lat-o în cadrul CtEDO. S-a mai stabilit că, până la ve-
nirea acestuia la conducerea CSJ, RM se plasa în topul 
ţărilor cu cele mai multe plângeri depuse la CtEDO. 
Experţii în domeniu considerau că de vină erau viziu-
nile conservatoare ale unor judecători, dar şi pregătirea 
insuficientă a acestora. Totuşi, în ultimii trei ani, RM 
a înregistrat progrese la capitolul aplicării practicilor 
CEDO.

În cele ce urmează, întrucât ne-am referit la avantajele 
ratificării CEDO, vom aminti un rezultat al jurisprudenţei 
CEDO faţă de cauzele naţionale, şi anume, unificarea 
practicii judiciare şi cerinţele pe care le reclamă.

Instituirea precedentului judiciar constituie o provo-
care aparte pentru R. Moldova. Or, aderarea R.Moldova 
la CEDO a produs o turnură esenţială privitor la evalu-
area rolului şi locului instituţiei precedentului judiciar 
în sistemul nostru de drept. 

Revenind la analiza cauzelor moldoveneşti la 
CEDO, urmează să menţionăm că Republica Moldova 
face parte din primele zece state cu cele mai multe do-
sare aflate pe rolul Curţii.

De analiză a reuşitelor şi nereuşitelor care s-au înre-
gistrat în acest răstimp, pe plan intern, în domeniul res-
pectării drepturilor omului în R. Moldova, precum şi de 
problemele sistemului judiciar moldovenesc, aşa cum 
le-a identificat Curtea Europeană, s-a ocupat Radu Pan-
ţîru în articolul „Aspecte deficitare în realizarea justiţi-
ei identificate de către Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului în hotărârile împotriva Republicii Moldova”.

Potrivit acestui raport, evoluţia numărului cererilor 
introduse împotriva Republicii Moldova din 1997 până 
în 2011 este următoarea: 1997 – 7 de cereri, 1998 – 27 
de cereri, 1999 – 60 de cereri, 2000 – 60 de cereri, 2001 
– 132 de cereri, 2002 – 200 de cereri, 2003 – 295 de ce-
reri, 2004 – 377 de cereri, 2005 – 632 de cereri, 2006 – 
656 de cereri, 2007 – 829 de cereri, 2008 – 1204 cereri, 
2009 – 1172 de cereri, 2010 – 1015 cereri, 2011 – 985 
de cereri. Astfel, din 1997 şi până în prezent, împotriva 
Republicii Moldova au fost formulate peste 9.000 de 
cereri, iar Curtea a declarat inadmisibile, a radiat de pe 
rolul său sau a distrus peste 5.000 dintre dosare. În anul 
2012 la Curte sunt înregistrate aproximativ 4.000 de 
cereri introduse împotriva Republicii Moldova, dintre 
care aproximativ 3.200 sunt cereri care fac parte din 
dosarele fără vreo şansă de succes, dosare distribuite 
organului judiciar format dintr-un singur judecător – 
„judecătorul unic”. 

Potrivit aceluiași raport, până în anul 2013, împotri-
va Republicii Moldova au fost pronunţate 247 de ho-
tărâri prin care Curtea a constatat violarea diferitelor 
drepturi garantate de Convenţie, ceea ce relevă exis-
tenţa unei probleme mai mult sau mai puţin grave. În 
cele ce urmează, vom prezenta problemele sistemului 
judiciar moldovenesc, aşa cum le-a identificat Curtea 
Europeană. Pentru o mai bună înţelegere, vom împărţi 
analiza în ordinea articolelor din Convenţie.

Conform cercetărilor efectuate de Radu Panţîru, se-
ful secţiei Grefă al R.Moldova la CEDO, problemele 
sistemului judiciar moldovenesc identificate de Curtea 
Europeană sunt următoarele:

- internarea forţată în spitalele de psihiatrie prin 

obligarea unei persoane la un tratament psihiatric inu-
til, ceea ce echivalează în sensul art.3 din Convenţie cu 
relele tratamente (încălcarea art. 3 CEDO);

- violarea art.5 paragr. 1 prin internarea ilegală şi 
arbitrară a reclamanţilor în spitale de psihiatrie;

- încălcarea dreptului la un proces echitabil, atât în 
materie civilă, cât şi în materie penală, art.6 din Con-
venţie (sunt cele mai întâlnite în aproximativ 90% cereri 
venite la Curte), prin neexecutarea hotărârilor judecăto-
reşti, încălcarea principiului securităţii raporturilor juri-
dice; violarea principiului prezumţiei de nevinovăţie);

- încălcarea art.8 CEDO, dreptul la respectarea vie-
ţii sale private şi de familie;

- încălcarea art.9 care garantează libertatea de gân-
dire, de conştiinţă şi de religie;

- încălcarea libertăţii de exprimare (art. 10 CEDO);
- încălcarea dreptului la asociere şi dreptului la în-

trunire (art. 11 CEDO);
- încălcarea art.13 şi 14, prin care statele se obligă să 

instituie remedii la nivel naţional împotriva violărilor 
drepturilor garantate de aceasta; 

- încălcarea art.1 Protocolul 1 al Convenției garan-
tează respectarea dreptului de proprietate;

- încălcarea art.3 din Protocolul 1 care garantează 
dreptul la alegeri parlamentare libere [11].

Este o tendință îmbucurătoare, mai ales că majoritatea 
încălcărilor constatate în anul 2013 țineau de condițiile 
de detenție în penitenciarele din Republica Moldova și 
au fost depuse la Curtea Europeană până în anul 2009. 
În 2013 au fost examinate peste 3.200 de cazuri și au 
fost pronunțate 19 hotărâri în care au fost constatate 
18 încălcări. Astfel, rata de condamnare a Republicii 
Moldova este de doar 0,6%, în timp ce media la CEDO 
este de 3,9%, a menţionat fostul ministru al Justiției 
Oleg Efrim.

Pentru o mai bună înţelegere a situației cauzelor           
R. Moldova la CEDO în perioada 1997-2015, urmează a 
se vedea analiza efectuată de Centrul de Resurse Juridice 
din R. Moldova , care a analizat foarte amănunțit acest 
subiect şi care sunt reflectate în anexele la acest capitol 
întocmite de Centru, ele merită a fi vizualizate. 

La caz, despre activitatea Curții Europene a Drepturi-
lor Omului în anul 2016, Centrul de Resurse Juridice din 
Moldova a constatat că la capitolul încălcării drepturilor 
omului RM se afla pe locul 7 din cele 47 de ţări membre 
ale Consiliului Europei. În 2016, moldovenii s-au adresat 
la CEDO de 4 ori mai des decât media europeană; în 
baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 
31 decembrie 2016, Republica Moldova a fost obligată 
să plătească peste 16.200.000 euro (236.807 euro în 
2016). Aceasta este mai mult decât un întreg buget al 
instanţelor judecătoreşti pentru anul 2015 [12].

Potrivit agentului guvernamental, Lilian Apostol, în 
ultimii ani a scăzut numărul condamnărilor ce vizează 
actul justiției. „În prezent, condamnările Curții se referă 
și la alte încălcări prevăzute în Convenția Europeană, 
cum ar fi violența în familie”, a spus reprezentantul 
Guvernului la CEDO.

Tendințele pozitive se datorează, în mare parte, și 
deciziilor luate la nivel național. Potrivit ex-ministru-
lui Oleg Efrim, prin instituirea remediului național în 
privința neexecutării hotărârilor judecătorești a fost 
exclusă o bună parte din condamnări la CEDO. 

Prin urmare, pentru moment, încrederea justiţiabili-
lor faţă de CEDO şi-a dovedit eficienţa. 
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 Potrivit Declaraţiei Parlamentului R. Moldova cu 
privire la starea justiţiei din R. Moldova şi la acţiuni-
le necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul 
justiţiei, disfuncţiile majore ale sistemului judecătoresc 
din Republica Moldova au fost menţionate în multiple 
rapoarte ale organizaţiilor neguvernamentale naţionale 
şi internaţionale de specialitate, în documente ale or-
ganismelor internaţionale, cum ar fi Consiliul Europei, 
Comisia Europeană, OSCE şi altele, în rapoarte ale 
statelor occidentale. În Raportul cu privire la respec-
tarea angajamentelor asumate de Republica Moldova 
vizavi de Consiliul Europei, aprobat de Adunarea Par-
lamentară a Consiliului Europei (APCE) în anul 2007, 
precum şi în Rezoluţia nr.1572 (2007), şi în Recoman-
darea nr.1810 (2007) cu privire la respectarea obligaţi-
ilor şi angajamentelor RM, Înaltul For European, ana-
lizând modul de funcţionare a sistemului judecătoresc, 
a constatat finanţarea insuficientă a acestui sistem şi a 
îndemnat Republica Moldova să lanseze noi acţiuni 
menite să asigure independenţa aparatului judiciar şi să 
ridice eficacitatea justiţiei. 

Potrivit aceleiaşi declaraţii, aceste recomandări, 
inclusiv garantarea independenţei aparatului judiciar, 
ridicarea eficacităţii şi profesionalismului judecăto-
rilor, ameliorarea condiţiilor de activitate, a instruirii 
şi a metodelor de lucru ale profesiilor judiciare, era-
dicarea corupţiei din sistemul judiciar, formulate şi în 
Rezoluţia APCE nr.1465 (2005) cu privire la funcţio-
narea instituţiilor democratice în Moldova, nu au fost 
însă luate în considerare, rămânând actuale. Cea mai 
elocventă apreciere a problemelor cu care se confruntă 
justiţia moldovenească a fost dată de CtEDO, care, în 
hotărârile sale de condamnare a Republicii Moldova, a 
sancţionat de nenumărate ori prestaţia nesatisfăcătoare 
a instanţelor de judecată şi a judecătorilor naţionali. În 
unele hotărâri şi opinii separate ale Înaltei Curţi de la 
Strasbourg a fost menţionată expres angajarea politică 
a unor judecători şi au fost exprimate rezerve şi îngri-
jorări serioase vizavi de ilegalitatea evidentă şi repetată 
a soluţiilor date de chiar Plenul Curţii Supreme de Jus-
tiţie. Analiza sumară a jurisprudenţei Curţii Europene 
în dosarele moldoveneşti demonstrează că instanţele 
judecătoreşti din Republica Moldova, pe parcursul ul-
timilor ani, s-au pretat la diverse abuzuri şi încălcări 
grave ale drepturilor omului, precum ar fi: tolerarea şi 
acoperirea actelor de tortură şi de tratament inuman şi 
degradant, arestările ilegale şi abuzive, hărţuirea per-
soanelor prin intermediul proceselor penale intentate la 
comandă, încălcările dreptului la un proces echitabil, 
încălcările dreptului la viaţă privată, violările dreptului 
la libertatea de exprimare şi de întrunire paşnică, depo-
sedările arbitrare de proprietate etc. 

Constatarea finală a legislatorului a fost că rezul-
tatul unei asemenea activităţi a instanţelor naţionale a 
condus la pierderea totală a încrederii societăţii în ac-
tul de justiţie şi a compromis grav imaginea Republicii 
Moldova în ochii comunităţii internaţionale. O astfel de 
prestaţie a instanţelor naţionale a condus la perceperea 
ţării noastre de către opinia publică internaţională ca 
pe una coruptă, nedemocratică şi totalitară. Drept con-
secinţă, în conştiinţa oamenilor s-a consolidat ideea că 
unica instanţă care le poate face justiţie este Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului. 

De asemenea, în Declaraţie s-a mai constatat că o 
astfel de stare a lucrurilor a dus şi duce în continuare 

la pierderi financiare considerabile şi la sărăcirea bu-
getului ţării. Pentru exemplificare, merită menţionat 
faptul că, în anul 2008, mărimea despăgubirilor dictate 
de Curtea de la Strasbourg în dosarele moldoveneşti 
depăşise mărimea bugetului alocat întregului sistem al 
justiţiei în Republica Moldova. Astfel, statul este nevo-
it să redirecţioneze permanent sume importante de bani 
care ar putea fi folosite în alte domenii vitale, precum 
cel al educaţiei, al sănătăţii sau al pensiilor. 

Încă după procesul de la Nürnberg, precum remarca 
şi Jean-Claude Mignon, președintele Adunării Parla-
mentare a Consiliului Europei, ţările Europei au simţit 
puterea mântuitoare a justiției internaționale. 

Adoptarea unei asemenea Convenţii, precum 
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, se spune că a fost ideea lui 
Winston Churchill, personalitate marcantă a secolului 
XX, considerat cel mai important om politic britanic 
al acestui secol, care încă în perioada războiului se 
gândea cum să asigure pacea în lume prin garantarea 
drepturilor fundamentale ale cetățenilor şi înlăturarea 
regimurilor totalitare. 

Așadar, după ororile celui de-al Doilea Război Mon-
dial, instituirea unui mecanism juridic internațional era 
inevitabilă. Constituirea Consiliului Europei și adop-
tarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului 
și libertăților fundamentale sunt considerate, pe bună 
dreptate, a fi o poveste de succes. Or, în țările în care 
statul de drept este slab sau în cazul în care încălcările 
drepturilor omului sunt deosebit de grave, cazuri care 
se regăsesc și în jurisprudența R.Moldova, hotărârile 
Curții au reprezentat de multe ori o „ultimă speranță de 
dreptate” pentru justițiabili. 

În concluzie, conchidem că constituirea Consiliului 
Europei, Curții Europeane pentru Drepturilor Omului, 
instituirea unor norme comune de înfăptuire a justiției 
au avut mai mult succes decât Winston Churchill ar fi 
putut vreodată să îşi imagineze, stabilind standardul 
pentru protecția drepturilor omului nu doar în Europa, 
ci și în întreaga lume, inclusiv în R. Moldova. 
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Introducere. Originea acţiunilor represive statale 
este relatată încă printre codificările antice şi 

anume ,,Legile lui Manu”. Această culegere de legi 
reprezintă apogeul modelului represiv de reacţie socială 
împotriva criminalităţii, dar, în acelaşi timp, este şi un 
izvor al dreptului penal contemporan. Pentru prima oară 
în istoria omenirii, Legile lui Manu introduc un şir de 
cauze care înlătură caracterul penal al faptei, cum ar fi: 
legitima apărare, reţinerea infractorului, riscul întemeiat 
ş.a. De exemplu, „.... cel care a omorît apărîndu-se pe 
sine însuşi, protejând darurile jertfite, apărînd o femeie 
sau un brahman, conform legii el nu comite un păcat”.

Romanii spuneau: „Este îngăduit a respinge forţa 
prin forţă şi acest drept îl are omul de la natură”. Platon 
admitea nepedepsirea în caz de legitimă apărare, însă o 
restrângea numai la cetăţenii liberi. Dacă un sclav omora 
o persoană liberă apărându-se contra ei, era pedepsit ca 
ucigaş [1, p.201].

Pravila lui Caragea prevedea: „Cine va omorî 
apărîndu-și viaţa de primejdie nevinovat este...”. La fel 
și Pravila lui Vasile Lupu: „Cela ce ucide pre omul cela 
ce vine asupra lui să-l ucidă nu se va certa niciodată, iară 
de va merge neștine să ucidă pre cineva și acela îl va 
întîmpina și-l va ucide pre dînsul, atunci să nu se cheme 
că l-au ucis neștine, ca să dzîcă că s-a ucis singur”. 

De-a lungul timpului conceptul a evoluat. În doctrină 
găsim numeroase încercări de identificare a fundamen-
tului acestei categorii juridice. În funcție de opiniile 
exprimate, s-au conturat două tipuri de teorii asupra 

fundamentului legitimei apărări, și anume, teoriile su-
biective și teoriile obiective.

Potrivit teoriilor subiective (teoria instinctului de con-
servare și teoria constrângerii morale) legitima apărare se 
fundamentează pe invincibilitatea instinctului omenesc 
de apărare în faţa unui atac care îi pune în primejdie viaţa 
sau integritatea corporală. Acestea au fost criticate de 
susţinătorii opiniilor după care legitima apărare ar fi un 
drept, menţionându-se și faptul că ele ignoră caracterul 
injust al agresiunii [2, p.39].

În cadrul teoriilor obiective (teoria negaţiei injustu-
lui, teoria retribuţiei răului prin rău, teoria coliziunii de 
drepturi și obligaţii, teoria apărării publice subsidiare, 
teoria utilităţii speciale, teoria exerciţiului funcţiei 
publice, teoria dreptului subiectiv cu caracter public) 
– legitima apărare este privită ca o cauză obiectivă 
de justificare, ce acţionează in rem, acţiunea sa fiind 
conformă dreptului. Aceste teorii resping ideea con-
strângerii psihice și susţin că legitima apă- rare ar fi un 
drept, conferit de lege celui aflat în faţa unui atac. Deci, 
în prezenţa unui drept nu se poate vorbi de vinovăţie 
și de răspunderea penală a făptuitorului [2, p.40-46]. 
Aceste teorii, deși interesante, nu pun în lumină esenţa 
reală a legitimei apărări și conţin unele idei care nu 
pot fi acceptate. Fundamentul real al înlăturării ca-
racterului penal al faptei, în caz de legitimă apărare, 
este constrângerea psihică și deci absenţa vinovăţiei. 
Persoana aflată în faţa unei agresiuni, care prezintă 
pentru ea, pentru altul sau pentru un interes public un 
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pericol grav și iminent, este constrânsă să reacţioneze 
în scopul apărării valorilor sociale ameninţate grav 
de un atac periculos. Acesta este și temeiul înlăturării 
vinovăţiei și al caracterului penal al faptei săvârșite în 
legitimă apărare. 

Dreptul la legitima apărare îl au în mod egal toate 
persoanele, indiferent de pregătirea lor profesională 
sau specială, precum și de situaţia de serviciu. În acest 
caz, fac excepţie de la regula generală persoanele în 
ale căror atribuţii de serviciu intră apărarea drepturilor 
persoanei, a intereselor publice (de pildă, poliţiștii). 
Neîndeplinirea acestor obligaţiuni poate avea drept 
urmare aplicarea sancţiunilor disciplinare sau a pedep-
selor penale, de pildă, pentru neglijenţă în serviciu (art. 
329 din CP RM)[3, p.298]. 

Autorii autohtoni: Constantin Rusnac și Iurie Oda-
giu, pe bună dreptate, afirmă că anume aceștia sunt 
supuși unui pericol de depășire a limitelor legitimei 
apărări, atunci când au de aplicat forța fizică, mijloa-
cele speciale sau arma de foc ca să apere de un atac 
ce pune în pericol persoana sau un interes public, ori 
însăși viața proprie.

Ei susțin veridicitatea datelor unui sondaj cu privire la 
cauza de legitimă apărare în sfera activității profesionale 
a angajaților structurilor polițienești ce demonstrează că 
doar 4,16% din angajații poliției o consideră eficientă, 
iar 79,16% că are o eficacitate mică, 16,7% din angajații 
poliției le-a fost greu să aprecieze eficacitatea cauzei de 
legitimă apărare [4, p.150].

Materiale şi metode aplicate. În procesul studiului 
dat au fost utilizate următoarele metode de cercetare 
ştiinţifică: analiza istorică – prin prisma acestei metode 
s-a relevat importanța acestei instituții încă de la apariția 
acestora în marele imperii, analiza sistemică, analiza 
logică, analiza comparativă, generalizarea și sinteza. 
Materialele utilizate sunt: actele legislative şi normati-
ve internaţionale şi naţionale în domeniu ale Republicii 
Moldova, doctrina şi alte materiale relevante.

Rezultate obţinute şi discuţii. În literatura de spe-
cialitate, doctrinarii autohtoni s-au expus destul de mo-
dest, laconic asupra subiectului supus cercetării, dat 
fiind faptul că lipsesc pârghii concrete de a delimita ba-
rierele cele impuse de lege ce ar cataloga o faptă, drept 
fapt infracțional (caracterul penal al acesteia). Dat fiind 
faptul că și infractorii au scopul de a crea confuzii în 
sensul atenuării răspunderii/pedepsei penale sau chiar 
eschivarea de la aceasta.

Violările grave, masive şi sistematice ale drepturilor 
omului, comise de unele state la nivel intern, înainte şi 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au deter-
minat o poziţie.

Caracterul penal al unei fapte este definit în doctri-
na penală ca o ,,însuşire sintetică a faptei ce decurge 
din întrunirea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii” [5, 
p.217].

Lipsa oricăreia dintre aceste trăsături esenţiale ex-
clude existenţa caracterului penal al faptei, existenţa 
infracţiunii şi, pe cale de consecinţă, răspunderea pe-
nală. Fără un caracter penal, o faptă concretă nu poate 

fi calificată ca infracţiune, iar fără infracţiune nu există 
răspundere penală.

Caracterul penal al faptei este normativ, acesta fiind 
dat de dispoziţiile legii penale care stabileşte conţinutul 
trăsăturilor esenţiale necesare pentru existenţa unei 
infracţiuni şi condiţiile în care o faptă care întruneşte 
aceste trăsături constituie o infracţiune. 

Având în vedere că legiuitorul este acela care stabi-
leşte caracterul infracţional al faptelor, tot el este acela 
care poate, în anumite situaţii sau împrejurări, să înlă-
ture caracterul penal al acestora [3, p.295].

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei re-
prezintă anumite stări, situaţii, cazuri, împrejurări a 
căror existenţă în timpul săvârşirii faptei face ca reali-
zarea eficientă a vreuneia dintre trăsăturile esenţiale ale 
infracţiunii să devină imposibilă [6, p.208].

Atitudinea lucidă de respect faţă de legea penală re-
prezintă o condiţie hotărâtoare a întăririi continue a sta-
tului de drept şi a ocrotirii eficiente a valorilor sociale 
care stau la baza societăţii la etapa actuală. Adoptarea 
unei noi legi penale a constituit un pas semnificativ în 
efectuarea reformei de drept, în perfecţionarea sistemu-
lui de protecţie a drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului.

Profundele transformări social-economice pe care 
societatea le-a cunoscut în evoluţia sa au marcat, cum 
era şi firesc, în mod direct şi evoluţia dreptului penal. 
O tendinţă în planul evoluţiei dreptului a fost şi este 
apariţia unor norme şi instituţii noi în cadrul ramurilor 
de drept ce formează sistemul dreptului. Dreptul penal 
material, la rândul său, a fost şi el marcat de schimbă-
rile produse în realitatea socială, el protejează în modul 
cel mai eficace ordinea de drept şi, pe cale de consecin-
ţă, ordinea socială, se recunoaşte că această ramură a 
dreptului reprezintă în cadrul sistemului unitar mijlocul 
principal de apărare a celor mai importante valori so-
ciale. 

Remarcăm că codurile penale au prezentat întotdeau-
na opere legislative de mare însemnătate istorică, nu nu-
mai pentru că au sintetizat, de fiecare dată, o îndelungată 
experienţă umană, dar şi pentru că au concentrat cele mai 
stabile şi mai profunde cerinţe sub aspect legal, moral, 
social şi politic ale unei societăţi determinate.

Anume prin aceasta se explică procesul complex de 
durată al elaborării unui Cod penal, proces care nece-
sită eforturi mari şi perseverente din partea unui număr 
impunător de specialişti, solicitate la elaborarea şi defi-
nitivarea unor asemenea acte legislative de importanţă 
majoră. Tergiversarea procesului de redactare a legii 
penale este datorată şi armonizării legislaţiei naţionale 
la standartele internaţionale.

Realizarea reformei penale e o necesitate în lumina 
angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, 
a aderării ţării noastre la acte internaţionale de mare 
însemnătate (de exemplu, la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului) cu profunde implicaţii asupra regle-
mentării penale. Dacă în multe privinţe legea penală în 
vigoare satisface cerinţele Convenţiei Europene, există 
însă domenii care necesită introducerea unor completări 
sau amendamente, ţinându-se seama de exigenţele aces-
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tui important act internaţional. Exigenţa de a ţine cont 
de ele se impune şi în lumina eforturilor de unificare 
europeană a legislaţiei penale, de apropiere a conţinu-
tului reglementărilor naţionale penale şi de cooperare 
internaţională în lupta contra infracţiunilor.

Vom menţiona tangenţele acestui studiu cu exigen-
tele CEDO. De ex., art. 2 prevede expres: Dreptul la 
viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moar-
tea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat decât 
în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un 
tribunal în cazul în care infracţiunea este sancţionată cu 
această pedeapsă prin lege [7, art.2].

Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin 
încălcarea acestui articol în cazurile în care aceasta ar 
rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă: 

a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împo-
triva violenţei ilegale; 

b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a 
împiedica evadarea unei persoane legal deţinute; 

c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente 
sau o insurecţie. 

Prevederi similare conţine şi legea supremă a Repu-
blicii Moldova prin dispoziţiile alin. (1) art. 24 şi alin. 
(2) art. 26 ale Constituţiei Republicii Moldova fiecărei 
persoane se acordă dreptul la viaţă, la integritate fizică 
şi psihică, precum şi dreptul de a reacţiona indepen-
dent, prin mijloace legitime, la faptele de încălcare a 
drepturilor şi libertăţilor sale [8, art.24-art.26].

Dreptul la viaţă stă la baza celorlalte drepturi şi 
libertăţi fundamentale, fiind ,,cel mai fundamental” 
drept al persoanei. EI este consacrat atât în constituţiile 
moderne, cât şi în Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO). 

În ciuda importanţei sale, dreptul la viaţă rămâne in-
cert ca şi conţinut, deoarece textele internaţionale doar 
enunţă dreptul la viaţă, nu definesc şi viaţa.

Deşi se susţine şi se încurajează neatingerea drep-
tului la viaţă datorită umanizării, aşa cum se observă 
chiar din conţinutul art.2 CEDO, moartea este totuşi 
acceptată şi neconsiderată o încălcare a art.2, dacă este 
rezultatul aplicării unei pedepse capital, rezultatul legi-
timei apărări, survenită pe timp de război. 

Prin reglementarea legitimei apărări nu se recunoaște 
dreptul de a comite fapta prevăzută de legea penală în-
tr-o asemenea împrejurare, ci că legea penală nu inter-
vine din cauza existenţei unor situaţii deosebite, care 
impun celui care acţionează un anumit comportament 
ieșit din comun.

Instituţia depăşirii limitelor legitimei apărări a fost 
cunoscută de legislaţia penală a Republicii Moldova, 
odată cu adoptarea Codului penal din anul 1961, unde 
în alin.(2) art.13 era specificat: „Se consideră depăşire 
a limitelor legitimei apărări necorespunderea vădită a 
apărării cu caracterul şi pericolul atacului”, această 
reglementare dădea posibilitate lucrătorilor practici să 
califice mai uşor o faptă drept legitimă apărare sau o 
depăşire a acesteia, fiind stabilit în lege însuşi criteriul 
de legalitate a apărării [9, art.13].

În prezent, conform art. 36 Cod penal prevede: „Nu 

constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, 
săvîrșită în stare de legitimă apărare. Este în stare de 
legitimă apărare persoana care săvîrșește fapta pen-
tru a respinge un atac direct, imediat, material și real, 
îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva 
unui interes public și care pune în pericol grav persoa-
na sau drepturile celui atacat ori interesul public”.

„Este în stare de legitimă apărare și persoana 
care săvîrșește fapta, pentru a împiedica pătrunderea, 
însoțită de violența periculoasă pentru viața și sănă-
tatea persoanei ori de amenințarea cu aplicarea unei 
asemenea violențe, într-un spațiu de locuit sau într-o 
altă încăpere” [10, art.36].

Deci, constatăm că ambele redacții legale ale stării 
de legitimă apărare conțin un punct reper comun: fapta 
prevăzută de legea penală este considerată ca fiind o 
legitimă apărare, dacă a fost săvârșită împotriva sau 
pentru a respinge un atac direct, un atac anterior social-
periculos, actualmente atac direct, imediat, material și 
real, îndreptat împotriva unui interes public și care pune 
în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat, ori 
interesul public.

În noua lege s-a trecut cu vederea și nu a fost repro-
dusă condiția de proporționalitate a legitimei apărări, 
care anterior era limitată prin expresia: „Dacă n-au fost 
depășite limitele legitimei apărări. Se consideră depășire 
a legitimei apărări necorespunderea vădită a apărării cu 
caracterul și pericolul atacului”. 

Aliniatul dat a fost exclus la intrarea în vigoare a 
noului Cod penal al Republicii Moldova, în 2002. După 
părerea noastră, această excludere a fost o eroare, nu 
a fost benefică şi urmează a fi revăzută posibilitatea 
de a revigora această prevedere legislativă, deoarece 
în prezent cei care lucrează cu fapte ce au tangenţe cu 
legitima apărare, nu au nicio reglementare juridică, în 
privinţa criteriilor de stabilire a limitelor legitimei apărări 
şi trebuie să se ghideze de cunoştinţele proprii pe care 
le au în această materie.

Din textul legii reiese că legitima apărare este apă-
rarea pe care o persoană o realizează prin săvârșirea 
unei fapte pentru a înlătura un atac înainte ca acesta să 
prejudicieze valorile amenințate. Realizarea apărării se 
efectuează numai prin săvârșirea unei fapte, prevăzute 
de legea penală care nu se consideră infracțiune, deoa-
rece ea este săvârșită în stare de legititnă apărare (alin.
(1) art. 36 CP). 

În același timp, din prevederile legii, precum că 
persoana respinge o agresiune „carc pune în pericol 
grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul 
public”, mai reiese că starea de legitimă apărare este 
posibilă nurnai datorită existenței unui atac ce constituie 
o infracțiune. De aceea, legitima apărare este inadmi-
sibilă împotriva unor acțiuni care, deși, formal, conțin 
semnele unei infracțiuni, dar, fiind lipsită de importanță, 
nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni (alin.
(2) art. 14 CP). De exemplu, nu poate fi considerată 
legitimă apărare vătămarea integrității corporale sau a 
sănătății, ori uciderea persoanei: care a încercat să fure 
cantități neînsemnate de fructe sau legume din grădina 
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proprietarului. Pe bună dreptate, aceste fapte se consideră 
infracțiuni intenționate contra vieții sau sănătății persoa-
nei, fără a avea ceva în comun cu apărarea [11, p.272]. 

Cu atât mai mult, nu se admite existența stării de 
legitimă apărare care, după cum s-a arătat, se realizează 
prin săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală 
ca infracțiuni, împotriva unor fapte contravenționale, 
disciplinare sau alte încălcări de lege ce nu constituie 
infracțiuni. 

Pentru a releva un sens novator al noțiunii de depășire 
a limitelor legitimei apărări este absolut vital de a enunța 
cel puțin o direcție în care se manifestă aceasta și ce 
reprezintă.

Astfel, legitima apărare reprezintă o metodă eficientă 
de luptă cu criminalitatea. Ea constituie, de asemenea, o 
metodă de prevenire a acţiunilor prejudiciabile, întrucât 
pericolul de a fi omorât sau vătămat corporal nemijlocit 
la locul atentatului de cele mai dese ori intimidează mai 
mult făptuitorul decât posibilitatea aplicării ulterioare a 
unei pedepse [12, p.286].

Legitima apărare presupune două laturi: atacul și 
apărarea, instituind, pentru ambele, anumite condiții în 
lipsa cărora legitima apărare devine inexistentă. 

Pentru existenţa legitimei apărări, este necesar ca 
victima să reacţioneze la un atac care întruneşte toate 
condiţiile legale, deoarece depăşirea înseamnă trecerea 
peste barierele legitimei apărări. Mai mult, depăşirea 
limitelor legitimei apărări presupune, pe lângă condi-
ţiile atacului şi realizarea cerinţelor apărării, mai puţin 
cea referitoare la proporţionalitatea forţelor de atac şi 
apărare. 

Atacul și condițiile sale 
Prin atac se înțelege o acțiune săvârșită cu intenția de 

a aduce o atingere sau vătămare a valorilor sociale care 
formează obiectul ocrotirii legale (persoana, drepturile 
ei ori interesele publice etc.) 

Pentru a fi în prezența unui atac, este necesară 
existența mai multor condiții, și anume: 

l. să fie material, direct, imediat, real și injust; 
2. să fie îndreptat împotriva unei persoane, a dreptu-

rilor acesteia ori a interesului public; 
3. să pună în pericol grav valorile apărate (persoana 

și drepturile ei, interesul public) [13, p.38]. 
Apărarea și condițiile sale
Legitima apărare presupune un act de apărare îm-

potriva agresiunii injuste. Prin apărare se înțelege actul 
prin care cel atacat sau persoana care îi vine în ajutor 
încercă să înlăture atacul cu caracteristicile prevăzute 
de lege. Apărarea trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:

l. să se realizeze prin săvârșirea unei contravenții 
(infracțiuni); 

2. fapta care constituie contravenție să fie proporțională 
cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a 
produs atacul. 

Întrebarea-cheie este care ar fi consecințele juridice 
sau calificarea faptei de apărare, dacă cel ce se apără 
aplică, de exemplu, un pistol, trage în țintă contra 
celui ce a pătruns în domiciliu sau pe o porțiune de 

teren privat cu scop de acaparare sau alt scop violent, 
chiar și dacă din armă acesta are doar un fel de „bas-
ton de vată”? (Nu constituie armă de foc și de luptă, 
în cel mai rău caz, poate fi considerat ca armă albă, 
înțepătoare sau rece) – Drept care este specificat în 
Constituția RM la alin. (1) art. 29„Domiciliul şi reşe-
dinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau 
rămîne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane 
fără consimţămîntul acesteia” [8, art.29], precum și 
de art. 179 Cod penal.

O variantă a răspunsului este că astfel persoana se află 
în stare de legitimă apărare, chiar și dacă o să-l omoare 
pe atacator. Altă variantă va fi că, în cazul dat, dacă cel 
ce se „apără” de la un atac cu pătrundere contra unui fel 
de „baston de vată”, dacă aplică pistolul, nu mai este în 
stare de legitimă apărare și, în astfel de caz, calificarea 
va fi un omor intenționat, cu toate consecințele.

Analizând cazurile din practica judiciară, putem 
ajunge la concluzia că fapta va fi calificată drept depă-
şire a legitimei apărări din intenţie, în primul rând, când 
va exista o vădită disproporţionalitate între mijloacele 
folosite de victimă şi atacant, iar în al doilea rând, când 
victima a conştientizat că atacul s-a terminat, dar ea a 
continuat acţiunile de apărare care s-au transformat în 
atac.

După noi, practica judiciară vine în contradicție cu un 
subprincipiu important de drept penal, numit principiul 
legalității, stabilit de art.3 alin. (2) Cod penal, conform 
căruia, interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale 
este interzisă.

De altfel, dacă persoana este obiectul unui atac di-
rect, imediat, material și real, îndreptat împotriva sa, a 
altei persoane sau împotriva unui interes public și care 
pune în pericol chiar și dacă nu este atât de grav pentru 
acea personană, însă care pune în pericol, fie și relativ 
grav drepturile celui atacat ori interesul public, oricum 
filozofic, social și echitabil ea se află totuși într-un fel de 
legitimă apărare. Mai exact, este în drept de a se apăra 
de acest atac, chiar dacă nu e atât de periculos. Or, vo-
lens-nolens, trebuie de ținut cont de faptul că legea nu 
condiționează anumite „limite ale legitimei apărări”, nu 
stabilește limite de proporționalitate în ceea ce privește 
corespunderea apărării cu caracterul și pericolul atacu-
lui, precum nu instituie și nu specifică ce se consideră 
„depășire a limitelor legitimei apărări”.

Pentru a demonstra că, dacă persoana este obiectul 
unui atac, ea oricum se află în stare de legitimă apărare, 
ne referim și la prevederile art. 21 Cod contravențional, 
care specifică aceeași noțiune: „este în stare de legitimă 
apărare persoana care săvîrșește fapta pentru a respinge 
un atac direct, imediat, material și real, îndreptat împo-
triva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes pu-
blic” [14, art.21], respectiv respingerea (fără a specifica 
limitele și mijloacele acestei respingeri, adică caracterul 
apărării). Or, în virtutea prevederilor imperative ce se 
referă la tehnica legislativă, la regulile lingvistice și alte 
imperative, prevăzute de Legea nr. 780 din 27.12.2001 
privind actele legislative, noțiunea de „legitimă apărare” 
este universală și trebuie înțeleasă în același sens în toate 
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normele legale în care se face referire, deoarece trebuie 
să corespundă dispozițiilor constituționale și să fie în 
concordanță cu cadrul juridic existent. Nu este posibil 
ca noțiunea de „legitimă apărare” de la art. 21 Cod 
contravențional să fie diferită decât cea deja expusă în 
art. 36 Cod penal.

Totodată menționăm faptul că atât pentru angajaţii 
structurilor poliţieneşti, legitima apărare reprezintă 
o obligaţie, cât şi pentru alte persoane. La întrunirea 
acestor condiţii persoana terţă este pusă sub presiune, 
datorită faptului că, pe de o parte, ea poate să acţioneze 
conducându-se de art.36 CP RM, care nu-l obligă să 
intervină pentru a salva viaţa şi sănătatea persoanei 
atacate, dar îi oferă dreptul de a alege. Pe de altă par-
te, există prevederile art.163 CP RM care o obligă să 
intervină, deoarece inacţiunea sa va fi calificată drept 
lăsare în primejdie.

În fine, cu toate că am avut cu unele ţări o istorie 
asemănătoare de dezvoltare a legislaţiei penale, iar 
cu altele am avut o istorie diferită, ne propunem să 
trecem în revistă nivelul actual de evoluţie a acestora 
în domeniul legitimei apărări.

Analizând conţinutul art.37 CP al Federaţiei Ruse, 
ajungem la concluzia că după esenţă se aseamănă cu 
prevederile art.36 CP RM. Numai că CP al Federaţiei 
Ruse prevede şi limitele legitimei apărări la alin.(3) 
art.37, fapt ce lipseşte în Codul penal autohton [15, 
p.51].

Codul penal al României la art.19 reglementează 
instituţia legitimei apărări al cărui conţinut este ase-
mănător cu cel prevăzut de legislaţia penală autohtonă 
[16, art.19].

Reglementarea legitimei apărări în legislaţia penală 
belarusă se aseamănă cu a Republicii Moldova, dar 
există şi unele diferenţe, în special este definită mai 
complet esenţa depăşirii limitelor legitimei apărări. 
În alin.(3) art.34 CP al Belarusului este menţionat că 
se consideră depăşire a limitelor legitimei apărări nu 
simpla şi evidenta necorespundere între apărare şi atac, 
dar în urma unei astfel de apărări atacatorului, fără 
necesitate şi din intenţie, să i se cauzeze moartea sau 
leziuni corporale grave [17, art.34]. 

În continuare ne propunem să stabilim care sunt 
criteriile ce califică o faptă drept o depăşire a legitimei 
apărări.

Pentru existenţa legitimei apărări, este necesar ca 
victima să reacţioneze la un atac care întruneşte toate 
condiţiile legale, deoarece depăşirea înseamnă trece-
rea peste barierele legitimei apărări. Mai mult, depă-
şirea limitelor legitimei apărări presupune, pe lângă 
condiţiile atacului şi realizarea cerinţelor apărării, mai 
puţin cea referitoare la proporţionalitatea forţelor de 
atac şi apărare. Depăşirea limitelor legitimei apărări, 
conform literaturii de specialitate românească, poate 
să fie de două tipuri:

• Exces extensiv de apărare – în cazul în care 
depăşirea priveşte momentul în care are loc apărarea 
(atac neînceput sau consumat);

• Exces intensiv de apărare – în cazul în care 

făptuitorul se apără prin mijloacele disproporţionat de 
mari faţă de gravitatea atacului, forţa atacantului, de 
mijloacele de atac ale acestuia, de valorile sociale în 
conflict [4, p.83].

Autorul M. Hotca menţionează că dacă nu sunt 
întrunite oricare dintre celelalte condiţii, cu excepţia 
condiţiei proporţionalităţii, nu este vorba despre depă-
şirea limitelor legitimei apărări. 

În asemenea cazuri, poate fi incidentă altă cauză de 
inexistenţă a infracţiunii, poate fi incidentă provocare 
sau, pur şi simplu, riposta rămâne fără niciun efect 
pe planul existenţei infracţiunii sau individualizării 
răspunderii penale [18, p.301]. Cu alte cuvinte, pro-
blema depăşirii limitelor legitimei apărări este creată 
de intensitatea şi timpul reacţiei. Dacă apărarea este 
superioară atacului, atunci acţiunile ei devin, la rândul 
lor, un atac împotriva căruia este posibil de acţionat în 
limitele legitimei apărări. 

În literatura de specialitate, sunt mai multe opinii 
cu privire la trăsăturile ce diferenţiază o faptă săvârşită 
în legitimă apărare, de o depăşire a acesteia. Aşadar, 
N.A. Popov susţine că diferenţa se face în baza ca-
tegoriilor de infracţiuni, A.I. Santalov specifică că în 
baza intensităţii atacului, noi însă suntem de acord 
cu autorul V.F. Kiricenko care afirma că: „întrebarea 
ce ţine de depăşirea limitelor legitimei apărări este 
întrebarea ce ţine de eveniment. Numai în baza ana-
lizei concrete a circumstanţelor cauzei se poate de 
stabilit limitele apărării, în teorie conţinându-se numai 
principii generale” [19, p.107].

Fiecare atentat infracţional, ce nu este însoţit de 
violenţă, periculos pentru viaţă, se caracterizează prin 
trăsăturile sale particulare, în special semnalmentele 
fizice ale atacatorului, are în posesie sau nu armă de foc, 
alte mijloace şi instrumente ce pot fi folosite la atac etc. 
Aceste particularităţi ale atacului în fiecare caz aparte 
determină particularităţile apărării. De aceea proporţi-
onalitatea dintre atac şi apărare este posibil de stabilit 
numai după analiza şi aprecierea circumstanţelor cau-
zei. Este necesar de atenţionat că nicio circumstanţă, 
în mod individual nu este principală, dar fiecare dintre 
ele poate să influenţeze decizia cu privire la concursul 
ei cu celelalte circumstanţe ale cauzei. 

De exemplu, A. a fost condamnat pentru cauzarea 
intenţionată de vătămări grave sănătăţii lui B., în timpul 
depăşirii limitelor legitimei apărări.

Din circumstanţele cauzei s-a stabilit că A., refuzând 
să execute cerinţe ilegale, B. l-a lovit cu pumnul în faţă, 
l-a apucat de cămaşă şi a continuat să-l lovească. În 
scop de apărare, A. a scos cuţitul ce-l deţinea şi l-a lovit 
pe B., chiar şi după lovitura cu cuţitul, B. a continuat 
să-i aplice lovituri. Dorind să stopeze fapta infracţio-
nală săvârşită de B., A. a început să bălăbănească cu 
cuţitul cauzând trei plăgi, care au fost ulterior catalogate 
drept vătămare gravă a sănătăţii.

Instanţa de judecată a stabilit că a avut loc o depăşire 
a legitimei apărări, care s-a manifestat prin faptul că 
A. a ales mijloace de apărare disproporţionat atacului. 
Totodată, judecata a ţinut cont de faptul că fapta infrac-
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ţională a avut loc în cazarmă şi A. a putut să cheme în 
ajutor alte persoane.

Cu toate acestea, din circumstanţele cauzei a mai fost 
stabilit că A. anterior a mai fost bătut de B. Înainte de a 
se folosi de cuţit, A. l-a preîntâmpinat pe B. că va folosi 
cuţitul, dar aceasta nu l-a stopat. Judecata nu a luat în 
consideraţie şi faptul că A. s-a aflat într-o stare emoţio-
nală tensionată, cauzată de umilinţele lui B.

Sentinţa a fost atacată de A. în instanţa ierarhic su-
perioară, unde cauza penală a fost încetată, stabilindu-se 
că a acţionat în limitele legitimei apărări. Deoarece se 
cunoaşte că fiecare persoană are dreptul la acţiuni active 
de apărare împotriva atacului, indiferent de faptul dacă 
a avut posibilitatea să evite atacul, sau să se adreseze 
după ajutor la alte persoane sau organe ale puterii. Fapt 
omis de instanţa de fond.

Dacă să vorbim despre forma de vinovăţie ce înso-
ţeşte fapta ce depăşeşte limitele legitimei apărări, atunci 
literatura de specialitate cunoaşte două opinii:

1. prima opinie susţinută şi de M.I. Iakubovici se 
bazează pe faptul că depăşirea limitelor legitimei apărări 
este posibilă numai prin imprudenţă;

2. a doua opinie stabileşte că depăşirea limitelor 
legitimei apărări este posibilă atât din intenţie, cât şi din 
imprudenţă.

Analizând cazurile din practica judiciară, putem 
ajunge la concluzia că fapta va fi calificată drept depă-
şire a legitimei apărări din intenţie, în primul rând, când 
va exista o vădită disproporţionalitate între mijloacele 
folosite de victimă şi atacant, iar în al doilea rând, când 
victima a conştientizat că atacul s-a finalizat, dar ea a 
continuat acţiunile de apărare care s-au transformat în 
atac. 

Autorii români susțin că depășirea limitei legitimei 
apărări se poate produce cu intenție sau din culpă. 

Se produce cu intenție ori de câte ori cel atacat, în 
mod deliberat, întreprinde acțiuni exagerate în apărare, 
iar din culpă când făptuitorul nu-și dă seama că apărarea 
nu este proporțională cu pericolul, fie crezând că acesta 
este mai mare decât cel real, fie considerând că reacția 
sa se încadrează în limitele proporționalității, deși putea 
și trebuia să-și dea seama.

Depășirea limitelor legitimei apărări poate fi de mai 
multe feluri: 

a) apărarea cu mijloace care nu corespund vădit 
mijloacelor de atentare; 

b) apărarea cu o intensitate ce depășește intensitatea 
atacului;

c) apărarea cu mijloace care pun în pericol viața și 
sănătatea mai multor persoane; 

d) apărarea după terminarea atacului, dacă celui care 
se apără îi este clar momentul consumării atacului.

Depăşirea limitelor legitimei apărări din imprudenţă 
se va considera atunci când victima ar fi trebuit să-şi dea 
seama, şi putea să-şi dea seama, că atacul s-a finalizat, 
dar ea a continuat acţiunile de apărare considerând greşit 
că se află încă în limitele legii.

În opinia noastră, pentru a exclude problema cu pri-
vire la forma de vinovăţie existentă în timpul depăşirii 

limitelor legitimei apărări, legiuitorul trebuie să introdu-
că/reformuleze în dispoziţia art.36 CP RM următoarea 
prevedere: „acţiuni intenţionate care depăşesc vădit ca-
racterul şi pericolul atacului” sau cel puțin să reia forma 
exprimării legislative a Codului penal în redacția anului 
1961, art.13 „Se consideră depășire a limitelor legitimei 
apărări necorespunderea vădită a apărării cu caracterul 
și pericolul atacului”.

Este interesantă teoria românească care diferenţiază 
excesul justificat şi scuzabil.

Excesul justificat de apărare – cel care se apără încal-
că regula proporţionalităţii dintre gravitatea atacului şi 
consecinţele apărării datorită unei alterări a facultăţilor 
sale mintale, survenită pe fondul unei pierderi parţiale a 
controlului energiei fizice [18, p.302]. Exagerarea com-
portamentală este justificată de aprecierea subiectivă a 
victimei care urmăreşte doar înlăturarea atacului concret, 
însă fiind surprinsă sau îngrozită de intensitatea şi agre-
sivitatea acestuia îşi pierde controlul comportamental şi 
îşi depăşeşte condiţia de victimă agresată, trecând din 
cauza excesului, în sfera depăşirii limitelor îngăduite de 
lege, devenind un agresor ce victimizează. 

Legiuitorul român a raportat situaţia excesului jus-
tificat la starea de legitimă apărare, conducându-se de 
faptul că în situaţia în care se acţionează sub stăpânirea 
unei tulburări sau temeri generate de pericolul atacului, 
se poate vorbi de exces din punct de vedere obiectiv, nu şi 
subiectiv, apărarea fiind recunoscută legitimă, chiar dacă 
există o disproporţie între atac şi apărare [18, p.308].

Savantul M.A. Hotca în legătură cu excesul justificat 
menţionează că, în acest caz, limitele depăşirii legitimei 
apărări intră în conjuncţiune cu eroarea de fapt. După 
părerea noastră, această afirmaţie este greşită, deoarece 
doctrina penală cunoaşte mai multe modalităţi ale erorii 
de fapt:

• eroarea în obiectul infracţiunii;
• eroarea în caracterul acţiunii sau inacţiunii;
• eroarea în urmările infracţionale;
• eroarea în legătura de cauzalitate;
• eroarea în circumstanţele agravante şi ale infracţi-

unii, iar unele dintre aceste forme ale erorii de fapt atrag 
răspunderea penală (de exemplu, eroare în persoana 
victimei – dimineaţa când afară încă nu se vede bine, 
persoana A. a ieşit în parc să facă gimnastică, de după 
copaci s-au apropiat trei persoane în costume sportive, 
unul dintre ei fiind înarmat cu un cuţit, i-au cerut să 
le dea banii şi ceasul. Persoana A. a reacţionat rapid 
lovindu-l pe unul dintre atacatori şi apoi a început să 
fugă, fiind urmărit de atacatori, dar nu era pregătit bine 
fizic, de aceea s-a ascuns după un copac luând în mână 
o piatră, în acel moment tot din această direcţie fugeau 
trei persoane terţe, considerând greşit că sunt atacatori 
persoana A. a aruncat în unul din ei cu piatra cauzându-i 
vătămări corporale medii. În acest caz, persoana A. ur-
mează a fi trasă la răspundere penală pentru vătămarea 
medie a integrităţii corporale din imprudenţă).

Excesul scuzabil – constă în depăşirea limitelor legi-
timei apărări determinate de sentimentul de indignare, de 
revoltă, de mânie faţă de agresiunea nejustificată produsă 
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de atacul injust al agresorului, în acest caz persoana nu 
se mai încadrează în limitele legitimei apărări şi va fi 
trasă la răspundere penală [20, p.564].

Când vorbim despre limitele legitimei apărări, este 
necesar de atras o atenţie sporită provocării, deoarece 
există cazuri când atacul este generat de victimă cu scop 
de răfuială, mascând această acţiune sub legitimă apăra-
re. De aceea nu poate fi recunoscută în legitimă apărare 
persoana care intenţionat a generat atacul, pentru a folosi 
acest atac ca motiv de săvârşire a faptei infracţionale. 
Cel ce a săvârşit o astfel de faptă urmează a fi tras la 
răspundere penală conform regulilor generale.

Concluzii. Rezumând cele expuse anterior, deducem 
că în permanenţă ne vom confrunta cu problema stabilirii 
limitelor legitimei apărări, datorită faptului că în legisla-
ţia penală nu există un criteriu unic, care ar da posibilitate 
să constatăm că este o legitimă apărare sau o depăşire a 
acesteia. Depăşirea acestei situaţii este posibilă dacă în 
lege vor fi prevăzute expres criteriile depăşirii limitelor 
legitimei apărări, cum de exemplu este prevăzut în Codul 
penal al Ucrainei, al Federaţiei Ruse etc.

Cu părere de rău, legiutorul moldav a efectuat o 
plagiere „copy-paste” nereușită de la legiutorul rus. 
Afirmând, într-o formă mai puțin dură, conchidem că 
legiuitorul autohton a fost influențat în limitele câtorva 
aliniate neglijându-l pe cel ce prevede bariera dintre „le-
galitate și ilegalitate”, „permis și interzis”, ceea ce admite 
interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale.

Menţionăm că viabilitatea noilor decizii legislative 
în domeniul penal, în ceea ce priveşte utilitatea revenirii 
la forme care aparţineau legislaţiei penale din secolul 
XIX sau începutului de secolului XX, poate fi demons-
trată, în primul rând, numai de activitatea practică, în 
jurisprudenţă. Ar fi prematură dezbaterea oportunităţii 
introducerii acestor prevederi novatoare, în spiritul 
refacerii unor instituţii justificative, considerând că o 
imagine obiectivă asupra sensului semiotic al acestei 
instituţii poate fi obţinută doar în urma unui studiu obiec-
tiv, ce poate fi întocmit numai ca urmare a aplicabilităţii 
practice a noilor prevederi penale în domeniul cauzelor 
care înlătură caracterul penal al faptei.

Conchidem pe baza studiului cu tentă comparativă în 
materia cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 
că este necesar de evidenţiat reglementările extrase din 
majoritatea codurilor penale privind lipsa de vinovăţie 
când a avut loc depăşirea limitelor legitimei apărări.

În așa mod, constatăm că norma penală în vigoare 
este una analogică, care trezește multe semne de între-
bare, chiar și pentru specialiști în domeniu. Respectiv, 
ea nu asigură gradul corespunzător de claritate și previ-
zibilitate, care ar putea fi sensibilizat de orice persoană, 
mai cu seamă de către persoanele fără studii juridice 
speciale. 

Benefic ar fi în acest sens de modificat cadrul juridic 
național, racordând la prevederile Codului penal al Ro-
mâniei, dat fiind faptul că este mult mai clar conținutul 
normativ, astfel respectându-se un principiu fundamen-
tal al TGD ,,accesibilitatea legii”. 

Legiuitorul – remarcă Ithering – trebuie să gândeas-

că profund ca un filozof, dar trebuie să se exprime clar 
ca un țăran.

Fără îndeplinirea acestei cerințe elementare, un act 
normativ va trezi controverse și confuzie, contradicții, 
reacții sociale negative și tendințe de elucidare care 
pun în pericol aplicarea acestuia, traducerea în viață a 
voinței legiuitorului. El trebuie să aibă în vedere că des-
tinatarii normelor juridice sunt oameni cu nivel de cul-
tură diferit, cu posibilități diferite, de receptare a unui 
mesaj normativ [21, p.49].
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Fiind analizate limitele reîncadrării juridico-pe-
nale a faptei inculpatului de către instanța de 

judecată, s-a constatat [12] că problematica existentă 
ce derivă din reîncadrarea faptelor către instanța de 
judecată ex-officio se referă la nerespectarea condiției 
conform căreia urmează de a nu-i fi lezat dreptul la 
apărare inculpatului odată cu exercițiul reîncadrării. 

În acest sens, în urma analizei practicii judiciare 
[4-8], s-a constatat că lezarea dreptului la apărare a 
inculpatului, odată cu exercițiul reîncadrării, se da-
torează lipsei unor mecanisme prevăzute expres de 
CPP RM, care să prevadă modalitatea de reîncadra-
re a faptelor inculpatului. O soluție pentru depășirea 
acestei probleme a fost propusă de către autorii autoh-
toni A. Morcov și V. Budeci [12], care consideră că 
respectarea notificării asupra ,,acuzației penale” poa-

te fi efectuată prin adoptarea și pronunțarea de către 
instanța de judecată a unei încheieri de schimbare a 
încadrării juridice (subl. ne aparține) dată faptei prin 
actul de sesizare. 

Pronunțarea  încheierii în calitate de act procedu-
ral, în care se consemnează manifestarea de voință a 
judecătorului aferent schimbării încadrării juridice a 
faptei, reprezintă o noutate juridică pentru practica ju-
diciară a instanțelor din Republica Moldova, din care 
considerente rezultă și actualitatea temei abordate. 

În literatura de specialitate [13, p.24], cât și în 
practica judiciară neuniformă a României la acest ca-
pitol [9] este discutată pe larg conduita instanței de 
judecată la soluționarea chestiunii de reîncadrare ju-
ridică a faptei, prin încheiere, ori numai în deliberare 
odată cu soluționarea fondului cauzei. 

СZU 343.211

REFLECȚII juRIDICE PRIVIND IMPERATIVITATEA 
PRONuNȚĂRII ASuPRA REîNCADRĂRII juRIDICE A FAPTEI 

INCuLPATuLuI DE CĂTRE INSTANȚA DE juDECATĂ îNAINTE 
DE SOLuȚIONAREA FONDuLuI CAuZEI. 

ANALIZA INCOMPATIBILITĂȚII
Alexandru MORCOV

Procuratura Anticorupție

Pronunțarea încheierii în calitate de act procedural în care se consemnează manifestarea de voință a judecătorului afe-
rent schimbării încadrării juridice a faptei, în temeiul și limitele prevăzute de art.325 CPP RM, reprezintă o novație juridică 
pentru practica judiciară a instanțelor din Republica Moldova. Pronunțarea unei asemenea încheieri este determinată de 
imperativitatea notificării persoanei asupra ,,acuzației penale”. În literatura de specialitate și a României este discutată pe 
larg conduita instanței de judecată la soluționarea chestiunii de reîncadrare juridică a faptei, prin încheiere ori numai în 
deliberare odată cu soluționarea fondului cauzei, unii autori considerând că dacă judecătorul s-ar pronunța prin încheiere 
asupra schimbării încadrării, aceasta ar deveni incompatibil pentru judecarea de mai departe a cauzei. Pretinsa incompati-
bilitate a fost raportată la prevederile art.33 alin.(2) pct.5) CPP RM, fiind analizate ipotezele pretinselor incompatibilități. 
Subsidiar, s-a reținut că încheierea de schimbare a încadrării se prezintă a fi actul prin care se garantează exercitarea drep-
tului fundamental la apărare, iar judecătorul în aceste condiții se prezintă obligat să dispună asupra schimbării încadrării 
juridice prin încheiere anterioară soluționării pe fond a cauzei.

Cuvinte-cheie: incompatibilitate; încheiere de schimbare a încadrării juridice a faptei; dreptul la apărare; dreptul la 
un proces echitabil.

LEGAL REFLECTIONS ON THE COuRT’S OBLIGATION TO RuLE ON THE LEGAL 
RE-ENACTMENT OF THE DEFENDANT’S DEED. ANALYSIS OF INCOMPATIBILITY
Court rulings as a procedural act in which the manifestation of the will of the judge related to the change of the legal 

framing of the deed, under the terms and limits provided by art. 325 CCP, represents an innovation for the legal practice 
of courts in Moldova. Pronouncing of the ruling is determined by the judge’s obligation to notify the accused of the chan-
ge of legal classification. In the specialized legal literature of Romania it is widely discussed the conduct of the court to 
solve the issue of the legal re-enactment of the deed, by rulings or only in deliberation with the settlement of the merits of 
the case, some authors believing that if the judge were to decide on a change classification of the deed, it would become 
incompatible for the further examination of the case. The alleged incompatibility was reported to the provisions of art.33 
paragraph (2) point 5) CCP. It was noted that the court rulings of a change of legal classification is the act that guarantees 
the exercise of the fundamental right to defense, and the judge in these circumstances is required to dispose of the change 
of legal classification by special ruling, issued before the merits of the case.

keywords: incompatibility; court rulings of the change of legal classification; right to defense; right to a fair trial.
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În acest context, sunt relevante mențiunile CtEDO 
care în cauza Adrian Constantin vs România, a statuat 
că, ,,Curtea de Casație şi Justiție României, a schim-
bat încadrarea juridică a faptelor doar în timpul de-
liberării, deci după încheierea dezbaterilor judiciare, 
în acest mod constatând că a fost prea târziu pentru 
exercitarea dreptului la apărare a inculpatului”. 

Menționăm că CPP al României, la fel ca și cel al 
Republicii Moldova, nu prevede expres modalitatea 
de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin ac-
tul de sesizare, inerența adoptării unui act procedural 
(încheiere) în acest sens, fiind dictată de imperativita-
tea notificării persoanei asupra ,,acuzației penale”. În 
acest sens, art.6 § 3 lit.a) a CEDO  îi recunoaşte acu-
zatului dreptul de a fi informat nu doar cu privire la 
cauza acuzaţiei, adică la faptele materiale de care este 
acuzat şi pe care se bazează acuzaţia, dar şi încadrarea 
juridică a faptelor, şi aceasta în mod detaliat [1].

În concluzie, reținem că pentru asigurarea dreptu-
lui la apărare a inculpatului, instanța la reîncadrarea 
faptei penale urmează să pronunțe o încheiere îna-
inte de soluționarea fondului cauzei, prin care va da 
publicității și va notifica inculpatul asupra ,,acuzației 
penale”, or, în caz contrar, există riscul încălcării art.6 
§ 3 lit. a) a Convenției pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale. 

În alt registru, există opinii [13, p.24] care susțin 
ideea că, dacă judecătorul s-ar pronunța prin încheiere 
asupra schimbării încadrării, aceasta ar deveni incom-
patibil pentru judecarea de mai departe a cauzei. Ra-
portând opinia menționată supra, la prevederile legale 
ale CPP RM, constatăm că pretinsa incompatibilitate, 
în opinia autorilor, ar surveni ca urmare a incidenței 
prevederilor art.33 alin.(2) pct.5) CPP RM, conside-
rând că astfel judecătorul prin încheierea respectivă 
își expune opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei 
inculpatului (soluție ce ar putea fi dată în cauza re-
spectivă).

În opinia noastră, o asemenea abordare este discu-
tabilă din punctul de vedere al justificării acesteia și a 
urmărilor pe care aceasta le produce, pornind totodată 
și de la necesitatea asigurării respectării dreptului la 
apărare a inculpatului. 

Potrivit unei opinii [14, p.271], incompatibilitatea 
se înfățișează ca situaţia de inadecvare în care se află 
unul din subiecţii procesuali-oficiali faţă de o cauză 
penală şi care constituie un impediment în ceea ce pri-
veşte participarea acestuia la rezolvarea acelei cauze 
penale.

Incompatibilitatea nu trebuie considerată ca o in-
competenţă, ci numai ca o situaţie specială în care se 
află un participant oficial faţă de cauză penală [15, 
p.395].

Subsidiar, incompatibilitatea poate fi considerată o 
instituție prin intermediul căreia o anumită persoană 
care face parte dintr-un organ judiciar este împiedica-

tă să participe la activitatea procesuală dintr-o cauză 
penală concretă, în vederea înlăturărilor suspiciunilor 
care planează asupra obiectivității și imparțialității 
modului de rezolvare a cauzei de către persoana re-
spectivă [16, p.56]. 

Prin urmare, considerăm că situația incompa-
tibilității precizată în art.33 alin.(2) pct.5) CPP RM, 
nu se regăsește în ipoteza schimbării încadrării juridi-
ce a faptei, încheierea de reîncadrare fiind un act obli-
gatoriu de notificare a  inculpatului asupra acuzației 
penale, instanța în acest mod asigurând exercitarea 
dreptului la apărare a celui din urmă. 

Ab initio, pentru a fi aplicabil art.33 alin.(2) pct.5) 
CPP, judecătorul trebuie să-și fi expus opinia asupra 
vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului prin hotărâri 
anterioare judecăţii în această cauză. Interpretând 
prevederea în cauză, constatăm că voința legiuitorului 
este de a stabili incompatibilități ca urmare a expune-
rii opiniei asupra vinovăției sau nevinovăției inculpa-
tului, raportată la soluțiile ce ar putea fi date în cauza 
respectivă (condamnare, achitare sau încetare a pro-
cesului penal) ori, soluțiile ce ar putea fi date de către 
instanțele ierarhic superioare (admitere sau respingere 
a apelului/recursului). 

În aceste condiții, considerăm că judecătorul în 
momentul aprecierii unei fapte ca întrunind conținutul 
constitutiv al unei infracțiuni soluționează o chesti-
une de drept, una care nu ține de soluționarea fon-
dului cauzei, de apreciere a tuturor circumstanțelor, a 
vinovăției sau nevinovăției făptuitorului.  

Odată cu exercițiul reîncadrării juridice a faptei cu 
care a fost sesizată instanța, aceasta nu examinează 
aspectele menționate supra (de apreciere a vinovăției 
sau nevinovăției făptuitorului), ci doar determină tex-
tul de lege aplicabil faptei penale de care este acuzat 
inculpatul. 

Dezvoltând această idee, cu titlu de explicare a 
acesteia, conchidem că simpla determinare a textului 
de lege aplicabile, are loc în momentul în care jude-
cătorul apreciind circumstanțele faptei prejudiciabile, 
care îi sunt cunoscute la acel moment, le raportează 
in abstracto la persoana acuzată, determinând aceste 
circumstanțele altiore ca fiind ale unei spețe teoreti-
ce, manifestând în acest sens un interes pur juridic, 
fără a aprecia vinovăția sau nevinovăția inculpatu-
lui (subiectului infracțiunii) aferent săvârșirii faptei 
infracționale. 

În acest mod, instanța în vederea asigurării drep-
tului la apărare a inculpatului și respectării dreptului 
la un proces echitabil statuat în art.6 CEDO, propune 
spre cercetare noua încadrare, fără a se expune sau 
stabili vinovăția sau nevinovăția inculpatului. 

A considera incompatibil judecătorul care s-a ex-
pus prin încheiere asupra reîncadrării juridice a faptei 
inculpatului, ar presupune o interpretare greșită și de 
natură extensivă a prevederilor art.33 alin.(2) pct.5) 
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CPP RM, care s-ar răsfrânge asupra unor situații pe 
care nu le-a prevăzut legiuitorul.  

În susținerea acestor alegații, vine și Decizia În-
altei Curți de Casație și Justiție a României  nr.1 
din 16 ianuarie 2006, care a examinat subiectul 
incompatibilității judecătorului prin prisma prevede-
rilor CPP al României. 

În acest sens, Înalta Curte constată că obligativi-
tatea punerii în discuție de către instanță a oricărei 
schimbări de încadrare juridică, precum și modalita-
tea specifică în care este reglementată desfășurarea 
unei atari proceduri în fața instanței constituie o 
garanție ca părțile să nu fie surprinse de o altă înca-
drare juridică a faptelor și ca ele să nu fie lipsite de 
posibilitatea de a pune concluzii cu privire la această 
nouă eventualitate. 

Aici observăm că Înalta Curte a avut ca punct 
de reper raționamentele statuate de către CtEDO în 
jurisprudența sa, în particular în cauza Adrian Con-
stantin contra României [11], care în § 23 a statuat 
că schimbarea încadrării juridice efectuată de Curtea 
Supremă de Justiţie, fără ca aceasta să fi fost obiect al 
dezbaterilor între părți, poate fi, prin urmare, percepu-
tă ca surprinzându-l pe reclamant.

În continuare, Înalta Curte motivează că [10] 
schimbarea încadrării juridice, dispusă prin încheie-
re anterioară soluționării pe fond a cauzei, nu atrage 
incompatibilitatea judecătorului care a făcut parte 
din completul de judecată. În această privință consi-
derând semnificativă reglementarea dată prin art.286 
alin.(2) din Codul de procedură penală, (în redacția 
anului 1968)  procedurii de schimbare a încadrării 
juridice, în fața instanței, în cazul infracțiunilor pen-
tru care acțiunea penală se pune în mișcare la plân-
gerea prealabilă a persoanei vătămate. 

În urma adoptării noului Cod de procedură pena-
lă al României din 15 iulie 2010, conținutul alin.(2) 
art.286 CPP (în redacția anului 1968) a fost transpus 
în redacția actuală a CPP al României sub art.386 alin.
(2) CPP, suferind modificări neesențiale de formulare, 
esența acestuia rămânând aceeași. 

Potrivit prevederii legale menționate, în situația în 
care fapta de care este învinuită persoana ar urma să 
primească o încadrare juridică pentru care este nece-
sară plângerea prealabilă, instanța „cheamă persoana 
vătămată și o întreabă dacă înțelege să facă plângere 
pentru infracțiunea respectivă și, după caz, continuă 
sau încetează procesul penal”.

Din dispoziția art.386 alin.(2) din Codul de proce-
dură penală al României, rezultă neîndoielnic preroga-
tiva instanței de a schimba a priori încadrarea juridică 
a faptei, prin adoptarea încheierii, într-o infracțiune 
pentru care intentarea acțiunii penale are loc doar în 
temeiul plângerii prealabile a persoanei vătămate, iar 
mai apoi să cheme persoana vătămată pentru a o în-
treba dacă cunoaște despre dreptul de a face plângere 

pentru infracțiunea respectivă și dorește să se folo-
sească de acest drept și, în cele din urmă, să continue 
sau să înceteze procesul penal.

În definitiv, Înalta Curte apreciază că [10] ar fi de 
neconceput ca judecătorii care au schimbat încadra-
rea juridică a faptei într-o altă infracțiune, pentru 
care este necesară plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate, să nu mai poată face parte din completul 
care, în raport de poziția adoptată de persoana vă-
tămată, să procedeze la continuarea judecății ori să 
înceteze procesul penal. 

În același context, reține că a considera caz de in-
compatibilitate participarea la schimbarea încadrării 
juridice a faptei prin încheiere, anterioară judecății 
în fond, ar însemna să se renunțe la principiul 
continuității judecătorului și la garanțiile procesuale 
cu rol esențial în aflarea adevărului și asigurarea jus-
tei soluționări a cauzei. 

Per a contrario, analizând prevederile art.386 din 
Codul de procedură penală al României, cât și tex-
tul constatărilor al Deciziei Înaltei Curți de Casație și 
Justiție a României, raportându-le la prevederile CPP 
RM, reținem că legea procesual-penală a Republicii 
Moldova nu prevede norme analogice celei prevăzute 
la art.386 alin.(2) CPP al României, nefiind în acest 
sens reglementată conduita judecătorului la reîncadra-
rea faptei în baza unei norme pentru care procesul pe-
nal se pune în mișcare la plângerea victimei. În acest 
caz, la reîncadrarea faptei în baza unei norme pentru 
care este imperativ obligatoriu plângerea victimei, ju-
decătorului din Republica Moldova, nu-i rămâne de-
cât să înceteze procesul penal conform art.391 alin.(1) 
pct.1) CP RM.

În concluzie, se impune ideea că reîncadrarea/
schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiec-
tul actului de sesizare a instanței, prin adoptarea și 
pronunțarea încheierii de către judecător înainte de 
soluționarea fondului cauzei, nu reprezintă, prin ea 
însăși, exprimarea părerii sale cu privire la soluția ce 
ar putea fi dată în acea cauză. În același timp, judecă-
torul urmează să dea dovadă de o atenție sporită dato-
rită subtilității liniei de demarcație între pronunțarea 
asupra schimbării încadrării juridice a faptei și aplica-
bilitatea temeiurilor de recuzare. 

În alt registru, având ca reper opinia autorilor [12] 
conform căreia reîncadrarea juridică a faptei, este 
efectuată  de către instanța de judecată în temeiul alin.
(1) art.325 CPP RM, analizat în lumina alin.(2) al 
aceluiași articol, care însă nu prevede expres acest lu-
cru, ci rezultă din raționamentul ,,a fortiori”, corobo-
rată cu prevederile art.342 alin.(1) CPP RM, potrivit 
căruia, „Toate chestiunile care apar în timpul judecă-
rii cauzei se soluționează prin încheiere a instanţei 
de judecată”, conchidem că soluționarea exercițiului 
privind reîncadrarea/schimbarea încadrării juridice a 
faptei se prezintă a fi o chestiune (problemă proce-
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durală) care apare în timpul judecării cauzei, ce nu 
privește soluționarea nemijlocită a cauzei și asupra 
căreia instanța trebuie să se expună.  

Luând în considerație că alin.(2) al aceluiași arti-
col prevede în mod exhaustiv cazurile când încheieri-
le instanței se adoptă sub formă de documente aparte, 
încheierea de schimbare a încadrării juridice a faptei 
nefiind prevăzută de această normă, constatăm că în 
această situație, pornind de la reglementările existente 
ale art.342 CPP în redacția actuală, încheierea instan-
ţei cu privire la schimbarea încadrării se va include 
în procesul-verbal al ședinței de judecată (alin.(3) 
art.342 CPP RM). 

În această ordine de idei, optăm în continuare pen-
tru modificarea alin.(2) art.342 CPP RM, și anume, 
pentru includerea actului procedural – încheierea de 
schimbare a încadrării juridice a faptei, în prevede-
rea alin.(2) al articolului menționat supra, fiind astfel 
adoptată sub formă de document aparte. 

Luând în considerație faptul că o asemenea în-
cheiere nu împiedică desfășurarea procesului după 
pronunțarea acesteia, considerăm că această încheiere 
se prezintă a fi nesusceptibilă de atac separat cu re-
curs, or, încheierea dată va fi atacată cu recurs numai 
odată cu sentința. 

A posteriori, conchidem că dacă instanța nu s-ar 
pronunța prin încheiere asupra reîncadrării juridice a 
faptelor, atunci examinarea de mai departe a cauzei ar 
fi lipsită de precizie și de natură de a încălca dreptul 
acuzatului la un proces echitabil (art.6 CEDO). 

Prin urmare, pentru a evita orice îndoieli și îm-
prejurări imprevizibile, întru garantarea exercitării a 
dreptului fundamental la apărare, judecătorul se pre-
zintă a fi obligat să dispună asupra schimbării înca-
drării juridice prin încheiere anterioară soluționării pe 
fond a cauzei. 
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un rol deosebit în cadrul mecanismului de pro-
tecție a drepturilor și libertăților informațio-

nale ale omului și cetățeanului în Republica Moldova 
aparține Avocatului parlamentar. Experiența mondială 
arată că instituția Ombudsmanului este un mecanism 
eficient de umanizare a puterii executive. Din punct 
de vedere juridic, Ombudsmanul, potrivit definiției 
lui V.V. Boițova, cumulează forța puterii legislative, 
dinamismul puterii executive și înțelepciunea puterii 
judecătorești [1].

Problemele instituției Avocatului Poporului sunt 
semnificative atât pe plan teoretic, cât și practic. 
Astfel, Centrul Națiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului, în recomandările sale către statele membre 
în vederea creării și consolidării instituțiilor naționale 
pentru promovarea și protecția drepturilor omului, a 
explicat: „Statutul juridic independent ar trebui să 
fie la un nivel suficient de ridicat pentru ca să ofere 
instituției posibilitatea de exercitare a propriilor 
funcții fără ingerințe sau amestec din partea oricărei 
puteri de stat, entitate publică sau privată. Acest de-
ziderat poate fi realizat prin transmiterea instituției 
în surbordinea Parlamentului sau a șefului statului”. 
Asociația Internatională a Juriștilor a propus ca 
instituția Avocatului Parlamentar să fie privită ca un 
serviciu, activitatea căruia ar fi reglementată de nor-

mele constituționale și în fruntea căreia s-ar afla un 
funcționar public independent de rang înalt, responsa-
bil în fața legislativului și împuternicit cu examinarea 
plângerilor, parvenite de la persoanele prejudiciate 
de către un organ de stat, funcționar public, iar în 
urma examinării acestora să formuleze recomandări 
în vederea ajustării comportamentului funcționarilor 
publici și să prezinte rapoarte.

Instituţia Avocaţilor parlamentari este o instituţie 
similară institutelor european şi internaţional ale 
ombudsmanilor, care funcţionează din aprilie 1998, 
în baza Legii cu privire la avocaţii parlamentari 
nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997, în calitate de me-
canism nejudiciar important de apărare a drepturilor 
omului în Republica Moldova. Avocaţii parlamentari 
îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului pentru 
Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) şi sunt 
numiţi în funcţie de către Parlamentul RM pentru un 
mandat de 5 ani [2].

Creată ca o autoritate publică independentă, care să 
asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului de către autorităţile publice 
centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, 
indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi 
persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile. 
Avocatul parlamentar este autoritatea care favorizează 

CZU 342.72/.73

ROLuL OMBuDSMANuLuI îN CADRuL MECANISMuLuI 
ORGANIZATORICO-FuNCȚIONAL DE PROTECȚIE juRIDICĂ 

A DREPTuRILOR INFORMAȚIONALE
Florentina draGaN

Universitatea de Stat din Moldova

Experiența mondială arată că instituția Ombudsmanului este un mecanism eficient de umanizare a puterii executive. 
Creată ca o autoritate publică independentă, care să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de pro-
prietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile. Avocatul parlamentar este autoritatea 
care favorizează echilibrul dintre autorităţile publice şi societate, contribuie la apărarea drepturilor omului prin prevenirea 
încălcării acestora şi repunerii în drepturi.

Cuvinte-cheie: drepturi informaționale; Avocat parlamentar; instituție publică; mecanism de protecție; formă 
organizatorico-funcțională de protecție.

THE ROLE OF OMBuDSMAN IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATIONAL 
AND FuNCTIONAL MECANISM OF THE INFOTMATION RIGHTS PROTECTION
World experience shows that the institution of the Ombudsman is an effective mechanism for humanizing the execu-

tive power. Designed as an independent public authority to ensure that central and local public authorities, institutions, 
organizations and businesses, irrespective of the type of property, public associations and officials at all levels, ensure that 
fundamental human rights and freedoms are respected, Ombudsman is the authority that favors the balance between public 
authorities and society, contributes to the defense of human rights by preventing their violation and restoring rights.

keywords: information rights; Ombudsman; public institution; protection mechanism; organizational and functional 
protection form.



Nr. 11, 2017REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

52

echilibrul între autorităţile publice şi societate, con-
tribuie la apărarea drepturilor omului prin prevenirea 
încălcării acestora şi repunerii în drepturi, la perfec-
ţionarea legislaţiei ce ţine de domeniu şi educarea 
juridică a populaţiei, aplicând procedeele prevăzute 
de legislaţia în vigoare.

Avocatul parlamentar examinează cererile privind 
pretinsele încălcări ale drepturilor şi libertăţilor con-
stituţionale, în special cele privind încălcările grave 
şi cele în masă, cazurile de o importanţă socială deo-
sebită sau când este necesar de a apăra interesele unor 
persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele 
juridice de apărare. Totuşi, urmează a se atrage aten-
ţie că Avocatul parlamentar nu înlocuieşte instanţele 
de judecată, procuratura, poliţia sau orice alt organ 
de stat sau autoritate publică. Din punct de vedere 
conceptual, Avocatul parlamentar are rol de media-
tor şi are menirea promovării respectării drepturilor 
fundamentale.

Conform Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la 
Avocatul Poporului (Ombudsmanul), acesta asigură 
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către 
autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprin-
deri, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 
de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi 
de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile. Avocatul Poporului contribuie la apăra-
rea drepturilor şi libertăţilor omului prin prevenirea 
încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea 
modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului la nivel naţional, prin perfec-
ţionarea legislaţiei ce ţine de domeniul drepturilor şi 
libertăţilor omului, prin colaborarea internaţională în 
acest domeniu, prin promovarea drepturilor şi libertă-
ţilor omului şi a mecanismelor de apărare a acestora, 
prin aplicarea procedeelor reglementate de prezenta 
lege. Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor 
copilului îşi exercită atribuţiile pentru asigurarea 
respectării drepturilor şi a libertăţilor copilului şi re-
alizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice 
centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de răs-
pundere de toate nivelurile a prevederilor Convenţiei 
ONU cu privire la drepturile copilului. Potrivit legii, 
activitatea Avocatului Poporului şi a funcţionarilor 
care activează sub autoritatea sa are caracter public.

În legătură cu aceasta, considerăm oportun de 
a reorienta activitatea avocatului parlamentar de la 
intervenția în baza plângerii spre o activitate analitică 
generalizatoare. Considerăm că această abordare pri-
oritară a avocatului poporului în materie de protecție 
a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
și cetățeanului va deveni una mai utilă. Convingerea 
noastră este întemeiată pe faptul că un punct de cotitură 
principial în domeniul încălcărilor drepturilor omului 

este posibilă numai în condițiile depistării legităților 
și tendințelor de manifestare a acestora, identificării 
acelor puncte slabe ale verigilor mecanismului apa-
ratului de stat care admit o încălcare sistematică a 
drepturilor și libertăților omului. Imaginea analitică 
obținută va permite îmbunătățirea eficienței deciziilor 
administrative, care să asigure protecția sistemică a 
drepturilor și libertăților fundamentale în Republica 
Moldova. Nu negăm importanța intervenției avoca-
tului parlamentar în vederea soluționării plângerilor 
aparte, parvenite de la cetățeni, această activitate a 
sa este foarte solicitată: astfel este realizată protecția 
dreptului încălcat al unei persoane, triumfă legalitatea 
constituțională, sporește autoritatea avocatului popo-
rului, dar nu schimbă principial situația generală în do-
meniul încălcărilor drepturilor și libertăților omului și 
cetățeanului. O contribuție mai semnificativă la cauza 
de ocrotire a drepturilor pe teritoriul Republicii Mol-
dova poate fi exercitată de Ombudsman în cazul unei 
activități analitice sistemice în domeniul de referință, 
menținând în același timp echilibrul dintre asistența 
reală acordată miilor de cetățeni și preocupările pre-
sante a sute de mii de cetățeni ai țării. Conform art.29 
din Legea nr.52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul), până la data de 15 martie 
a fiecărui an, Avocatul Poporului prezintă Parlamen-
tului raportul anual privind respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului în Republica Moldova. Raportul 
conţine, obligatoriu, un capitol consacrat situaţiei 
privind respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului 
şi un capitol privind prevenirea torturii. 

Astfel, proiectul raportului anual privind respec-
tarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica 
Moldova este supus dezbaterilor publice cu cel puţin 
o lună înainte de prezentarea acestuia Parlamentului 
şi este publicat pe pagina web a Oficiului Avocatului 
Poporului. Raportul anual privind respectarea dreptu-
rilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova este 
audiat în plen în termen de 60 de zile de la data pre-
zentării. Avocatului Poporului i se pot adresa întrebări 
referitoare la activitatea sa ori la raportul prezentat. 
În urma audierii raportului, Parlamentul adoptă o 
hotărâre. În continuare, Comisia parlamentară pen-
tru drepturile omului şi relaţiile interetnice prezintă 
informaţia despre activitatea Avocatului Poporului 
anterior audierii raportului anual privind respectarea 
drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldo-
va. Raportul anual este publicat pe pagina web oficială 
a Parlamentului. Hotărârea Parlamentului pe margi-
nea raportului este publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. La fel, Avocatul Poporului poate 
prezenta public rapoarte tematice privind respectarea 
drepturilor şi libertăţilor omului.

În afară de aceasta, Avocatul Poporului participă la 
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întocmirea rapoartelor periodice privind respectarea 
şi promovarea drepturilor şi libertăţilor omului, pe 
care Republica Moldova le prezintă instituţiilor şi 
organizaţiilor internaţionale şi regionale din domeniul 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului. 

În discuțiile științifice privind perfecționarea 
instituției Avocatului parlamentar este exprimată 
opinia cu privire la faptul care anume plângeri vor fi 
puse în sarcina ombdusmanului în legătură cu aceasta 
fiind oportună o specializare efectivă. 

Tendințele de dezvoltare a instituției ombudsma-
nului în Republica Moldova sunt determinate, în 
mare parte, de practica țărilor străine în domeniul 
de referință. În procesul de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului contra denatură-
rilor și ilegalităților comise de guvernanți, instituția 
Ombudsmanului, în opinia E. Radiușina, „s-a do-
vedit a fi una extrem de utilă, acționând în interesul 
cetățenilor, precum și spre binele administrației însăși, 
servind cauzei eficienței și credibilității instituțiilor de 
stat ca nici o altă structură” [3]. Instituția Avocatului 
parlamentar, perfecționându-și activitatea de protecție 
în domeniul drepturilor omului, a urmat calea speci-
alizării: în Norvegia s-a constituit instituția Avocatu-
lui parlamentar pentru minori, în Finlanda – pentru 
protecția consumatorilor, în Ungaria s-a produs alt tip 
de specializare – Comisarul Adunării Naționale pentru 
protecția drepturilor minorităților naționale și etnice, 
în Israel – Ombudsmanul militar, în Canada – Avoca-
tul Poporului pentru afacerile deținuților etc.

În aceste condiții, considerăm oportună operarea 
următoarei specializări: Avocatul Poporului pentru 
protecția drepturilor informaționale sau Ombdusma-
nul pentru protecția libertății presei.

O altă direcție de dezvoltare a acestei instituții, 
caracteristică pentru țările cu organizare statală com-
plexă, este instituirea unor ombudsmani regionali: în 
Canada – ombudsmanii provinciilor Alberta, Ontario, 
Columbia Britanică ș.a., în SUA – ombudsmanii sta-
telor Oregon, Hawaia, Montana, Carolina de Sud ș.a., 
în India – ombudsmanii statelor Maharaștra, Bihar, 
Rajastan ș.a [4].

O astfel de specializare ramurală și regională a 
început să se manifeste și în spațiul autohton. Astfel, 
în Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombud-
smanul), este stabilit că „Avocatul Poporului pentru 
protecţia drepturilor copilului îşi exercită atribuţiile 
pentru asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţi-
lor copilului şi realizării, la nivel naţional, de către au-
torităţile publice centrale şi locale, de către persoanele 
cu funcţie de răspundere de toate nivelurile a preve-
derilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copi-
lului” [5]. Totodată, în municipii şi oraşe pot fi create 
reprezentanţe ale Oficiului Avocatului Poporului, ca 
subdiviziuni teritoriale. Reprezentanţele se creează 
şi se lichidează prin decizia Avocatului Poporului, 
în funcţie de locul, numărul populaţiei, activităţile 
specifice, gradul de autonomie, alţi factori. Sarcinile 
şi atribuţiile reprezentanţelor Oficiului sunt stabilite 
în Regulamentul aprobat de Avocatul Poporului.
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pentru a cunoaşte mai bine procedura exami-
nării infracţiunilor flagrante, este important să 

cunoaştem desfăşurarea acestora în sistemele de drept 
penal comparat, dar şi procesual-penal.

Metoda comparată studiază evoluţia unei instituţii 
oarecare în sensul larg al cuvântului şi include dez-
voltarea acestora în diverse state sau jurisdicţii. Ea ne 
ajută să reflectăm asupra unor lacune, ce se întâlnesc 
deseori în orice domeniu juridic al unui stat.

Cunoaştem trei niveluri de comparaţie:
anglo-saxon−	  (anglo-american), îi este comun 

precedentul judiciar, numit Common-Law, aplicat în 
SUA, Canada, fostele colonii ale Angliei.

romano-germanic−	  (continental), specific siste-
mului nostru de drept, precum şi al unor ţări de origi-
ne latină sau origine germanică, din care fac parte aşa 
ţări ca România, Italia, Spania, Germania, unele state 
din America Latină, unele state din Orientul Apropiat, 
Japonia, Indonezia.

musulman−	  (islamic), specific ţărilor musulma-
ne, la ei Coranul este sursa religioasă a legilor, inclu-
siv a legii penale şi procesual-penale.

Primele judecăţi ale infracţiunilor flagrante se re-
marcă chiar din antichitate unde „furturile şi tâlhăriile 
cunosc de asemenea o frecvenţă mare aducând pre-
judicii însemnate proprietăţii publice şi private. Prins 
asupra „furtului pe faţă”, hoţul era pedepsit la moarte 
prin spânzurare. În cazuri de tâlhărie „vină mare”, vi-
novaţii se pedepseau cu moartea prin spânzurare la 
locul faptei [1].

Totuşi, sistemul normelor procesual-penale din 
„legea ţării” îngăduia răscumpărarea „vinilor mari” şi 
astfel, chiar cei pedepsiţi la moarte prin spânzurare 
sau decapitare, puteau să-şi răscumpere „capul sau 
gâtul” [2]. 

Prin aceste relatări, observăm cât de aspre erau 
pedepsele pentru cei care erau prinşi la locul faptei, 
considerat ca fiind fără oarecare dubii sau nelămuriri 
privind comiterea respectivei fapte, deci toate probele 
dovedeau vinovăţia „persoanei prinse”.

Însă, nu trebuie uitată aşa-zisa zicală „nu te re-
pezi să-l învinovăţeşti pe cela ce l-ai găsit cu cuţitul 
în mână, deoarece poate anume el a dorit să-i acorde 
un prim-ajutor rănitului”. Deci, nu este suficient de a 
învinovăți o persoană după primele aparenţe şi idei, 
este necesar de a cerceta cazul multiapectual.

Este important de menţionat că, în trecut, nu exis-
tau majoritatea principiilor care într-un proces penal 
prezent sunt obligatorii, ca de exemplu: prezumţia 
nevinovăţiei, egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor, 
respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii uma-
ne, accesul liber la justiţie cât şi principiul prevăzut 
de art. 25 CPP, cel de înfăptuire a justiţiei, care este 
atribuţie exclusivă a instanţelor judecătoreşti.

Alin.(2) al aceluiaşi articol menţionează că „ni-
meni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei 
infracţiuni, precum şi supus unei pedepse penale, de-
cât în baza hotărârii definitive a instanţei de judecată, 
adoptată în condiţiile prezentului cod”.

Din cele expuse, se remarcă că rolul de bază îi re-
vine instanţelor judecătoreşti în declararea vinovăţiei 
unei persoane.

Acum, privind în trecut, remarcăm cât de diferite 
erau „acţiunile justiţiei”.

Dar, cu toate acestea, observăm că datorită pedep-
selor aspre ce se aplicau în trecut, crimele se diminu-
au. 

Majoritatea de infracţiuni flagrante se întâlnesc în 
rândul faptelor de: infracţiuni contra patrimoniului, 
ca (jaful, tâlhăria, pungăşia) infracţiuni contra sănă-
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tăţii publice şi convieţiuirii sociale (circulaţia ilegală 
a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoage-
lor lor fără scop sau în scop de înstrăinare, infracţiuni 
de corupţie în rândul persoanelor cu funcţie de răs-
pundere sau infracţiuni săvârşite de persoanele care 
gestionează organizaţiile comerciale, obşteşti sau alte 
organizaţii nestatale (luarea de mită, darea de mită). 
Spre exemplu, să prezentăm un fapt din trecut, în care 
se presupunea „că majoritatea dregătorilor regimului 
turco-fanariot (1711-1821) erau corupţi, înflorea mi-
tuirea, aşa că Legiuirea Caragea din 1818 a introdus 
sistemul salarizării funcţionarilor publici, iar celor co-
rupţi, vinovaţi de luare de mită, le-a rezervat pedepse 
aspre, de regulă, termene îndelungate de detenţie [3].

Foarte aspru erau pedepsiţi, mai târziu, în perioa-
da Regulamentelor Organice (anul 1831 în Ţara Ro-
mânească şi anul 1832 în Moldova), magistraţii care 
judecau strâmb, în schimbul banilor primiţi. „Nu tre-
buie să primeşti daruri” – spunea A.D. Xenopol – nici 
pentru lucruri bune, nici pentru lucruri rele [4].

Procedura specială mai rapidă a fost preluată de 
legislaţia franceză în anul 1863, cunoscută sub denu-
mirea de Legea micului parchet, care cuprindea re-
glementări speciale pentru situaţiile când infracţiunea 
a fost comisă în flagrant, iar sancţiunea prevăzută de 
lege pentru acea infracţiune era închisoarea. Potrivit 
acestei legi, orice inculpat prins asupra faptei în ma-
terie de delict este condus îndată la procuror, care-i ia 
interogatoriu şi poate să-l ducă imediat la instanţă, iar 
în lipsă de audienţă poate să-l citeze la judecată pentru 
a doua zi [5]. Caracterul dat de înfăptuire a justiţiei, 
în acea perioadă, deriva din explicarea faptului ,,pe 
faţă”, în care nu pot să existe alte dubii.

În România, procedura specială pentru anumite 
infracţiuni flagrante săvârşite în reşedinţele de judeţ, 
gări, porturi şi bâlciuri a fost introdusă prin ,,legea mi-
cului parchet” din 1913. Instrucţia sumară a acestor 
cauze îşi avea justificarea mai ales în creşterea tot mai 
accentuată a delincvenţei în centrele aglomerate [6]. 

În acea perioadă, deseori infracţiunile din categoria 
celor contra partimoniului se comiteau în spaţii su-
prapopulate.

E necesar ca omenirea să aibă, în sinea sa, conşti-
inţa şi responsabilitatea pentru justiţie, iar în situaţia 
când aceasta nu se manifestă, survine constrângerea 
statală, care e necesar să fie una ce ar exclude repe-
tarea lor sau aproape diminuarea lor, numai printr-o 
cale democratică, legală şi echitabilă.

În ceea ce priveşte legislaţia noastră, potrivit 
art.513 alin.(1) CPP RM, se consideră flagrantă in-
fracţiunea descoperită în momentul săvârşirii ei.

Conform art.513 alin.(2) CPP este, de asemenea, 
flagrantă şi infracţiunea al cărei făptuitor, imediat 
după săvârşire, este urmărit de victimă, de martori 
oculari sau de alte persoane, ori este surprins aproape 
de locul comiterii infracţiunii cu arme, instrumente 

sau orice alte obiecte care ar da temei de a-l presupune 
participant la infracţiune. Pe lângă prevederea princi-
pală, care presupune fapta descoperită în momentul 
declanşării acesteia, s-au adăugat şi unele precizări 
care explică situaţiile de calificare a unei infracţiuni 
drept flagrantă [7].

La toate cele trei situații prevăzute de art.513 din 
CPP, care determină caracterul flagrant al infracțiunii, 
se prezumă că autorul este prins în ,,focul” acțiunii 
sale sau imediat după aceea [8].

Astfel, infracțiunea flagrantă este o infracțiune 
evidentă, vizibilă, vădită prin faptul că toate elemen-
tele unei infracțiuni sunt cunoscute și făptuitorul este 
prins (reținut de organele de stat competente sau de 
victimă, de martor ori de alte persoane). Starea de 
flagranță poate avea loc și în cazul prinderii numai a 
unui participant (autor, organizator, instigator, com-
plice), iar dacă în timpul stabilit de procuror nu vor fi 
identificați și reținuți ceilalți coparticipanți, procedura 
se va desfășura în ordinea generală [9].

Procedura de urmărire şi judecare a infracţiunilor 
flagrante, în mare parte, nu se deosebeşte de legisla-
ţia României din aceasta şi reiese articolul principal 
unde se descrie infracţiunea flagrantă, cea conform 
art. 465 CPP al României din alin.(1) este flagrantă 
infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii sau 
imediat  după săvârşire, sau acelaşi articol alin.(2) sti-
pulează că este, de asemenea, considerată flagrantă şi 
infracţiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârşire, 
este urmărit de persoana vătămată, de martorii oculari 
sau de strigatul public, ori este surprins aproape de 
locul comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau 
orice alte obiecte de natură a-l presupune participant 
la infracţiune. De asemenea şi la noi, infracţiunea 
flagrantă este o infracţiune evidentă vizibilă, vădită 
prin faptul că toate elementele unei infracţiuni sunt 
cunoscute şi făptuitorul este prins (reţinut de organele 
de stat competente sau de victimă, de martorii oculari 
ori alte persoane) în „focul” acţiunii sale sau imediat 
după aceea.

O chestiune importantă care ar trebui specificată, 
este aceea că legislaţia noastră prevede urmărirea şi 
judecarea unor infracţiuni flagrante în procedură spe-
cială, numai pentru acele infracţiuni pentru care legea 
penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un 
termen de până la 12 ani inclusiv, potrivit art.514 alin.
(1) CPP.

Aceeaşi situaţie este prezentă şi în România, aşa-
dar, art. 266 CPP al României prevede că infracţiu-
nile flagrante pedepsite prin lege cu inchisoare mai 
mare de un an şi de cel mult 12 ani, precum şi formele 
agravate ale acestor infracţiuni, săvârşite în municipii 
sau oraşe, în mijloace de transport în comun, bâlciuri, 
târguri, porturi, aeroporturi sau gări, chiar dacă nu 
aparţin unităţilor teritoriale aratate mai sus, precum 
şi în orice alt loc aglomerat, se urmăresc şi se judecă 
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potrivit dispoziţiilor prevăzute în acest capitol, care se 
completează cu dispoziţiile din prezentul Cod [10].

Procedura penală în principiu este aceeaşi, adică la 
fel procurorul se pronunţă asupra legalităţii dosarului 
în termen de 2 zile (48 de ore), fixarea termenului de 
judecată este de 5 zile, de la data primirii dosarului, 
însă termenul de atac cu  apel sau recurs este de 3 
zile de la pronunţare, în instanţa ierarhic superioară, 
ţinând  cont de faptul că este vorba de soluţionarea 
unei proceduri speciale. Judecarea în apel sau recurs 
se face de urgenţă conform art.477 alin.(3) CPP al Ro-
mâniei.

În legislaţia rusă procedura specială nu prea se de-
osebeşte, şi dacă are loc, aceasta ţine de durata unor 
termene de exercitare a unor acţiuni din partea orga-
nului de urmărire penală sau a judecătorului.

Această formă de procedură urgentă în Federaţia 
Rusă a apărut în anul 1966 pe cauze de tâlhării fără 
forme calificate. În 1977 această formă s-a răspândit 
şi asupra cauzelor de furturi a proprietăţii private sau 
a statului [11]. 

În majoritatea cazurilor – aceste infracţiuni nu 
fac parte din acele grave şi care se sancționează cu 
o pedeapsă de până la 2 ani ca, de exemplu: tâlhărie 
uşoară, vânătoare ilegală, distrugerea sau deteriorarea 
avutului proprietarului, lipsa de stimă faţă de instanţe-
le judecătoreşti, refuz de a da declaraţii şi altele.

Împreună cu aceasta, legislaţia permite includerea 
acestei forme de procedură şi infracţiunilor ce depă-
şesc pedeapsa de 2 ani ca, de exemplu: furturi, escro-
cherii, jafuri fără forme agravante [12].

E de menţionat faptul că până la modificările din 
2003 a Codului de procedură penală al RM, asemă-
nările dintre aceste două ţări erau mai pronunţate din 
punctul de vedere al urmăririi şi judecării infracţiuni-
lor flagrante.

În Franţa, pentru infracţiunile flagrante, încă din 
Evul Mediu, a fost prevăzută o sancţiune mai aspră 
prin raportare la celelalte categorii de infracţiuni, 
având în vedere atenţia publică creată prin comitere.

Însă nu trebuie confundată procedura urgentă (pre-
văzută pe cazurile de un pericol social-redus), art. 550 
CPP Francez şi ancheta în cazurile flagrante prevăzută 
în art. 53 CPP Francez. În acest din urmă caz, ancheta 
într-adevăr decurge rapid, dar procedura se referă la 
crime (infracţiunile de un pericol social) pentru care 
sunt necesari colaboratori calificaţi ai poliţiei crimina-
le, care sunt abilitaţi în aceste cazuri cu împuterniciri 
suplimentare [13].

Spre deosebire de Franţa, în Marea Britanie, pro-
cedura în cauzele flagrante şi de un pericol mediu sunt 
cercetate şi judecate printr-o metodologie simplifica-

tă. Aceste cazuri au aplicabilitate în situaţia încălcă-
rii regulilor de conducere a mijloacelor de transport, 
provocarea leziunilor corporale, furtul prin efracţie, 
răpirea copiilor şi violul.

Statele Unite ale Americii aplică procedura pen-
tru cazurile flagrante în privinţa infracţiunilor de un 
pericol social redus. Aceste cazuri se soluţionează în 
instanţe de un nivel inferior, deseori, când persoana 
este adusă în judecată pentru a i se decide măsura pre-
ventivă, i se aplică şi sentinţa [14].

În funcție de ţara anume, care are propriile sale 
principii şi afirmaţii cu privire la justiţie, care le sunt 
identice sistemului nostru de drept sau se deosebesc, 
aşa şi în procedura infracţiunilor flagrante se pot ob-
serva unele aspecte ce nu în toate cazurile se pot si-
tua într-o aceeaşi poziţie, ca şi în legislaţia noastră, 
aceasta depinde de o serie de factori care se formează 
în timp şi în decursul deceniilor. Prevederile legale 
se dezvoltă în timp, alte nuanţe se fac împrumutate 
de la o ţară la alta, aceasta ţine de specificul faptului 
că orice schimbare în legislaţie trebuie să fie invocată 
conform normelor europene şi CEDO, printre care şi 
Republica Moldova este parte.
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