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Raportul juridic de furnizare a energiei elec-
trice consumatorilor casnici prezintă contro-

verse referitor la determinarea naturii juridice a aces-
tuia, fiind plasat impropriu sub normele instituției 
contenciosului administrativ. Diferitele concepții și 
caracteristici ale contractelor administrative contu-
rează ideea distincției între furnizarea energiei elec-
trice ca serviciu public, în baza unui contract admi-
nistrativ prin achiziții publice și furnizarea energiei 
electrice, în baza unui contract civil.

Denumirea raportului juridic de furnizare a ener-
giei electrice îşi are explicaţie inclusiv în sensul no-
ţiunii de furnizare care adesea este substituită prin 
noţiunea de livrare, dar care în esenţă comportă 
acelaşi sens, cu excepția conotației contextului juri-
dic. Legea Republicii Moldova (în continuare RM) 
nr.137 din 1998 (abrogată prin Legea nr.124/2009) 
definea furnizarea ca fiind achiziţionare şi vânza-
re de energie electrică. Legea RM nr.124/2009 (în 
vigoare)26 definește furnizarea ca vânzare, inclusiv 
revânzare a energiei electrice procurate. Acest sens 
se regăsește și în prevederile pct.13 din Hotărârea 
Agenției Naționale pentru Reglementare în Ener-
getică (în continuare – ANRE) nr.393/201018 care 
menționează că furnizorul este obligat să dea acor-
dul în scris cu privire la livrarea energiei electrice de 
către consumatorul final subconsumatorului. Aceste 

noţiuni denotă o conotaţie distinctă în context juri-
dic. Astfel furnizare este „procurarea mărfurilor prin 
vânzare sau punerea la dispoziţie a serviciilor, contra 
plată, în baza unei înţelegeri prealabile”17. Conform 
Dicționarului explicativ17, livrare constituie „fur-
nizarea, predarea mărfurilor, prestarea serviciilor”. 
Textele actelor normative referitoare la energia elec-
trică atribuie totuşi noţiunii de livrare un alt sens, 
utilizându-se pentru cazurile referitoare la alimenta-
rea cu energie electrică a subconsumatorilor de către 
consumatori finali. Astfel, realizând o retrospectivă 
evolutivă a normelor legale referitoare la ideea men-
ţionată, subliniem că, potrivit pct. 3.7 din Hotărâ-
rea ANRE nr.42/2001 (abrogată)19, livrarea energiei 
electrice de către un consumator unui sau mai multor 
subconsumatori nu se consideră furnizare de energie 
electrică. Prevederea expusă îşi găsea reflectare şi 
în Hotărârea Guvernului RM nr.1194/2005 (abroga-
tă)21, dar sub un alt aspect, şi anume, conform pct.3.9 
nu este considerată furnizare de energie electrică 
alimentarea cu energie electrică a unui subconsu-
mator de către un consumator în limitele locului de 
consum.  Aceeaşi formulare o conţinea şi pct.12 din 
Hotărârea ANRE nr. 314/2008 (abrogată)20. 

Practicarea acestei activităţi de livrare implică 
furnizorului, care poate fi doar titular de licență pen-
tru furnizarea de energie electrică, acordul, în timp 

NATuRA  juRIDICă  A  RAPORTuLuI  DE  FuRNIzARE  A 
ENERGIEI  ELECTRICE  CONSuMATORILOR  CASNICI 

(prin prisma contenciosului administrativ)
Victor VoLCInSCHI, 

doctor în drept, profesor universitar (USM)
Mariana BorDIAn, 

magistru în drept, lector universitar (USM)

REzuMAT
Consumatorul, în calitate de persoană fizică ce comandă, procură produse ori beneficiază de servicii, inclusiv de fur-

nizare a energiei electrice, are dreptul la o protecție specială din partea statului prin reglementarea raporturilor juridice de 
furnizare a energiei electrice. Actualmente, instanţele judecătoreşti responsabile de supravegherea raporturilor de furnizare 
a energiei electrice sunt instanțele de concensios administrativ, însă în doctrina juridică se prezintă controverse referitor la 
determinarea naturii juridice a acestui raport. 

Cuvinte-cheie: energie electrică, consumator, instanţe judiciare, contencios admisnitrativ, serviciu public.

RESuMé
Le consommateur en qualité de toute personne physique qui procure des biens ou des services, y compris la fourni-

ture d’électricité, a le droit à une protection spéciale de l’Etat par la règlementation des relations juridiques de fourniture 
de l’énergie électrique. Les instances judiciaires responsables sur la surveillance des rapports de fourniture de l’énergie 
électrique sont les tribunaux administratifs, mais la doctrine juridique présente des controverses sur la détermination de la 
nature de ce rapport. 

Mots-clés: énergie électrique, consommateur, instances judiciaires, tribunaux administratifs, service public.
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ce pentru calitatea de potențial consumator final, 
care livrează energie electrică subconsumatorului, 
e necesară încheierea unui antecontract, condiționat 
de acceptul sau refuzul furnizorului.

Obiectivele acestui articol constau în analiza 
comparativă a evoluției furnizării energiei electrice 
ca serviciu și ca act de vânzare, cercetarea criteriilor 
de delimitare a acestora. Cercetarea caracteristici-
lor determinative și comparative specifice contrac-
tului administrativ și contractului civil. Realizarea 
distincțiilor și asemănărilor dintre activitatea de fur-
nizare ca obiect al prestării de servicii și ca obiect al 
vânzării-cumpărării. 

Menționăm că statul cedează prestarea unor ser-
vicii subiecților de drept privat prin diferite forme de 
realizare a parteneriatului public-privat. Mecanisme-
le și formele de realizare a serviciilor publice în con-
textul reformelor autorităților administrației publice 
și a introducerii instituției contenciosului adminis-
trativ au creat premise pentru dispersarea procesuală 
a valorificării unor acte juridice. Respectiv, s-a pro-
dus o simbioză a actelor juridice civile și a actelor 
admninistrative prin asimilarea nejustificată a unora 
de către altele. 

O astfel de situație s-a produs și cu actele juridice 
civile care au drept izvor raportul juridic de furni-
zare a energiei electrice consumatorilor casnici. În 
continuare, vom expune din punct de vedere practic 
și teoretic cauzele și circumstanțele care au condus 
la „rătăcirea” actelor juridice civile și a înscrisurilor 
probante printre actele administrative.  

În accepțiunea Hotărârii Plenului Curții Supre-
me de Justiție (în continuare – PCSJ) a RM nr.10 
din 200922 cu privire la practica aplicării de către 
instanțele de contencios administrativ a unor preve-
deri ale Legii contenciosului administrativ23, furniza-
rea energiei electrice este considerată un serviciu de 
interes public, fapt ce a determinat ca anumite litigii 
rezultate din raportul juridic de furnizare a energiei 
electrice consumatorilor casnci să cadă sub incidența 
normelor contenciosului administrativ. 

În context menționăm: 
1) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 

nr.3c/a-882/2012 din 30.10.2013, prin care instanța 
de contencios administrativ respinge acțiunea înain-
tată de C.V. împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” 
S.A. cu privire la anularea actului nr.A11358 de de-
pistare a încălcărilor clauzelor contractuale și a Fac-

turii de plată pentru energia electrică în baza aces-
tuia, ca fiind neîntemeiată7; 

2) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-938/2012 din 09.12.2013, prin care instanța 
„examinând cauza în contencios administrativ a dis-
pus admiterea acțiunii reclamantului S. Ș. împotriva 
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. privind contestarea 
actului administrativ și anularea Actului nr.A10329 
de constatare a încălcării clauzelor contractuale, Ac-
tul nr.XXXX de control al echipamentului de mă-
surare și Factura de consum a energiei electrice din 
26.04.2012”8.  

3) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-1047/2012 din 14.12.2013, specifică precum 
că „examinând în procedura contenciosului adminis-
trativ cererea de chemare în judecată înaintată de că-
tre L.N. împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. 
privind anularea actului, excluderea din factură a su-
mei, în conformitate cu art.17, 25-27 din Legea con-
tenciosului administrativ nr.793 din 2000, instanța 
respinge acțiunea ca neîntemeiată”9. 

4) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-24/14 din 19.02.2014, precizează ca „exami-
nând în procedura contenciosului administrativ ce-
rerea de chemare în judecată înaintată de către X.X. 
împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. privind 
anularea Actului de control nr.XXX, anularea Fac-
turii XX, recalcularea sumelor, încasarea daunei 
morale pentru neprezentarea informației, instanța o 
respinge ca nefondată”10.

5) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-234/2010 din 06.12.2010, indică precum că 
„examinând în procedura contenciosului administra-
tiv cererea de chemare în judecată înaintată de către 
S.I. împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. pri-
vind declararea nulă a Procesului-verbal și a Facturii 
instanța o respinge ca neîntemeiată”11. 

6) Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2r-941/13 
din 27.05.2013 pronunțată în pricina civilă la 
acțiunea împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. 
privind anularea Actului de depistare a încălcării 
clauzelor contractuale nr.A și a Facturii de consum 
pentru energia electrică”5 și altele12,13,14,15. 

În literatura de specialitate, desprindem și ideea 
potrivit căreia „contractul de furnizare a energiei 
electrice constituie varietate a contractului de vânza-
re-cumpărare din categoria contractelor publice”38.
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În consecință, în temeiul celor expuse, conside-
răm necesar a analiza noţiunile de serviciu de interes 
public inclusiv, pe motiv că Legea RM nr.793/200023 
prin atribuirea calității de autoritate publică per-
soanelor de drept privat care sunt împuternicite să 
presteze un serviciu public, califică furnizarea ener-
giei electrice drept serviciu public. Astfel, prin ser-
viciu public se înțelege activitatea organizată sau 
desfășurată de o autoritate a administrației publice 
pentru a satisfice nevoi sociale în interes public3.  

Considerăm că furnizarea energiei electrice nu 
poate constitui obiect de reglementare al contenci-
osului administrativ în accepțiunea existentă în pre-
zent, fără delimitarea raporturilor civile contractu-
ale de raporturile administrative contractuale sau a 
contractelor civile de contractele administrative. 

În susținerea afirmației, autorii Hotărârii PCSJ 
nr.10 din 200922, invocă faptul că, potrivit legii, „ac-
tul administrativ este manifestare juridică unilatera-
lă de voință, cu caracter normativ sau individual, din 
partea unei autorități publice în vederea organizării 
executării sau executării în concret a legii”. De ase-
menea, se menționează că „actului administrativ este 
asimilat contractul administrativ și nesoluționarea 
în termenul legal a unei cereri”. Noțiune cu un 
conținut similar conține și art. 2 din Legea contenci-
osului administrativ nr.554/2004 a României32, care 
prevede că „actul administrativ este actul unilateral 
cu caracter individual sau normativ, emis de o auto-
ritate publică în vederea executării ori a organizării 
legii, dând naștere, modificând sau stingând rapor-
turi juridice; sunt asimilate actelor administrative și 
contractele încheiate de autoritățile publice care au 
ca obiect: punerea în valoare a bunurilor proprieta-
te publică; executarea lucrărilor de interes public; 
prestarea serviciilor publice; achizițiile publice”. 

Contractul administrativ ca și concept își are 
originea în doctrina franceză analizată în lucrarea 
savantului francez Gaston Jeze37, în care a stabilit 
elementele caracteristice ale contractului adminis-
trativ. Valorificând conținutul contractelor adminis-
trative, G. Jeze37 indică elementele caracteristice ale 
acestuia menționând: existența unui caiet de sarcini 
și condiții generale care cuprind și reguli exorbi-
tante de drept comun; angajamentul de cooperare 
activă și persoana furnizorului la funcționarea ser-
viciului public; contractul încheiat în legătură cu 
funcționarea unui serviciu public implică aplicarea 

unui regim de drept public; inserarea unei clauze, 
prin care părțile declară că sunt de acord să se supu-
nă jurisdicției administrative. Un alt savant francez 
Jean Rivero pune la bază alt criteriu și se axează pe 
tipurile contractelor, delimitând contractele încheia-
te de administrația publică în două mari categorii: 
contractele administrației și contractele adminis-
trative. Contractele administrației sunt contractele 
identice cu cele ale particularilor, așa cum sunt de-
finite și reglementate de Codul civil, iar contractele 
administrative sunt acelea prin care administrația 
încredințează unui particular (persoană fizică sau ju-
ridică) executarea unei lucrări publice sau efectuarea 
unui serviciu public34.

Distincția dintre regimul contractelor administra-
tive și cel al contractelor civile e remarcată și de pro-
fesorul E. D. Tarangul citat de savantul Gh. Avornic1 
care menționa că „regimul juridic special căruia îi 
sunt supuse contractele administrative, se caracteri-
zează prin forme speciale necesare pentru încheierea 
lor, precum și de principiul special cu privire la exe-
cutarea lor”. 

Astfel, constatăm distincții teoretice clare în-
tre contractele administrative și contractele civile, 
acestea fiind axate pe trei piloni, și anume: 1) părțile 
contractului; 2) obiectul contractului și, respectiv,           
3) inegalitatea juridică a părților în contractele admi-
nistrative și egalitatea juridică în contractele civile.

Pentru evitarea redundanțelor, în temeiul celor 
expuse, considerăm că se conturează opinia, potrivit 
căreia furnizarea energiei electrice constituie servi-
ciu public în sensul prevederilor Legii contenciosu-
lui administrativ nr.793/200023 doar în raporturile 
juridice contractuale rezultate din contracte adminis-
trative. Respectiv, contractul de furnizare a energiei 
electrice ce are ca subiect o autoritate publică, in-
clusiv persoanele juridice de drept privat, asimilate 
autorităților publice, va fi un contract administrativ 
dacă va întruni elementele caracteristice acestuia. 

Concepțiile și caracteristicile contractelor admi-
nistrative conturează ideea că, deși acestea au ca 
obiect prestarea unui serviciu public sau al unui in-
teres public, faptul nu trebuie generalizat absolut.  

Urmează să distingem între activitatea de furni-
zare a energiei electrice ca serviciu public în baza 
unui contract administrativ, materializat sub formă 
de achiziții publice și furnizarea energiei electri-
ce în baza unui contract civil cu clauze obligatorii 
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(standard). Punctul de legătură determinant care 
diferențiază aceste categorii de contracte este obiec-
tul acestuia. În cazul în care obiectul raportului juri-
dic va fi furnizarea energiei electrice ca serviciu pu-
blic, întrunind elementele constitutive ale contractu-
lui administrativ, acesta va fi supus regimului juridic 
de drept public. 

În cazul în care obiectul raportului juridic va fi fur-
nizarea și utilizarea energiei electrice pentru necesități 
casnice, excluzând consumul aferent activității de 
întreprinzător sau activității profesionale, așa cum 
se prevede în art.4 din Legea nr.124/200926, aces-
ta va fi un contract civil supus regimului juridic de 
drept privat. Din prevederile menționate, observăm 
că instituția contenciosului administrativ înglobează 
jurisdicțional contractul administrativ, însă e necesar 
să stabilim dimensiunile acestei achiziții. 

Raționamentul supra se desprinde și din natura 
juridică a contractului administrativ în dreptul fran-
cez care, în acest sens, prezintă interes sub aspect 
jurisdicțional. Astfel, în sistemul judiciar francez, 
competența judiciară în soluționarea litigiilor apă-
rute ca rezultat al îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligațiilor din contractul administrativ aparține tri-
bunalelor administrative sau curților de apel admi-
nistrative, ori, după caz, Consiliului de Stat36. Meca-
nismul este propriu și legislației României care re-
zultă din art. 2 al Legii contenciosului administrativ 
nr.554/200432. 

Legea României nr.554/200432, deși utilizea-
ză în conținut termenul de contract administrativ 
(de exemplu în alin.(6) art.7, alin.(2) art.8), a evi-
tat să definească această noțiune. Cu toate acestea, 
restricționează categoriile contractelor care cad sub 
incidența contenciosului administrativ și la lit. c) art. 
2 prevede că sunt asimilate actelor administrative și 
contractele încheiate de autoritățile publice care au 
ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprieta-
te publică, executarea lucrărilor de interes public, 
prestarea serviciilor publice, achizițiile publice. De 
asemenea, se admite că prin legi speciale pot fi pre-
văzute și alte categorii de contracte administrative 
supuse competenței instanțelor de contencios admi-
nistrativ. Prevederile Legii nr.793/2000 a RM sunt 
mai largi la determinarea obiectului contenciosului 
administrativ, statuând că litigiile rezultate din con-
tracte administrative sunt de competența contenci-
osului administrativ. După cum am menționat, po-

trivit art.3 din Legea nr.793/2000 a RM, obiectul al 
acțiunii în contenciosul administrativ îl constituie 
actele administrative cu caracter normativ sau indi-
vidual, iar conform art.2 din Legea menționată, actu-
lui administrativ este asimilat contractul administra-
tiv. Spre deosebire de legislația altor state, art.2 din 
Legea menționată definește contractul administrativ 
ca fiind „un contract încheiat de autoritatea publică, 
în virtutea prerogativelor de putere publică, având ca 
obiect administrarea și folosirea bunurilor proprietate 
publică, executarea lucrărilor de interes public, pre-
starea de servicii publice, activitatea funcționarilor 
publici care reiese din relațiile de muncă reglemen-
tate de statutul juridic al acestora”.

Inegalitatea de poziții a părților este conside-
rată caracter juridic de bază care distinge contractul 
administrativ de alte categorii de contracte. Afirmația 
expusă este susținută de savantul Gh. Avornic care 
menționează că „contractul administrativ urmărește 
o mai bună funcționare a serviciului public, și, de 
aceea, nu presupune un echilibru perfect de interese 
caracteristic contractelor civile și comerciale. Acor-
dul de voințe apare astfel, pe fondul unei inegalități 
juridice între cocontractanți, ce decurge din poziția 
de superioritate a autorității publice”1. 

Specificație similară constatăm și în opinia doc-
trinarului C. Bragoi, potrivit căruia în temeiul faptu-
lui „că contractul administrativ este de neconceput, 
dacă una din părți nu este o autoritate de stat, atunci 
aceasta mai are și niște atribuții specifice ce cad sub 
incidența dreptului administrativ. Aceste atribuții 
stabilesc o anumită inegalitate între părțile contrac-
tului administrativ, însă fără de care nu este posibil 
de a sublinia importanța acestuia”4.

Admitem aşadar că criteriul inegalității părților 
în contractul administrativ i-a determinat pe au-
torii Hotărârii PCSJ nr.10 din 200922 să afirme că 
„din categoria contractelor administrative fac parte 
contractele de concesiune, reglementate prin Legea 
RM nr.534/199531, contractele de achiziții publice, 
reglementate prin Legea RM nr.96/200730, contrac-
tele de prestare a serviciilor publice de gospodărire 
comunală, cum ar fi: de alimentare cu apă potabilă și 
menajeră, de furnizare a energiei termice și electrice, 
de canalizare și epurare a apelor uzate și pluviale, de 
salubrizare, de administrare a fondului locativ pu-
blic, de administrare a domeniului public, reglemen-
tate prin Legea RM nr.1402/200225, alte contracte de 
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schimbul preţului pe care cealaltă parte promite să-l 
plătească39.

Literatura juridică şi legislaţia autohtonă nu dis-
ting expres, categoric şi nu efectuează o enumerare 
a serviciilor publice administrative. În accepţie cla-
sică, serviciu este acţiunea, faptul de a servi, de a 
sluji; este o formă de muncă prestată în folosul sau 
în interesul cuiva17. În sens economico-juridic, ser-
viciu constituie o activitate de interes general uman. 
Această activitate este realizată de stat prin inter-
mediul organelor administraţiei publice centrale de 
specialitate sau locale. Contribuţia acestora constă în 
darea în administrare, vânzarea, privatizarea, conce-
sionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor 
domeniului public al statului, satului (comunei), ora-
şului (municipiului), după caz, precum şi a servicii-
lor publice de interes local.    

Anume această contribuţie a organelor de stat, 
care constituie, organizează și dizolvă serviciile 
publice în temeiul prevederilor art.3 din Legea RM 
nr.64 /1990 cu privire la Guvern27, art.31 din Legea 
RM nr.98/2012 privind administrația publică centra-
lă de specialitate28, art.73 din Legea RM nr.436/2006 
privind administrația publică locală29,  atribuie ser-
viciilor caracter public, în timp ce particularitatea 
interesului general uman al serviciilor indică desti-
natarul serviciilor. 

Necesitatea consolidării şi dezvoltării serviciilor 
a condiţionat apariţia instituţiei prestării de servicii 
care, ulterior, şi-a găsit reflectare în cap. XI din Co-
dul civil. În scopul evitării discordanţelor, specifi-
căm că se are în vedere doar serviciul ca activitate, 
exceptând conceptul de „organism, ca persoană ju-
ridică, privată sau publică, prin care se realizează o 
activitate de interes general”. Interesează supra „ser-
viciul public” în sens material, ca tip de activitate, 
şi nu ca organism, în sensul Legii RM nr.443/1995 
privind serviciul public  (abrogată prin Legea nr.158 
din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și sta-
tutul funcționarului public) sau în accepțiunea pre-
vederilor art. L233-6, L233-3, L 133-4 din Codul 
de justiție administrativă francez36 care utilizează 
această noțiune în sens de „funcție publică”.

  Un criteriu important, din punctul de vedere al 
doctrinei juridice, realizat de cercetătoarea română 
Alina Profiroiu35, este clasificarea serviciilor publice 
conform obiectului. Astfel în funcţie de natura   pre-
staţiei se disting: serviciile publice administrative şi 

prestări de servicii de interes public sau de executare 
a lucrărilor de interes public național sau local”. 

În context menționăm că Legea RM nr.1402/200225 
nu atribuie furnizarea energiei electrice la categoria 
de servicii publice de gospodărie comunală. Rezultă 
că autorii Hotărârii PCSJ nr.10 din 200922 și-au atri-
buit competențe legislative. Mai mult ca atât, Hotă-
rârea menționată explică că procesele verbale privind 
consumul fraudulos al energiei electrice și termice, 
al gazelor naturale, apei potabile și menajere pot fi 
contestate în ordinea contenciosului administrativ.

Considerăm că procesul verbal privind consta-
tarea consumului fraudulos nu întrunește condițiile 
actului administrativ în sensul contenciosului admi-
nistrativ. În context specificăm că consumul fraudu-
los în accepțiunea pct.2.4. din Hotărârea Guvernului 
RM  nr.1194/2005 (abrogată)21 constituia sustragere 
ceea ce-l atribuia componenței unei contravenții sau 
a unei infracțiuni penale care avea drept izvor execu-
tarea unui contract civil de furnizare a energiei elec-
trice consumatorilor casnici. Prin Hotărârea ANRE 
nr.314/2009  (abrogată)20 s-a renunțat la noțiunea de 
„consum fraudulos”, nefiind preluată nici de Hotărâ-
rea nr.393/2010 în prezent în vigoare54.  Deși noțiunea 
nu se mai conține în actele normative, aceasta conti-
nuă să apară în hotărârile judecătorești5,14,15,16.

Prin prisma Legii RM nr. 1402/200225 furniza-
rea energiei electrice nu este un serviciu public, sau, 
dacă prezintă caractere ale acestuia, ar trebui să cadă 
sub incidența contenciosului administrativ, așa cum 
se afirmă în Hotărârea PCSJ nr.10/200922.

În context vom indica particularităţile distinc-
tive ale serviciului public pentru a desprinde carac-
terele determinative în stabilirea dimensiunilor și pa-
rametrilor activității de furnizare a energiei electrice 
ca serviciu public și ca obiect al raportului juridic 
civil de furnizare a energiei electrice consumatorilor 
casnici. 

Noţiunea de serviciu îşi are originea în epoca de 
formare a oraşului Roma, perioadă în care ideile şi 
instituţiile juridice şi-au cristalizat o vădită identita-
te proprie delimitându-se tot mai clar de alte idei şi 
instituţii sociale2. Dreptul roman a generat instituţia 
serviciilor actuale, din raportul cunoscut sub denu-
mirea de locaţiune (location-conductio) care desem-
na contractul prin care, în funcţie de scopul urmă-
rit, o parte se obligă să procure folosinţa unui lucru, 
serviciile sale sau să execute o anumită lucrare, în 
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serviciile publice industriale comerciale. În concep-
ţia autoarei, serviciile publice administrative sunt su-
puse regulilor de drept public, atât în ceea ce priveşte 
organizarea lor, cât şi referitor la raporturile juridice 
instituite cu beneficiarii. În cazul în care acesta con-
stituie unicul temei pentru clasificarea respectivă, 
menţionam că nu împărtăşim aceeaşi idee, evident 
fiind faptul că această clasificare ar fi după criteriul 
normelor de drept aplicabile serviciilor publice, dar 
nu a obiectului serviciului sau a naturii prestaţiei.

 Dar şi această motivaţie contravine realităţii, 
deoarece anumite servicii, cum ar fi  serviciul de 
distribuție a energiei electrice, a gazelor naturale 
etc., în cazul atribuirii acestora serviciilor publice,  
sunt guvernate, concomitent, inclusiv, de norme de 
drept public şi norme de drept privat. 

Potrivit acestei distincţii, se consideră servicii 
publice administrative: serviciile cu caracter exclu-
siv administrativ pe care autorităţile publice nu le 
pot încredinţa exhaustiv altor persoane (protecţia ci-
vilă, autoritatea tutelară, starea civilă, serviciile de 
urbanism, licenţierea transportului, organizarea ale-
gerilor, ordinea publică); servicii în domeniul educa-
ţiei (instituţii de învăţământ şi de educaţie); servicii 
culturale şi sportive; servicii de asistenţă şi ajutor 
social; servicii în alimentaţia publică.

Diferitele concepții și caracteristici ale contrac-
telor administrative conturează ideea distincției în-
tre furnizarea energiei electrice ca serviciu public în 
baza unui contract administrativ prin achiziții publi-
ce și furnizarea energiei electrice în baza unui con-
tract civil. 

Opinăm pentru ideea că orice litigiu care re-
zultă din contractul de furnizare a energiei elec-
trice consumatorilor casnici este un litigiu civil 
care urmează normele procedurale civile, nu cele 
de contencios administrativ specific serviciului 
public.
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Fenomenul complex „putere de stat” consti-
tuie obiectul de reglementare al dreptului 

constituţional. Iar statul de drept şi democratic are 
la bază un şir de principii constituţionale, inclusiv 
cel al separării puterilor în stat – în putere legislati-
vă, putere executivă şi putere judecătorească.

Tot mai pronunţate sunt demersurile cetăţenilor 
către puterea judecătorească privind restabilirea 
drepturilor lor legitime, încălcate, inclusiv de auto-
rităţile statului.

Aceasta denotă rolul crescând al puterii judecă-
toreşti, al instanţelor judiciare implicate în săvârşi-
rea actului de justiție, în edificarea, în consecinţă, a 
statului de drept şi democratic, în asigurarea respec-
tării demnităţii umane, a drepturilor şi a libertăţilor 
personalităţii umane ca valori supreme garantate de 
către stat.

Din aceste considerente, studiul ştiinţific al auto-
rităţii judecătoreşti ca instituţie distinctă a dreptului 
constituţional se impune cu necesitate.

Scopul studiului este de a examina autoritatea 
judecătorească drept ramură a puterii de stat în in-
tegratitatea sa complexă, ca o veritabilă instituţie a 
dreptului constituţional. Acest scop îl vom materia-
liza studiind reglementările legale, în primul rând, a 
celor constituţionale şi, respectiv, abordările doctri-
nelor constituţionale.

 1. Identificarea terminologiei şi definirea au-
torităţii judecătoreşti

Astăzi întâlnim sintagmele: „putere judecătoreas-
că’’ , „autoritare judecătorească”, „putere jurisdicţi-
onală”, „autoritate jurisdicţională”.

Aşa, spre exemplu, în art. 6 din Constituţia Repu-
blicii Moldova, întâlnim expresia „putere judecăto-
rească”, iar capitolul IX, titlul II din Constituţie este 
intitulat „Autoritatea judecătorească”1.

Respectiv, nici doctrina constituţională nu înre-
gistrează unanimitate, plecând de la considerarea 
tuturor acestor sintagme ca sinonime, până la utili-

AuTORITATEA  juDECăTOREASCă  ŞI  uNELE  
CERINŢE  ÎNTRu  REALIzAREA  AuTENTICă  A  

ACTuLuI  DE  juSTIŢIE: 
REGLEMENTăRI  LEGALE  ŞI  ABORDăRI  TEORETICE

 Alexandru ArSEnI,
doctor în drept, conferenţiar universitar

Nicolae GHEDroVICI,
magistru în drept

REzuMAT
Prezenta lucrare include reglementări legale și abordări teoretice care descriu autoritatea judecatorească, în general, și 

cerințele întru realizarea autentică a actului de justiție, în special. Studiul conține identificarea terminologiei și definirea 
autorității judecatorești; specificul activitații judecatorești; formarea continuă a judecătorilor. Rolul crescând al autoritații 
judecătorești, ca rezultat al creșterii numărului de demersuri ale cetățenilor către puterea judecătorească determină și 
scopul studiului: a examina autoritatea judecătoresacă ca ramură a puterii de stat, ca o veritabilă instituție a dreptului 
constituțional, în integritatea sa complexă. În acest context, ca mijlocitor al înfăptuirii justiției apare judecătorul care, în 
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SuMMARY
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Motto: Fiat justiţia pereat mundus3.
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zarea doar a uneia dintre ele. Spre exemplu, V.Popa 
subliniază că „termenul de autoritate sau putere ju-
decătorească/jurisdicţională atestă faptul că organele 
competente din această structură participă la reali-
zarea puterii de stat, activitatea jurisdicţională fiind 
al treilea component al ei, dacă ne vom conduce de 
principiul separării puterilor în stat”2.

După cum vedem, autorul pune semnul egalită-
ţii între aceste patru sintagme. Pe când Ion Guceac 
utilizează doar sintagma „puterea judecătorească” ca 
parte a suveranităţii ori a puterii de stat şi o conse-
cinţă a fi „dreptul unei societăţi organizate, al unui 
stat de a împărţi dreptatea”3. Termenul „putere jude-
cătorească” este utilizat de autor frecvent4.

În doctrina românească, acest subiect este exa-
minat doar de către Ioan Muraru, potrivit căruia de-
numirea „autoritate judecătorească evocă foarte clar 
justiţia, ca funcţie distinctă şi ca sistem distinct”5.

Dezvoltând ideea, constituţionalistul percepe, în 
aşa caz, termenul „justiţie” în două sensuri. Într-un 
sens, prin justiţie înţelegem sistemul organelor jude-
cătoreşti, iar într-un al doilea sens, înţelegem activi-
tatea de soluţionare a proceselor civile, administra-
tive, comerciale, penale, de muncă etc., de aplicare 
de sancţiuni, de restabilire a drepturilor şi intereselor 
legitime încălcate6.

La rândul său, constituţionalistul I. Guceac vede 
în „puterea judecătorească” „un comportament al 
puterii de stat care reprezintă dreptul unei societăţi 
organizat în stat de a asigura dreptatea şi echitatea 
socială, precum şi protecţia drepturilor legitime ale 
societăţii”7. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că aceste sin-
tagme nu sunt sinonime. Astfel sintagmele „putere 
judecătorească” şi „putere jurisdicţională” exprimă/
sunt caracteristicile imanente statului ca instituţie şi 
care se materializează de la sine, ci numai prin in-
termediul unor organisme instituţionalizate numite 
şi „autorităţi”.

Iată din ce considerente termenii „autoritate jude-
cătorească” şi „autoritate jurisdicţională” sunt adec-
vaţi menirii lor pentru a pune în practică „puterea 
judecătorească” nepalpabilă în esenţa ei. 

Considerăm că autoritatea judecătorească repre-
zintă unitatea corpului de magistraţi (judecători), 
încadraţi în sistemul distinct al organelor judecăto-
reşti, chemaţi prin realizarea puterii judecătoreşti, în 
conformitate cu prevederile Constituţiei şi altor legi, 
să săvârşească actul de justiţie, să facă dreptate.

În limbaj obişnuit, a face justiţie înseamnă a face 
dreptate. Într-o definiţie doctrinară, noţiunea de jus-
tiţie „semnifică, de fapt, actul de dreptate înfăptuit de 

magistrat în litigiul ce opune două părţi cu interese 
contrarii, litigii cu a cărui soluţionare a fost sesizat, 
potrivit procedurii legale”8.

 2. Specificul activităţii judecătoreşti
Statul de drept ca atare a devenit de neconceput 

fără justiţie, lipsa justiţiei veritabile însemnând ar-
bitrariu şi nedreptate. Dacă „viaţa socială trebuie să 
se desfăşoare potrivit constituţiei şi legilor, în mod 
firesc trebuie să existe o funcţie (o putere, o autori-
tate), care să le cunoască şi să le poată interpreta şi 
aplica concret atunci când sunt încălcate, când deci 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt periclitate, 
neglijate”9.

Această funcţie a fost şi este încredinţată unei 
autorităţi distincte, învestită cu puteri statale care-i 
dau eficienţă şi care trebuie să fie independentă şi 
imparţială. De altfel, este „îndeobşte cunoscut şi ad-
mis că nu poţi fi judecător în propria cauză, pentru 
că, obiectiv, poţi fi nici independent, nici imparţial. 
Actul de justiţie poate fi înfăptuit numai de un al 
treilea”10.

 Prin actul de justiţie, înfăptuit în numele legii, ju-
decătorul stabileşte ce este legal şi ce nu concură cu 
prevederile legale, restabileşte drepturile încălcate şi 
sancţionează juridic pe cel vinovat”11.

Aşa, potrivit art.120 din Constituţia Republicii 
Moldova, „este obligatorie respectarea sentinţelor 
şi a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecăto-
reşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în 
timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor 
hotărâri judecătoreşti definitive”.

Concepută astfel, ca o funcție realizată indepen-
dent și imparțial, justiția s-a impus ca o idee și o re-
alitate în care oamenii cred că-i poate apăra, atunci 
când drepturile lor legitime sunt încălcate, ca simi-
larul dreptății mereu triumfătoare. Latinii spuneau 
„Fiat stitiapereat mundus” (justiția să-și urmeze cur-
sul ei, chiar dacă lumea ar fi să piară). Acest dicton a 
devenit preferat în legătură cu justiția. Semnificația 
acestui dicton este aceea „că precum veșnica dreptate 
a dumnezeirii e neclintită în fermitatea ei, dezvălu-
indu-se în orice condiții, chiar ale prăbușirii întregii 
lumi, tot așa judecătorul care se ocupă de anume caz 
trebuie să-l ducă la bun sfărșit și să-l rezolve după 
cum îl îndeamnă știința și conștiința, chiar dacă în-
tre timp ar veni sfărșitul lumii cu toate grozăviile 
sale”12. 

 3. Formarea continuă a judecătorilor
Institutul Naţional al Justiţiei, potrivit art. 2 din 

Legea nr. 252-XVI din 06.06.2006, este o instituţie 
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publică care realizează atât instruirea candidaţilor la 
funcţiile de judecător şi procuror, precum şi perfec-
ţionarea profesională (instruirea continuă) a judecă-
torilor şi procurorilor, şi a altor persoane care contri-
buie la înfăptuirea justiţiei.

Institutul Naţional al Justiţiei activează conform 
unui program din cadrul căruia judecătorii şi procu-
rorii îşi pot selecta anumite teme, dar care trebuie să 
acumuleze 40 de ore anual. În acelaşi timp, Consi-
liul Institutului (organul suprem de conducere) este 
în drept să stabilească teme obligatorii atât pentru 
judecători, cât şi pentru procurori.

 Conform prevederilor art. 161 alin. (1) lit. f) din 
Legea nr. 514-XIII din 07.07.95 , de competenţa pre-
şedinţilor instanţelor judecătoreşti ţine şi asigurarea 
specializării şi perfecţionării profesionale a judecă-
torilor instanţei. Adică, preşedinţii instanţelor jude-
cătoreşti urmăresc ca judecătorii să urmeze procesul 
de formare continuă.

La prima vedere, din punctul de vedere al regle-
mentărilor legale, totul stă bine. Dar urmează totuşi 
a defini categoria „drepturi” – ce înţelege ştiinţa în 
acest domeniu.

Potrivit art. 14 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544-
XIII din 20.07.1995, judecătorii au dreptul să benefi-
cieze de instruire continuă în mod gratuit, în limitele 
stabilite de lege.

Dacă judecătorul doreşte să treacă instruirea con-
tinuă, apoi Institutul Naţional al Justiţiei, la demersul 
preşedintelui de instanţă îi creează condiţiile pentru 
realizarea dreptului său. Considerăm că această pre-
vedere lasă la discreţia judecătorului performanţa sa, 

ceea ce poate influenţa negativ asupra veridicităţii 
actului de justiţie.

Redacţia veche a art. 15 alin. (4) prevedea că ju-
decătoriii erau obligaţi să studieze şi să generalizeze 
practica judiciară. 

În calitate de propuneri, considerăm necesară in-
cluderea în art. 15 al Legii nr. 544- XIII din 20.07.95 
a obligaţiei judecătorului de a se încadra periodic în 
procesul de formare continuă.

Note:

1 Constituția Republicii Moldova // Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.1, august 1994.

2 Popa V., Drept public, Chișinău, 1998, p.381.
3 Guceac I., Evoluția constituționalismului și a organi-

zării de stat în Republica Moldova // Costachi Gh.,  Guceac 
I., Fenomenul constituționalismului în evoluția Republicii 
Moldova spre statul de drept, Tipografia Centrală, Chișinău, 
2003, p.136.

4 Guceac I., Curs elementar de drept constituțional, 
Chișinău, 2004, p.420.

5 Muraru I., Drept constituțional și instituții politice, 
Actami, București, 1998.

 Ibidem.
7 Guceac I., Curs elementar de drept constituțional, 

p.420.
8 Ionescu Cr., Tratat de drept constituțional contempo-

ran, All Beck, București, 2003, p. 745.
9 Muraru I., op. cit., p.147.
10 Ibidem.
11 Ionescu Cr., op. cit., p. 745.
12 Citat după: Muraru I., op.cit., p.147.
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Activitatea de întreprinzător, desfăşurată de 
către autorităţile publice, reprezintă un fe-

nomen care a luat naştere la începutul anilor ’90, 
odată cu crearea unor noi subiecţi ai dreptului pri-
vat, cum sunt întreprinderile de stat şi întreprinderile 
municipale. Acestea au capitalul format din bunurile 
transmise de fondatori la data constituirii şi fac parte 
din categoria persoanelor juridice cu scop lucrativ. 
Cu alte cuvinte, întreprinderile de stat şi municipale 
sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător fiind cre-
ate, în principal, pentru obţinerea de profit în diferite 
domenii ale activităţii economico-sociale, precum: 
transport, deservire socială, salubritate, aprovizio-
narea populației cu apă, gaze naturale, caldură etc. 
Conform informaţiilor preluate din Registrul de stat 
al persoanelor juridice, la data de 01 ianuarie 2014, 
în Republica Moldova existau 1.524 de întreprinderi 
de stat şi municipale, ceea ce constituie aproximativ 
1% din structura numărului total de persoane juri-
dice1. Lista actualizată a întreprinderilor de stat şi 
municipale este redată în Anexa la Legea privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 
nr.121/20072. 

Deseori, întreprinderilor de stat şi municipale le 
este atribuită calitatea de întreprinzători speciali. 
Din punctul de vedere al circuitului comercial, aces-
te instituţii se consideră a fi imperfecte, deoarece în 
statutul lor juridic există deformări. Explicaţia con-
stă în faptul că aceste întreprinderi nu deţin dreptul 
de proprietare în privinţa bunurilor pe care le pose-
dă, ci un drept de gestiune economică (operativă). 

Proprietatea asupra patrimoniului întreprinderilor 
de stat şi municipale aparţine, după caz, statului sau 
unităţilor administrativ-teritoriale. Din acest consi-
derent, în Codul civil al Federaţiei Ruse întreprinde-
rile de stat şi municipale sunt numite „întreprinderi 
unitare” (унитарные предприятия). Cuvântul „în-
treprindere” este utilizat din motiv că un alt termen, 
mai potrivit, nu s-a găsit. Prin „unitar” se înţelege 
că patrimoniul întreprinderii este unic, inseparabil 
de bunurile fondatorului (statului, administraţiei lo-
cale), nu poate fi împărţit în părţi sociale şi nici în 
acţiuni3.

Particularităţi. Atât întreprinderea de stat, cât şi 
cea municipală se constituie în scopul obţinerii de 
profit, iar deosebirea dintre aceste două persoane 
juridice constă în faptul că fondatorul întreprinderii 
de stat este autoritatea publică centrală (Guvernul), 
iar fondator al întreprinderii municipale este autori-
tatea publică locală. Altă deosebire majoră constă în 
aceea că, la momentul fondării, bunurile se transmit 
în „gestiune operativă” – întreprinderii de stat şi în 
„gestiune economică” – întreprinderii municipale. 

Existenţa întreprinderilor de stat şi municipale 
este o reminiscenţă a perioadei sovietice, motiv din 
care utilitatea acestor forme juridice de organizare în 
zilele noastre este supusă unor critici profunde. Mai 
mult decât atât, în scopul majorării veniturilor în bu-
getul de stat, tendinţa autorităţilor publice este de a 
privatiza întreprinderile de stat şi municipale de că-
tre investitori privaţi. Conform unei păreri, susținută 
de profesorul rus V.Dozorțev, statul trebuie să adopte 

CADRuL  juRIDIC  DE  REGLEMENTARE  A 
ÎNTREPRINDERILOR  DE  STAT  ŞI  MuNICIPALE

 
Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, lector universitar (USM; USPEE „C.Stere”)

                                       REzuMAT
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cadrul legal prin care să impună reorganizarea tutu-
ror întreprinderilor de stat şi municipale în societăţi 
pe acţiuni. În acest caz, calitatea de fondator va ră-
mâne pe seama autorităţilor publice centrale şi loca-
le, care vor deţine 100% din acţiuni. Aceasta va per-
mite ca dreptul de proprietate al statului în privinţa 
patrimoniului întreprinderilor să înceteze, respectiv 
calitatea de proprietar asupra bunurilor va trece la 
societatea pe acţiuni. Conceptul de „gestiune opera-
tivă-economică” va dispărea, iar întreprinderile vor 
funcţiona după regulile generale prevăzute de Codul 
civil pentru societăţile comerciale4.

Dintr-o altă perspectivă, mai conservatoare, se 
invocă necesitatea de a menține şi consolida legisla-
ţia cu privire la întreprinderile de stat şi municipale. 
În opinia unui al autor rus, V.Dejin, se interzice ca 
bunurile şi activităţile care în prezent se află sub con-
trolul statului să fie transmise în proprietate privată. 
Patrimoniul statului trebuie să rămână în gestiunea 
autorităţilor publice centrale şi locale. Doar în aşa 
mod vor fi soluţionate eficient şi operativ atât nume-
roase probleme de ordin social, cât şi economic5. 

Reglementarea juridică a întreprinderii de stat 
este redată în Codul civil (art.179) şi în Legea cu 
privire la întreprinderea de stat nr.146/19946. Con-
form Legii nr.146/1994, întreprinderea de stat este 
persoana juridică care, în baza proprietăţii de stat 
transmise ei în gestiune, desfăşoară activitate de în-
treprinzător şi poartă răspundere pentru obligaţiile 
sale cu toate bunurile pe care le gestionează (art.1).

Majoritatea întreprinderilor de stat din Republi-
ca Moldova au fost constituite de către Guvern în 
perioada anilor 1991-1999, în domenii de activitate 
care ţin de prestarea unor servicii absolut necesare, 
precum: poşta (Î.S. „Poşta Moldovei”), transportul 
(Î.S. „Air Moldova”, Î.S. „Aeroportul Internaţional 
Chişinău”, Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”), tehnolo-
giile informaţionale (Î.S. „Moldata”, Î.S. „Radioco-
municaţii”) etc. Deşi, în aparenţă, s-ar crede că între-
prinderile de stat sunt fondate în scopul obţinerii de 
profit, există numeroase întreprinderi al căror scop 
este altul decât obţinerea veniturilor. Astfel, există 
întreprinderi de stat create pentru: îndeplinirea unor 
atribuţii ale autorităţilor publice (de exemplu, Î.S. 
„Camera Înregistrării de Stat” are ca obiect de ac-
tivitate înregistrarea persoanelor juridice şi a între-
prinzătorilor individuali; de competenţa Î.S. „Cadas-
tru” ţine înregistrarea de stat a bunurilor imobile), 
întreţinerea infrastructurii de stat (Î.S. „Administra-
ţia de Stat a Drumurilor”, Î.S. Rezervaţia Naturală 
„Pădurea Domnească”), desfăşurarea unor activităţi 
cultural-artistice (Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu”, Î.S. „Sala cu Orgă”, Î.S. Ansamblul de Dan-
suri Populare „Joc”) şi activităţi editoriale (Î.S. Edi-

tura „Universul”, Î.S. Revista „Legea şi viaţa”, Î.S. 
Revista „Curier medical”). 

Din definiţia întreprinderii de stat, putem distinge 
un şir de particularităţi ale acesteia: a) este o persoa-
nă juridică cu scop lucrativ, constituită prin hotărâre 
de Guvern; b) fondator al întreprinderii de stat este 
statul, care îşi exercită atribuţiile prin intermediul 
Guvernului; c) patrimoniul întreprinderii de stat este 
format din bunuri care aparţin cu drept de proprietate 
statului (proprietatea publică); d) are un drept de ges-
tiune asupra bunurilor primite de la fondator, adică 
le posedă, le foloseşte conform destinaţiei, însă fără 
dreptul de a le vinde, acordă în gaj, depune ca aport 
la capitalul social cu autorizarea expresă a fondato-
rului; e) se constituie pentru desfăşurarea, de regulă, 
a unor activităţi de întreprinzător, considerate mono-
pol de stat (prestarea serviciilor de poştă, transport 
feroviar şi aerian, întreţinerea infrastructurii drumu-
rilor, energetice, de proiectare şi de cercetare a statu-
lui etc.); f) poartă răspundere pentru obligaţiile sale 
în limita patrimoniului pe care îl deţine în gestiune.

Întreprinderea poate practica orice genuri de acti-
vitate prevăzute în statut, cu excepţia celor interzise 
de legislaţie. Legea stabileşte că întreprinderea de 
stat îşi întocmeşte de sine stătător programul de pro-
ducţie, pornind de la indicii economici stabiliţi de 
fondator, de la contractele încheiate pentru comerci-
alizarea producţiei şi necesitatea de a asigura dezvol-
tarea întreprinderii (art.10 din Legea nr.146/1994). 
Preţurile la producţia, lucrările şi serviciile sale se 
stabilesc în baza cererii şi ofertei de pe piaţă, iar în 
cazurile prevăzute de actele normative – preţurile şi 
tarifele sunt reglementate de stat. Profitul net al în-
treprinderii se formează doar după achitarea impozi-
telor la bugetul de stat, creanţelor faţă de creditori, 
onorarea altor plăţi obligatorii prevăzute de lege.

Întreprinderea de stat se fondează în baza a 
două documente importante: decizia de constituire 
şi statutul. Decizia de constituire se emite de Guvern 
sau de autoritatea publică centrală căreia Guvernul 
i-a acordat împuternicirile de fondator (ministere, 
agenţii etc.). Statutul întreprinderii de stat se ela-
borează cu respectarea prevederilor art.2 alin.(3) 
din Legea nr.451/1994 și va cuprinde informaţii cu 
privire la: denumirea şi sediul întreprinderii; data şi 
numărul deciziei de înfiinţare; genurile de activitate; 
durata; componenţa bunurilor primite în gestiune şi 
mărimea capitalului social; planul şi mărimea tere-
nului repartizat; răspunderea pentru datorii; organe-
le de gestiune şi control, competenţa lor, modul de 
constituire şi de desfăşurare a activităţii; modul de 
repartizare a beneficiului, de acoperire a pierderilor; 
modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii.

Înregistrarea întreprinderii de stat se efectuează 
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la Camera Înregistrării de Stat conform regulilor ge-
nerale prevăzute de Legea cu privire la înregistrarea 
de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 
individuali nr.220/2007. De la data efectuării înscri-
erilor în Registrul de stat, întreprinderea devine per-
soană juridică şi este în drept să-şi înceapă activita-
tea indicată în statut. 

Fondatori ai întreprinderii de stat pot fi Guver-
nul sau organele administraţiei publice centrale. 
Conform Legii nr.146/1994, hotărârea cu privire la 
înfiinţarea întreprinderii de stat se adoptă de către 
Guvern, la propunerea organului central de speciali-
tate (art.2). Ținând cont de faptul că de fiecare dată 
întreprinderea de stat se înfiinţează prin hotărâre de 
guvern, în hotărâre se indică şi autoritatea publică 
centrală căreia îi revine competenţa de fondator în 
numele Guvernului. Astfel, fondatori ai întreprinde-
rilor de stat pot fi şi ministerele, agenţiile, serviciile, 
instituţiile publice, precum şi alte autorităţi publice 
centrale aflate în subordinea Guvernului. Subliniem 
faptul că practica Guvernului de a recunoaşte ca-
litatea de fondator şi autorităţilor publice din sub-
ordinea sa este una vicioasă. În mod normal, fon-
dator al întreprinderii de stat ar trebui să fie doar 
Guvernul (reprezentat de Cancelaria de Stat), însă 
conform situaţiei actuale împuternicirile de fon-
dator au fost delegate mai multor subdiviziuni. De 
exemplu, fondator al Î.S. „Cadastru” este Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadastru; fondator al Î.S. „Gă-
rile şi Staţiile Auto” este Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor; fondator al Î.S. „Pa-
latul Republicii” şi Î.S. Complexul „Casa Presei” 
este Cancelaria de Stat; fondator al Î.S. „Ziarul 
„Capital Market”” este Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare ş.a.m.d. 

Fondatorul întreprinderii de stat are o serie de 
funcţii importante, precum: a) aprobă statutul între-
prinderii, modificările şi completările acestuia; b) 
stabileşte indicii economici; c) promovează o poli-
tică tehnică unică în cadrul ramurii; d) desemnea-
ză membrii consiliului de administraţie şi îi revocă; 
e) desemnează administratorul întreprinderii şi îl 
eliberează din funcţie, la propunerea consiliului de 
administraţie; f) transmite bunurile şi atribuţiile sale 
privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător ad-
ministratorului în baza unui contract. Menționăm și 
faptul că întreprinderea de stat este în drept să des-
chidă filiale şi reprezentanţe, poate să intre în com-
ponenţa unor asociaţii, concerne, consorţii şi alte 
uniuni de persoane juridice.

Conducerea întreprinderii de stat este realizată 
de administratorul întreprinderii (organul executiv) 
şi de consiliul de administraţie (organul decizional). 
Administratorul este numit prin contract de către 

fondator. Din momentul numirii administratorului, 
fondatorul nu mai are dreptul să intervină în activita-
tea întreprinderii, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
legislaţie sau de contract. Consiliul de administraţie 
este organul colegial de administrare în componenţa 
căruia, în mod obligatoriu, intră reprezentanţi ai Mi-
nisterului Finanţelor, Ministerului Economiei, Co-
misiei parlamentare permanente de profil, reprezen-
tanţi ai fondatorului şi ai colectivului de muncă. 

Principala particularitate a întreprinderii de stat – 
ea nu deţine un drept de proprietate asupra bunurilor 
primite de la fondator. Atât capitalul social al între-
prinderii de stat, cât şi bunurile din patrimoniul aces-
teia aparţin în întregime statului, cu drept de propri-
etate, întreprinderea având doar un drept de gestiune 
asupra acestor bunuri. Administratorul întreprinderii 
de stat nu poate decide soarta bunurilor întreprinde-
rii decât cu acordul scris al fondatorului. Prezintă 
importanţă şi faptul că legea nu stabileşte o limită 
minimă sau maximă a capitalului social. De aceea, 
valoarea concretă a capitalului social se stabileşte de 
fiecare dată prin statut. 

Luând în consideraţie că patrimoniul întreprinde-
rii de stat este format din bunurile primite în gestiune 
de la fondator (terenuri, fonduri fixe şi circulante, 
alte valori), întreprinderea este obligată să păstreze, 
să utilizeze raţional şi să sporească aceste bunuri. Ea 
nu poate fără autorizaţia fondatorului să dea în aren-
dă, locaţiune, comodat ori în gaj bunurile din patri-
moniu. De asemenea, întreprinderea nu poate parti-
cipa cu bunuri la activitatea structurilor nestatale şi 
nici să investească mijloace în alte state. 

Întreprinderea de stat poartă răspundere pentru 
obligaţiile sale cu toată averea pe care o are în gestiu-
ne. Fondatorul răspunde pentru datoriile întreprinderii 
de stat doar în limita bunurilor pe care le-a transmis 
până la data începerii procedurii de lichidare. De ase-
menea, întreprinderea nu poartă răspundere pentru 
obligaţiile statului. În schimb, alte reguli de răspun-
dere există pentru administrator şi consiliul de admi-
nistraţie. Administratorul întreprinderii poartă răs-
pundere materială pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în contract. 
Aceeaşi răspundere materială se aplică membrilor 
consiliului de administraţie cu referire la deciziile 
care pot prejudicia activitatea întreprinderii. 

Modul de constituire şi funcţionare a întreprin-
derii municipale este reglementat de dispoziţiile 
Codului civil (art.179), Legii cu privire la antre-
prenoriat şi întreprinderi nr.845/1992, Legii privind 
administraţia publică locală nr.436/20067, precum şi 
de prevederile Regulamentului-model al întreprin-
derii municipale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.387/19948. 



15

Nr. 12, 2014 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Întreprinderea municipală este persoana juridi-
că constituită, în exclusivitate, în baza bunurilor ce 
aparţin cu drept de proprietate autorităţilor publice 
locale şi care, prin utilizarea acestor bunuri, produ-
ce mărfurile, execută lucrările şi prestează serviciile 
necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului 
(ale unităţii administrativ-teritoriale fondatoare). 
Din definiţia acordată întreprinderii municipale, pot 
fi deduse o serie de particularităţi, şi anume: este o 
persoană juridică constituită de unitatea administra-
tiv-teritorială (fondator); patrimoniul se formează 
din bunurile primite de la unitatea administrativ-te-
ritorială cu drept de gestiune; de regulă, se constituie 
pentru desfăşurarea unor activităţi de întreprinzător 
de interes public pentru unitatea administrativ-teri-
torială; poartă răspunderea cu toate bunurile pe care 
le are în gestiune pentru obligaţiile asumate; unitatea 
administrativ-teritorială nu poartă răspundere pentru 
obligaţiile asumate de întreprinderea municipală. 

O primă condiţie necesară a fi respectată în cazul 
fondării unei întreprinderi municipale o constituie 
corespunderea domeniului de activitate cu sarcinile 
şi obiectivele autorităţii administraţiei publice locale. 
Cu alte cuvinte, administraţia locală poate să fonde-
ze doar acele întreprinderi municipale care prin ac-
tivitatea desfăşurată ar rezolva problemele localităţii 
respective. Mai frecvent, întreprinderile municipale 
se constituie în sfera deservirii sociale.

În literatura de specialitate, poate fi întâlnită opi-
nia expusă de profesor A.Marcvart care recomandă 
interzicerea constituirii de întreprinderi municipa-
le în domeniile de activitate în care există societăţi 
comerciale cu rol de concurenţi. Potrivit autorilor, 
practica dovedeşte că în condiţiile de concurenţă, 
societăţile comerciale prestează servicii la un nivel 
de calitate mai înalt şi la preţuri mai reduse, com-
parativ cu întreprinderile municipale. În statele Uni-
unii Europene nici statul şi nici autorităţile publice 
locale nu se implică în acele domenii ale economiei 
în care există întreprinzători privaţi. Mai nou, în do-
menii care intră în sarcinile autorităţilor locale, pre-
cum transportul public, distribuirea apei, căldurii, 
construcţia blocurilor locative, reparaţia drumurilor, 
amenajarea teritoriului, transportarea deşeurilor etc., 
există investitori privaţi ce activează în temeiul unor 
raporturi de parteneriat public-privat. Cerinţa de a 
interzice constituirea de întreprinderi municipale în 
domeniile de activitate, în care există societăţi co-
merciale cu rol de concurenţi, se bazează pe: prin-
cipiul subsidiarităţii (municipalitatea se implică în 
activitatea de întreprinzător doar în situaţiile când 
problemele nu pot fi soluţionate cu puterile între-
prinzătorilor privaţi); principiul inadmisibilităţii 
concurenţei dintre sectorul privat şi public al eco-

nomiei; principiul eficienţei economice (neavând ca 
scop obţinerea de profit, ci prestarea serviciilor de 
deservire socială, gestiunea comercială a întreprin-
derilor municipale este mai puţin efectivă)9. 

Întreprinderea municipală dobândeşte calitatea 
de persoană juridică din data înregistrării la Camera 
Înregistrării de Stat, actele de constituire fiind deci-
zia de constituire şi statutul întreprinderii. Conform 
pct.10 din Regulamentul-model al întreprinderii mu-
nicipale, în statutul întreprinderii municipale se in-
clud informaţii privind: a) numărul şi data adoptării 
hotărârii de înfiinţare a întreprinderii; b) denumirea 
şi sediul; c) scopurile şi genurile de activitate; d) mă-
rimea şi componenţa patrimoniului (capitalului soci-
al); e) modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de 
fondul statutar, sursele de formare a patrimoniului, 
modul de repartizare a profitului şi de acoperire a 
pierderilor; f) instituirea şi funcţionarea organelor de 
conducere şi de control; g) modul de reorganizare şi 
lichidare a întreprinderii. La statut se anexează şi lis-
ta bunurilor care se acordă întreprinderii în gestiune. 
Menționăm și faptul că, conform regulilor generale, 
în denumirea întreprinderii municipale este să figu-
reze, în mod obligatoriu, cuvintele „Întreprindere 
municipală” sau forma prescurtată – „Î.M.”, însoţită 
de îmbinarea de cuvinte care face ca întreprinderea 
municipală să se deosebească de alte persoane juri-
dice. De exemplu, Î.M. „Piaţa Centrală”. 

Fondatorul întreprinderii municipale este unita-
tea administrativ-teritorială. Potrivit dispoziţiilor din 
Codul civil, întreprinderea municipală se fondează şi 
se dotează de către autoritatea administraţiei publice 
locale (art.179). Dreptul de a constitui întreprinderi 
municipale îl au atât unităţile administrative de nive-
lul întâi – sate (comune) şi oraşe (municipii) – cât şi 
cele de nivelul doi – raioane. Hotărârea de fondare a 
întreprinderii municipale se adoptă de către consiliul 
local (art.14 alin.(2) lit.(i); art.80) sau de consiliul 
raional (art.43 alin.(1) lit.(p)). De competenţa consi-
liilor respective ţine şi aprobarea statutului întreprin-
derii municipale. 

Conducerea întreprinderii municipale se exercită 
de administrator şi consiliul director. Administrato-
rul întreprinderii municipale se numeşte şi se revocă 
de către fondator. Raporturile dintre fondator şi ad-
ministrator se confirmă printr-un contract individual 
de muncă în care se stabilesc: drepturile şi obligaţiile 
părţilor, modul în care administratorul îşi va exerci-
ta atribuţiile, relaţiile financiare, răspunderea pentru 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor, precum şi termenul, condiţiile de modi-
ficare şi reziliere a contractului.

O figură importantă în conducerea şi controlul ac-
tivităţii întreprinderii municipale este primarul loca-
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lităţii. În conformitate cu dispoziţiile art.29 alin.(1) 
lit.(c) din Legea privind administraţia publică locală 
nr.436/2006, primarul localităţii numeşte, stabileşte 
atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu cu ad-
ministratorul întreprinderii municipale din subordi-
nea autorităţii administraţiei publice locale respecti-
ve, conduce şi controlează activitatea acestuia. 

Existenţa consiliului-director în structura admi-
nistrativă a întreprinderii municipale este facultati-
vă. Regulamentul-model al întreprinderii municipale 
nu oferă detalii cu privire la modul de constituire şi 
funcţionare a consiliului-director, stabilind doar că 
principiile de instituire şi funcţionare urmează a fi 
prevăzute într-un regulament special (pct.16). Ţi-
nând cont de aceasta, susţinem că elaborarea şi apro-
barea regulamentului cu privire la activitatea consi-
liului-director al întreprinderii este de competenţa 
exclusivă a administraţiei publice locale. 

Patrimoniul întreprinderii municipale se formează 
din bunurile (imobile, mijloace de transport, utilaje, 
alte valori materiale) transmise în gestiune de către 
unitatea administrativ-teritorială. Acordarea bunu-
rilor în gestiunea întreprinderii municipale se face 
în baza unei decizii a consiliului local sau raional, 
după caz. Reorganizarea şi lichidarea întreprinderii 
municipale se efectuează conform regulilor generale 
prevăzute de Codul civil.

 Generalizând cele expuse, ajungem la concluzia 
că în legislația națională întreprinderea municipală 
nu dispune de reglementări adecvate. Pentru toate 
persoanele juridice cu scop lucrativ, există regle-
mentări pe care le conţin legile organice, pe când 
normele cu privire la întreprinderile municipale sunt 
aprobate printr-o hotărâre de guvern cu vechimea de 
20 de ani. Ținând cont de aceste realități, recoman-

dăm adoptarea unei legi cu privire la întreprinderea 
municipală sau efectuarea de modificări în Legea 
privind întreprinderile de stat nr.146/1994, prin com-
pletarea acesteia cu dispoziţii care ar fi consacrate și 
întreprinderilor municipale. 
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publicii Moldova, http://cis.gov.md/content/6 (vizitat 
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предприятий // Российское предпринимательство 
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Competenţa de comunicare orală este întot-
deauna raportată la eficienţa procesului de în-

văţământ1. Universitatea – este o zonă de comunicare 
intensă. Ea introduce studentul într-un spaţiu care nu 
cunoaşte duritatea lumii, dar care pregăteşte pentru 
această lume, confruntând indivizii cu relaţii şi con-
flicte noi. 

Savantul Herbert Spencer este de părerea că ,,pri-
mul scop al învăţăturii nu este cunoaşterea, ci aplica-
rea ei”2 sau, în cele din urmă, educaţia este însuşirea 
unei arte a utilizării cunoaşterii. Racordând cele spuse 
în contextul unei ore comunicative, putem afirma că 
numai atunci putem vorbi de realizarea obiectivului 
comunicativ când studenții vor utiliza cunoştinţele în-
suşite şi în alt context, când ora se va baza pe exerciţii 
de transfer, când vor predomina discuţii controversa-
te şi expunerea propriilor opinii, când va predomina 
vorbirea liberă la oră, autentică, şi nu cea impusă, dar 
totodată ghidată de către profesor.

În comunicarea orală din dreptul afacerilor, este 
foarte important de a învăţa studenții să interacţione-
ze, mai mult decât a-i învăţa să recepţioneze sau să 
producă mesaje, menţionează şi V. Davâdov3. 

În acest cadru de referinţă, pentru a înţelege şi a fo-
losi în procesul instructiv aspectele specifice ale dez-
voltării comunicării orale, este oportun să analizăm 
diversele tipuri de relaţii.

a) Limbaj verbal/gândire. De exemplu, N. Sil-
lamy prezintă limbajul drept „o funcţie de exprimare 
şi de comunicare a gândirii prin utilizarea de semne 
care au o valoare identică pentru toţi indivizii din ace-

eaşi specie, în limitele unei arii determinate”4. Într-o 
comunicare se percepe mai mult decât se comunică. 
Limbajul verbal totuşi constituie instrumentul esenţial 
al gândirii şi baza vieţii sociale. „Dacă gândul corupe 
limbajul, limbajul poate de asemenea corupe gândul”, 
susţine G. Orwel. Faptul că gândim în cuvinte şi co-
municăm tot cu ajutorul lor, creează strânse depen-
dente între gândire şi limbajul verbal. 

b) Limbaj/vorbire. Vedem o interdependenţă 
logică nu numai între gândire şi limbaj, dar şi între 
limbaj şi vorbire. O viziune de ansamblu asupra vas-
tei problematici a relaţiei limbă, vorbire, comunicare 
oferă T. Slama-Cazacu5, care porneşte de la ideea lui 
F. de Saussure că lingvistica studiază limba, iar psiho-
logia – limbajul, ce denotă pentru noi un interes sporit 
pentru metodele studiului comunicării corecte în acti-
vitatea de întreprinzător. Limba/vorbirea devine, prin 
utilizarea ei de către fiecare persoană în activitatea de 
întreprinzător, un limbaj verbal care se realizează în 
cursul comunicării. Astfel, comunicarea nu este alt-
ceva decât forma cea mai frecventă de manifestare a 
limbajului, construită dintr-o complexitate de procese 
şi mecanisme. În acest context de idei, valoarea saus-
suriană despre „dezvoltarea limbilor şi realizarea lor 
în vorbire” a fost continuată de E. Coseriu. Potrivit 
lui F.de Saussure, limba se ia „ca măsură a tuturor ce-
lorlalte manifestări de limbaj”, pe când E. Coseriu nu 
pleacă de la limbă, ci, dimpotrivă, de la vorbire, luând 
„vorbirea ca «măsură» şi limba s-o găsim în vorbire”. 
Răsturnând acest principiu saussurian, dar fără a nega 
valoarea distincţiilor saussuriene, E. Coseriu vine la 
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ideea de limbă ca „tehnică” a vorbirii, care „se poate 
realiza şi în ceea ce nu s-a realizat până acum”. Ideea 
este că nu se învaţă o limbă, ci se învaţă a crea într-o 
limbă, adică „nu învăţăm numai ceea ce s-a spus deja, 
ci şi ceea ce se poate spune, ceea ce se poate de trans-
mis o informație”. E.Coseriu situează limba la nivelul 
„tehnicii” sau „pragmaticii”, adică la nivelul „a şti să 
faci”, echivalând cu „a şti să vorbeşti” – „ştiinţă pe 
care o aplică cineva când vorbeşte şi când înţelege 
ceea ce se vorbeşte”, sau „studii asupra acţiunii, in-
teracţiunii şi relaţiilor între participanţii la o convor-
bire”, ce reprezintă în contextul modern o necesitate, 
studiul activității de întreprinzător, deoarece numai 
comunicarea, a ști cum să vorbești în multe situații și 
permite a înțelege acel limbaj specific din domeniul 
afacerilor. 

Savanții J-P. Cuq şi I. Gruca acordă vorbirii prio-
ritate în procesul comunicativ, menţionând că ea este 
o formă de manifestare a limbii cu ajutorul căreia se 
desfăşoară procesul comunicării interpersonale. „Ea a 
cunoscut o dezvoltare substanţială în timpul metodei 
SGAV şi didactica studierii disciplinelor juridice pla-
sează de atunci comunicarea orală pe prim plan”6.

Actul vorbirii, susţine E. Constantinovici, presu-
pune stăpânirea limbajului la toate nivelurile de uti-
lizare a vorbirii orale: fonologic, gramatical, lexical 
şi sintactic, înlăturarea barierelor generale, a inhibi-
ţiilor involuntare. Este foarte important ca studentul 
să gândească/analizeze în procesul studierii dreptului 
afacerilor în momentul producerii vorbirii.

„Numai vorbind înveţi a vorbi” şi graţie valenţelor 
sale cognitive, formative şi reglatoare, vorbirea este 
factorul principal în eficientizarea procesului de asi-
milare a sistemului şi a subsistemelor limbii ca mijloc 
de comunicare7. Prin aspectele sale de simulare a acti-
vităţii şi de imitare a realităţii, vorbirea generează po-
sibilităţi de a crea la orele de dreptul afacerilor situaţii 
de comunicare autentică, atât de necesară pentru moti-
varea studentului în procesul de învăţare a relațiilor de 
întreprinzător. Formând competenţele de comunicare 
la studenți, trebuie să tindem spre un nivel de comu-
nicare autentică. Pentru a comunica autentic în limba-
jul antreprenorului, nu este suficient de a achiziţiona 
competenţa lingvistică din domeniul jurisprudenței, 
este necesar a achiziţiona un „savoir-faire” special – 
competenţa de comunicare, care constă în a se servi 
de limbă în funcţie de contextul social şi de normele 
de întrebuinţare recunoscute de comunitatea de între-
prinzători, ce ar aduce succesele scontate.

În procesul de comunicare orală în domeniul 
activității de întreprinzător, aspectele auditiv şi fo-
nator – audierea şi vorbirea – sunt interdependente 
şi condiţionate reciproc, ce împreună cu aplicarea 
conținutului normelor juridice speciale de întreprinză-
tor duc la procedeul de însușire cu succes la disciplina 
Dreptul afacerilor. 

c) Limbaj/context. Conform adepţilor „prag-
maticii lingvistice” sau, în alţi termeni, „întrebuin-
ţării limbajului corect în comunicare şi cunoaştere”                       
(A. Reboul, J. Moeschler), punctul de plecare al gân-
dirii este cunoaşterea faptului că „semnificaţiile ling-
vistice sunt afectate de condiţiile de întrebuinţare, ele 
însele codificate şi înscrise în limbă/sens”. Iată de ce 
este necesar a acorda un mare rol presupoziţiilor, ele-
mente ce asigură continuitatea discursului, ele fiind, 
în viziunea pragmaticii lingvistice, „fie o condiţie de 
conţinut, fie o condiţie de întrebuinţare”, sensul lor fi-
ind întruchipat în „ceea ce trebuie acceptat în comuni-
care pentru ca interlocutorii să se poată înţelege”. Aici 
trebuie să evidenţiem teoria pragmatică a lui Grice, 
care este definită prin trei principii: principiul semni-
ficaţiei nonnaturale, principiul de cooperare şi prin-
cipiul metodologic, datorită cărora fenomenelor infe-
renţiale li se acordă un loc mai important, neglijate 
până acum de teoreticienii actelor de limbaj. Aceasta 
este metoda raţională sau inferenţială a comunicării la 
baza căreia stau regulile care dirijează comunicarea, 
numite maximele comunicării sau maximele lui Grice 
(maxima de cantitate, maxima de calitate, maxima de 
relaţie şi maxima de mod). 

d) Limbaj/acţiune. Menirea profesorilor-juriști 
este de a forma gândirea analistică la studenții de la 
Facultatea de drept. Or, a forma gândirea analistică 
înseamnă a forma operaţii, iar a forma operaţii în-
seamnă a le elabora şi construi prin limbaj + acţiune. 
Învăţarea prin acţiune stimulează gândirea şi trăirile 
individului, astfel încât se ajunge la o modalitate com-
prehensivă de a evalua personal o serie de valori.

e) Limbaj/tranzacţii. Recurgând la oralitate, 
pedagogii-juriști pot institui o atmosferă de credibi-
litate între ei şi studenți, o atmosferă laborioasă, aptă 
să conducă la realizarea obiectivelor comunicative. 
Comunicarea orală asigură diverse tranzacţii, înţele-
geri între principalii actori ai scenei universitare. În 
esenţă, atenţionează I. Mitrofan, tranzacţiile de acest 
fel reprezintă unităţi de comunicare interpersonală ba-
zată pe legătura stimul-răspuns dintre două stări ale 
eu-lui, aparţinând la două persoane diferite8. Altfel 
spus, tranzacţiile realizate prin comunicarea verbală 
asigură în condiţiile activităţilor universitare un fel de 
cale tur-retur; cale prin intermediul căreia ,,atitudinea 
manifestată de un interlocutor tinde să fie reprodusă 
de celălalt”. Din perspectiva conceptului de tranzacţi-
onare comunicaţională, grupurile de studenți exprimă 
un spectru variat de activităţi care îşi găsesc reflectare 
în cantitatea, dar şi în calitatea raporturilor ce se sta-
bilesc atât pe segmentul pedagog–student, cât şi pe 
segmentul student–student. Efectele acestor interre-
laţii, constată specialiştii, se regăsesc prin o manieră 
obiectivă în capacitatea grupului studențesc de a se 
solidariza în jurul efortului de atingere a scopurilor 
frumos și corect, să scrie corect şi inteligibil ci, mai 
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ales, să iniţieze şi să susţină un dialog, să elaboreze 
discursuri, să capteze şi să menţină interesul unui in-
terlocutor, ce reprezintă un efort suplimentar în dome-
niul studiului activității de întreprinzător, din prisma 
caracterului săi special pe arena științei juridice”. 

f) Comunicare/comunicare educaţională. Fiind 
recunoscut impactul enorm pe care-l exercită oralita-
tea asupra produselor activităţii universitare, tot mai 
mulţi autori insistă ca acest fapt să-şi găsească o ex-
presie în tot felul de abordări în cadrul orelor/perechi. 
Astfel, dacă până nu demult expresia-cheie, întrebuin-
ţată în cazul identificării chintesenţei raportului dintre 
principalii actori ai interacţiunii didactice, era relaţia 
profesor–student, atunci în ultimul timp tot mai mult 
chintesenţa raportului vizat este redată prin sintagma 
comunicare educaţională. Substituţia care se produce, 
precum e lesne de observat, urmăreşte un scop cert: de 
a accentua rolul relaţiei de schimb informaţional ce 
are loc în perimetrul interacţiunii profesor–student. 
Deşi în ambele cazuri avem de a face cu unii şi aceiaşi 
interlocutori, situaţia se schimbă în mod radical: dacă 
expresia „relaţia profesor–student” scoate în prim-
plan poziţionarea statutară a acelor doi actori, atunci 
expresia „comunicare educaţională” valorizează ide-
ea de împărtăşire a înţelesurilor, aspiraţiilor, obiec-
tivelor.

Valorificată din perspectiva unui învăţământ efici-
ent, relaţia comunicaţională dintre profesor şi studenți 
nu poate fi în nici un mod formală. Or, dacă aşa ceva 
are loc cu adevărat, atunci succesul universitar nu poa-
te fi decât unul aparent, după cum afirmă V. Kan-Каlik 
interpretând aspectul creativ al comunicării pe parcur-
sul orei în relaţia profesor–student. În orice comunica-
re, aşa cum remarcă P. Watzlawick, partenerii trebuie 
să se ofere reciproc în definirea relaţiilor, să caute să 
determine natura relaţiei care îi uneşte cu altul. Atin-
gerea scopurilor comunicării pe axa profesor–studenți 
trebuie să fie astfel într-o legătură strânsă cu atingerea 
unor scopuri de natură interpersonală, ce și formează 
specialistul-jurist. Din acest punct de vedere, profe-
sorul, menţionează L. Ezechil, se află într-o poziţie 
oarecum paradoxală: deşi el este persoana cea mai 
activă şi mai autoritară din auditoriu, succesul său în 
interacţiuni depinde însă de performanţele studenților 
în învăţare, de cunoştinţele dobândite de către ei, de 
capacitatea lor de a dialoga şi a convinge9. 

g) Comunicare/cooperare. Actualmente, este ne-
cesar a înlocui învăţarea competitivă printr-o învăţare 
prin cooperare, unde: se lucrează împreună pentru a 
realiza obiective şi pentru a îndeplini sarcini comune; 
se conştientizează că obiectivele pot fi realizate doar 
dacă şi ceilalţi membri ai grupului reuşesc s-o facă; se 
obţin rezultate benefice pentru întregul grup; rezulta-
tul fiecăruia depinde, într-o anumită măsură, de succe-
sul altui membru al grupului; succesul întregului grup 
este direct proporţional cu reuşita fiecăruia în parte.

În cadrul modernizării învăţământului superior 
universitar, este necesar a forma la studenți competen-
ţe de cooperare care îi pregăteşte pentru viaţa activă. 
Anume îndeplinirea în comun a sarcinilor de muncă 
le educă sentimentul de responsabilitate şi de datorie 
socială pentru lucrul încredinţat. 

h) Comunicare/interacţiune. C. Kerbart-Orec-
chioni identifică conceptul de comunicare orală cu 
„interacţiune verbală” în timpul căreia participanţii/
interactanţii exercită unul asupra altuia o reţea de in-
fluenţe mutuale – a vorbi înseamnă a face schimb, „a 
schimba făcând schimb”. Autoarea este de părerea că 
pentru a se produce un schimb comunicativ, nu este 
suficient ca doi locutori sau mai mulţi să vorbească 
periodic, mai trebuie ca ei să-şi vorbească reciproc, 
ceea ce semnifică să fie angajaţi în acest schimb co-
mun şi să producă semne de această angajare mutuală 
(succesivă şi/ori simultană).

Precursorii perspectivei interacţiuni (C.Kerbrat-
Orecchioni, E.Berne, F. Jacques) evidenţiază influen-
ţa pe care o exercită unul asupra altuia participanţii 
unei situaţii de comunicare. Ei consideră procesul de 
comunicare orală un fenomen global, ce integrează 
mai multe moduri de comportamente. 

Interacţiunea nu se limitează numai la comunica-
rea verbală, ea este „o activitate strâns unită, deoa-
rece enunţul fiecăruia dintre interlocutori se sprijină 
reciproc” şi „prin cuvântul schimbat subiectul se 
recunoaşte şi se defineşte în raport cu celălalt”. Un 
concept original în acest context este cel al lui C. Ker-
brat-Orecchioni, care vine cu noţiunea de ,,exerciţiu 
al vorbirii ” fiind o interacţiune ,,face à face”, ce pre-
supune: o alocuţiune (existenţa unui destinatar fizic 
distinct de un locutor); o interlocuţiune (schimbul de 
mesaje între emiţător şi receptor, comunicarea orală 
„face à face”); o interacţiune (exercitarea din partea 
interactanţilor a unei reţele de influenţe mutuale)10. 
Pentru ca interacţiunea să se producă, menţionează 
autoarea, nu este suficient ca interactanţii să vorbeas-
că pe rând, este necesar ca toţi să fie angajaţi într-un 
schimb de idei, procurând semne convenţionale ale 
acestei angajări mutuale. Deci, în interacţiunea „faţă 
în faţă”, discursul este construit, el este rezultatul unei 
activităţi de colaborare continuă – aceasta este cheia 
funcţiei interacţioniste a vorbirii.

Noţiunea de „interacţiune” semnifică toate influ-
enţele pe care un subiect poate să le aibă sau să le 
suporte în raport cu comportamentul lingual sau non-
lingual al unui alt individ şi, în această ordine de idei, 
considerăm necesară prezenţa aptitudinii de interac-
ţiune într-o comunicare orală eficientă în studiul de 
succes la dreptul afacerilor, care ar facilita cu mult 
comprehensiunea mutuală între studenți. 

În ultimii ani, în didactica studiului dreptului, se 
acordă o mare atenţie comunicării orale, care repre-
zintă una din verigile principale ale învăţării corecte a 
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dreptului. Din perspectiva metodologică Curricumul 
la disciplina Dreptul afacerilor vizează formarea com-
petenţelor comunicative la studenți în următoarele di-
recţii:

extinderea şi aprofundarea capacităţilor de co-•	
municare;

extinderea, aprofundarea şi consolidarea cunoş-•	
tinţelor din domeniul activității de întreprinzător con-
cepute ca elemente de construire a comunicării;

extinderea şi aprofundarea reprezentărilor cultu-•	
rale şi presupune dezvoltarea complexă a celor patru 
deprinderi integratoare: audierea, vorbirea, citirea şi 
scrierea.

O ramură de drept se învaţă prin comunicare, 
obiectivul comunicativ fiind primordial în orice tip 
de activitate la oră şi în sarcinile date pentru acasă. 
Comunicarea poate să se realizeze atât la oră cât şi în 
afara orelor de curs, dacă studentul deţine competenţa 
de comunicare, care include competenţa de compre-
hensiune plus competenţa de producere a mesajului 
în formă scrisă sau orală.

Predarea–învăţarea la dreptul afacerilor vizează 
un obiectiv major, cel de a achiziţiona o competenţă 
de comunicare corectă din punct de vedere legal, care 
poate fi abordată prin diverse componente. 

În această ordine de idei, E.J. Haham este de pă-
rerea că a-i învăţa pe studenți să vorbească într-un 
limbaj corect (de întreprinzător) înseamnă „a-i învăţa 
să ştie să transmită sau să ceară oral, prin mijloacele 
acestei limbi, informaţii de ordin extralingvistic; să-şi 
exprime gândurile, sentimentele, voinţele sale; ceea 
ce au citit, văzut, auzit şi trăit”11. În viziunea cercetă-
torului, comunicarea orală, utilizată la studiul dreptu-
lui afacerilor, este o facultate comunicativă complexă, 
ce include o serie întreagă de aptitudini:

aptitudinea de a produce monologuri şi de a în-•	
treţine dialoguri (pornind la nevoile studentului de a 
comunica); 

aptitudinea de a crea şi/sau de a oferi informaţii •	
necesare interlocutorului; 

aptitudinea de a interpreta informaţia primită •	
(acceptând-o, refuzând-o, lărgind-o, punând-o la în-
doială).

Aşadar, pentru amplificarea şi aprofundarea com-
petenţelor ce vor activiza în momentul vorbirii ele-
mentele comunicării, indispensabile pentru exprima-
rea gândurilor, e necesar un automatism pozitiv al 
structurii studiului dreptului afacerilor, ce duce la o 
vorbire spontană, coerentă și corectă. În cazul vorbi-
rii spontane într-un limbaj juridic, atenţia vorbitorului 
e bifurcată, repartizându-se între: controlul formării 
gândirii; controlul procesului de exprimare a gându-
rilor.

Formarea competenţelor de comunicare verbală 
curentă cere iscusinţa de a asculta, de a citi, de a înţe-
lege cele citite, de a interpreta corect sensul informaţi-

ei, de a se exprima logic şi coerent, de a argumenta şi 
a ilustra răspunsurile etc. şi aceasta va fi posibil dacă 
se va ţine seama în procesul predării-învăţării de ela-
borarea unui sistem de probe interactive ce ar cere de 
la studenți/subiecţi deprinderi de a se angaja în orice 
condiţii într-o situaţie reală de comunicare în procesul 
studiului activității de întreprinzător. 

Aşadar, studenții achiziţionează automatisme în 
timpul etapelor de comprehensiune şi încep să per-
ceapă mesajul textului legal și doctrinar, să-l trateze 
punând accent şi pe sens, şi pe formele sale lingvisti-
ce. Din această perspectivă, I.M. Murphy ne propune 
următoarele strategii ce trebuie respectate în procesul 
de comprehensiune orală:

reamintirea•	  (reformularea cu propriile cuvinte a 
unor segmente de text legal și doctrinar);

speculaţia•	  (ascultarea, audierea între linii şi pre-
vederea informaţiei ce va urma);

analiza•	  (examinarea ideilor expuse în textul le-
gal sau doctrinar prin prisma unei analize critice);

introspecţia•	  (previzibilitatea şi anticiparea tex-
tului legal sau doctrinar).

Așadar, comprehensiunea orală, de rând cu alte 
activităţi integratoare, asigură dezvoltarea abilităţilor 
de înţelegere a mesajului şi de exprimare orală a pro-
priilor gânduri şi păreri.

Considerând ideile expuse supra, putem conchide 
următoarele: 

1. În comunicarea orală la orele de Dreptul afa-
cerilor, studentul trebuie să aibă formată competenţa 
lansării corecte a mesajului şi ajustării, acomodării in-
teligente la partenerul său verbal, adică să poată stabili 
relaţii cu partenerul verbal. În acest scop, la ore pro-
fesorul urmează să identifice, împreună cu studenții, 
diverse tipuri de relaţii, bazându-se, implicit, pe rela-
ţia dintre limbaj şi gândire, limbaj şi acţiune, limbaj 
şi context, limbaj/tranzacţii, comunicare/cooperare, 
comunicare/interacţiune.

2. Pentru student este important să poată susţine 
un dialog corect, bazat pe prevederile activității de 
întreprinzător legale, să elaboreze discursuri, să men-
ţină interesul partenerului verbal şi să interpreteze co-
rect informaţia primită, în acest sens, un rol special îl 
au comprehensiunea orală, vorbirea orală şi tranzacţia 
comunicativă, ca factori ai comunicării orale.

3. Oralitatea, tranzacţionarea şi relaţionarea co-
municativă sunt particularităţi de bază ale dezvoltării 
comunicării orale la orele dreptului afacerilor.

Considerăm că unul dintre succesele dezvoltării 
comunicării orale la studierea disciplinei Dreptul afa-
cerilor poate fi utilizarea cu succes a metodei proiec-
tului.

Pentru a dezvălui esenţa educaţională a metodei 
proiectului, ca bază a fost luată ideea că educaţia 
este acţiune de modificare a comportamentului şi 
s-au dezvăluit acele acţiuni care traduc această idee 
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generală în termeni concreţi, în implicaţii practice, în 
mijloace eficiente de dezvoltare a comunicării orale 
la studenți. 

A examina această întrebare, evident, nu înseamnă 
a rezolva în mod automat toate problemele pe care le 
ridică în faţa profesorului elaborarea unei metodolo-
gii şi tehnologii pentru a dezvolta comunicarea ora-
lă a studenților în cadrul studierii dreptului, în cazul 
nostru a disciplinei Dreptul afacerilor, dar, cel puţin, 
înseamnă deja a pune în lumină căile pe care le poa-
te utiliza profesorul, atunci când trebuie să rezolve 
această problemă. Aceasta înseamnă că trebuie să se 
producă transformarea unei situaţii „de pornire” în 
una „de sosire”, adică o reorganizare a unor cunoştin-
ţe anterioare într-o structură finală care exprimă dez-
voltarea comunicării orale la studenți. 

Dacă am identifica ideea principală care domină 
dezvoltarea ştiinţelor psihopedagogice, am constata, 
fără îndoială, tendinţa lor de dezvoltare în baza unei 
metodologii foarte clare. Problema metodologiei ştiin-
ţelor psihopedagogice şi-a găsit oglindire în lucrările 
cercetătorilor din Republica Moldova – V. Guţu, D. Pa-
traşcu, V. Pîslaru ș.a. În lucrările autorilor nominalizaţi, 
sunt elucidate numeroase probleme teoretice psihope-
dagogice din punctul de vedere al metodologiei con-
temporane. Abordarea metodologiei necesită, în primul 
rând, multe clarificări terminologice şi conceptuale. 

Termenul ,,metodologie” provine de la cuvintele 
greceşti metodos, şi logos. Prin ,,metodos” se subînţe-
lege calea, direcţia sau itinerarul, procedeul şi modul 
de obţinere a cunoştinţelor şi valorificarea lor în ştiin-
ţa şi practica contemporană. Prin ,,logos” se exprimă 
noţiunea de ştiinţă în genere. În cazul nostru, metodo-
logia poate fi definită ca o totalitate de elemente care 
fundamentează procesul de dezvoltare a comunicării 
orale. Sinteza opiniilor, expuse anterior, ne-a permis 
să stabilim că metodologia predării-învăţării disci-
plinei Dreptul afacerilor este o structurare a cunoş-
tinţelor psihopedagogice şi lingvodidactice aplicate 
în procesul de dobândire a comportamentului mani-
festat prin competenţa de comunicare, pentru cazul 
nostru de comunicare orală. 

Cele menţionate determină caracterul ierarhic al 
metodologiei atât pe verticală, adică de la ideile gene-
rale ştiinţifice la cele particulare metodologice; cât şi 
pe orizontală – de la faptele metodologice spre analiza 
şi sistemul lor, spre principii metodologice (coordo-
narea). Astfel, putem delimita următoarele nivele ale 
metodologiei studierii disciplinei Dreptul afacerilor: 
nivelul superior (pedagogia); nivelul disciplinar; ni-
velul-compartiment; nivelul abordării concrete. În 
cazul nostru, dezvoltarea comunicării orale în cadrul 
intervenţiei pedagogice universitare – predarea/învă-
ţarea dreptului afacerilor în învăţământul universitar 
se plasează la nivelul disciplinar şi compartimental 
(conceptual, funcţional, pragmatic). 

De asemenea, trebuie să precizăm că o caracteris-
tică generală a dezvoltării este modificarea perma-
nentă a conduitei, a modului de răspuns, o achiziţie de 
experienţe noi. Modificările şi experienţa apar drept 
urmare a extinderii aceleiaşi sarcini, adică a dezvol-
tării ei. Pe scurt, s-ar putea spune că dezvoltarea nu 
înseamnă ,,a alunga” cunoştinţele anterioare, ci a le 
transforma, integrând în ele noi elemente prelevate 
din mediu cu ocazia interacţiunilor pe care le trăim 
în acesta. 

Dacă raportăm formele de învăţare la formarea şi 
dezvoltarea comunicării orale în cadrul învăţării dis-
ciplinei Dreptul afacerilor, învăţarea este atât premisă, 
cât şi produs (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, com-
petenţe, obişnuinţe, calităţi de personalitate). Dezvol-
tarea comunicării orale se desfăşoară într-un sistem 
instituţionalizat – sistemul de învăţământ – şi se înca-
drează în învăţarea universitară.

P. Angers analizează operaţiile ce trebuie de efec-
tuat pentru a realiza procesul învăţării; a aprofundat 
dinamica învăţării, susţinând ideea că învăţarea şi stă-
pânirea noilor cunoştinţe îl fac pe student să fie mai 
autonom, îi schimbă maniera de a gândi şi de a înţele-
ge lumea ce-l înconjoară. El consideră procesul cog-
nitiv ca un proces integrator, ale cărui operaţii conduc 
la atribuirea noilor cunoştinţe prin conştientizarea lor 
totală. În viziunea lui, aceste operaţii acţionează la pa-
tru nivele12. 

La primul nivel, cel al cunoaşterii empirice, sesi-
zăm operaţii care îşi găsesc izvorul în experienţa an-
terioară, care generează dorinţa, gustul de a realiza, 
de a face. P. Angers e de părerea că rolul profesorului 
la acest nivel este de a suscita interesul şi motivaţia 
studenților de a experimenta, creează situaţii pentru 
mobilizarea cunoştinţelor anterioare şi stimularea 
problematicii.

Nivelul doi: Odată cu începerea cercetărilor date-
lor, în baza cărora studentul găseşte răspuns la proble-
matica stabilită, el trece la nivelul cunoaşterii intelec-
tuale, ce regrupează operaţiile de înţelegere (compre-
hensiune).

La nivelul trei, cel al cunoaşterii raţionale, se 
efectuează acţiuni ce regrupează operaţiile de analiză. 
Studentul trece întrebările propuse prin prisma raţio-
namentului propriu.

La nivelul al patrulea, cel al cunoaşterii respon-
sabile, studentul transformă în practică cunoştinţele 
acumulate şi competenţele dobândite. El ia decizii, 
comunică descoperirile sale şi transferă noile cunoş-
tinţe în viaţa de toate zilele. Astfel, studentul devine 
o resursă pentru alţii, realizându-se prin creaţiile obţi-
nute, căpătând încredere în capacităţile sale.

Respectarea riguroasă a operaţiilor sus-numite 
conduce spre obţinerea unei învăţări conştiente mani-
festată în cunoştinţe durabile şi profunde.

Alt concept ce ţine de metodologia dezvoltării co-
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municării orale este predarea. Predarea concretizează 
o ilustrare majoră a procedurii de modificare a com-
portamentului, a achiziţiei de cunoştinţe, competenţe 
etc. Acest proces universitar se caracterizează, de ase-
menea, prin vocaţia de ajustare între ele a unui număr 
de intervenţii educative. În principiu, predarea consti-
tuie partea formatorului şi este obligaţia sa privilegi-
ată, în timp ce învăţarea corespunde părţii studentu-
lui. În cadrul întâlnirii pedagogice, fiecare parcurge o 
parte din cale. A preda este o activitate al cărei scop 
este producerea unor efecte de învăţare. De fapt exis-
tă totuşi o discrepanţă între ceea ce predă profesorul 
şi ceea ce învaţă studentul, căci învăţarea presupune 
întotdeauna asentimentul şi activitatea persoanei, care 
trebuie să-şi construiască cunoștințele, să dezvolte co-
municarea orală, în cazul nostru.

Din această perspectivă, putem formula următoa-
rea teză de bază: pentru a fi eficient, proiectul de 
predare trebuie să se întâlnească cu proiectul de 
învăţare şi ambele împreună să genereze formarea 
şi dezvoltarea.

Analiza literaturii de specialitate (D.Bem, S.Bruner, 
O.Ciobanu, A.Palii, A.Peretti, I.A. Zimneaia, E. Pas-
sov) ne permite să afirmăm că dezvoltarea comuni-
cării în cadrul instruirii universitare este un proces 
pedagogic, un sistem de metode şi procedee de instru-
ire şi probe, care au scopul de a forma şi perfecţiona 
la studenți competenţele comunicării orale (scrise) în 
integritate cu gândirea şi comportamentul persona-
lităţii. 

Pentru a elucida problema dezvoltării comunicării 
orale la studenți în cadrul studierii dreptului afacerilor 
în instituția de învățământ superior, vom evoca dia-
lectica ,,dezvoltare-învăţare” şi ,,dezvoltare-predare”, 
prin intermediul concepţiilor lui J. Piaget (evoluţia 
genetică) şi a lui L. Vâgotski (medierea socială). 

Studierea dreptului afacerilor, la Facultatea de 
Drept în instituțiile de învățământ superior, se incor-
porează pe deplin în ierarhia stadiilor dezvoltării după 
J.Piajet în intervalul: stadiul afirmării talentelor şi 
stadiul capacităţii de sinteză şi de raţionare. 

Succesiunea învăţării pe baza teoriei formării sta-
diale a activităţilor intelectuale, după L.Vâgotski şi 
succesori (R.Galperin, N.Talâzina ş.a.), reprezintă ur-
mătoarele etape: 

Cunoaşterea prealabilă a acţiunii, crearea bazei 1. 
de orientare a acţiunii (BOA). În acest mod are loc 
construirea în conştiinţa celui care studiază a BOA. 
BOA – înseamnă studierea activităţii după un model 
textual ori grafic, corespunzătoare condiţiilor realiză-
rii corecte a ei. 

Activităţi materiale (materializate2. ) (AM). Cel 
mai instruit îndeplineşte acţiuni materiale în cores-
pundere cu sarcina trasată în forma ei materială, 
dezvoltată. Cel ce învaţă obţine şi lucrează cu infor-
maţia în formă de diferite obiecte materiale: reale ori 

modelele lor, scheme, machete, spețe etc., verificând, 
controlând, comparând acţiunile proprii cu BOA (in-
strucţiunea). 

Etapa vorbirii interioare3.  (EVI). Studenții vor-
besc în sine, expunând acţiunea îndeplinită, fără des-
cifrarea deplină a conţinutului textului. În cazul dat, 
e suficient a descrie cele mai importante elemente ale 
acţiunii, fapt ce înlesneşte comprimarea, condensa-
rea, generalizarea gândirii. 

Etapa vorbirii orale4.  (EVO). După executarea 
câtorva acţiuni de acelaşi tip, decade necesitatea fo-
losirii mijloacelor de instrucţiune, iar funcţia orien-
tativă revine vorbirii orale. Cel care învaţă rosteşte 
cu voce tare acea acţiune, acea operaţie pe care o 
asimilează la moment. Astfel, în conştiinţa lui se acu-
mulează informaţia materiei de studiu – generalizată, 
prescurtată, care la îndeplinirea acţiunii se supune 
automatizării. 

Etapa acţiunii automatizate5.  (EAA). Cei instruiţi 
execută acţiunile în mod cizelat, automat.

Ajunşi la această demarcaţie a cercetării, putem 
afirma că metodologia dezvoltării comunicării ora-
le în cadrul învăţării disciplinei Dreptul afacerilor 
este un construct psihopedagogic şi lingvistic aplicat 
în procesul dobândirii/formării comportamentului 
comunicativ. Atât învăţarea cât şi predarea au ca tră-
sături esenţiale modificarea permanentă a comporta-
mentului, achiziţia de noi experienţe, iar dezvoltarea 
implică intrinsec ascensiunea, prin schimbare, spre un 
comportament verbal/comunicativ mai bun, o auto-
mişcare spre progres sistemic. 

După cum am menţionat anterior, la baza teoriei 
sistemice a comunicărilor se află principiile şcolii de 
la Palo Alto, fondatorii căreia au contribuit la rede-
finirea completă încă în anii ’70 ai sec.XX, a studii-
lor despre interacţiunea socială şi mai târziu au stat 
la rădăcinile apariţiei noii orientări, numită ,,noua 
comunicare”, o componentă a ei fiind ,,modelul or-
chestrei” în concepţia căreia comunicarea este de-
finită la trei nivele: comunicare-participare; comu-
nicare-structură comunicativă; comunicare-creaţie 
colectivă.

În conceptul nostru, anume acest model de comu-
nicare stă la temelia metodei proiectului. Orchestra 
reprezintă grupul social, adică grupul de studenți, 
artiştii fiind studenții. Precum în interiorul orchestrei 
între muzicieni se produc elemente de schimb, aceasta 
constituind de fapt o comunicare, în mod analog, în 
interiorul clasei, între fiecare student orice segment de 
schimb leagă două sau mai multe elemente-studenți 
şi se produce o comunicare. Astfel, în viziunea lui 
A.Mucchielli, o comunicare-participare este un seg-
ment ce reprezintă o structură generală de schimburi 
de mesaje între un ansamblu de actori. Un astfel de 
segment are valoare doar în raport cu alte note mu-
zicale interpretate în acelaşi moment de către ceilalţi 
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muzicieni, el având sens numai în sistemul de comu-
nicări în care se integrează, autorul dându-i numele 
de comunicare colectivă, deoarece orice segment 
de comunicare-participare a fiecărui actor/subiect 
contribuie la crearea colectivă a operei (produsul 
final). Este vorba de ,,participarea tuturor subiecţi-
lor la o structură de comunicări create colectiv, fi-
ecare aducându-şi aportul său la realizarea operei 
muzicale”13.

În acest context de idei, am putea menţiona că 
modelul vizat este bine-venit în construirea comuni-
cărilor utilizând metoda proiectului, deoarece la fel 
şi în cadrul proiectului contribuţia fiecărui student în 
comunicare-participare este finalizată cu o comuni-
care colectivă, la care participă toţi subiecţii.

În ,,modelul orchestrei”, procesul de comunicare 
nu constă într-o simplă transmitere a mesajului de la 
un actor la altul, el, amplificându-se, apare în ipos-
taza de:

– comunicare colectivă (a produce împreună 
schimburi coerente de mesaje în raport cu aşteptările 
comune);

– comunicare individuală (a participa în armo-
nie cu toţi, respectând regulile de rigoare cunoscute 
pentru a realiza produsul colectiv în dependenţă de 
situaţie).

  Într-o comunicare-participativă feed-back-ul nu 
are loc imediat la fel ca în comunicarea-transmitere, 
el se transformă ,,dintr-o cauzalitate liniară simplă 
într-o cauzalitate circulară complexă”. 

Al doilea nivel al modelului orchestrei este comu-
nicarea privită drept o structură comunicativă. Mo-
delul orchestrei, în conceptul autorului, mai poartă 
denumirea de comunicare-sistem sau comunicare ca 

sistem de comunicări. Conform acestei metode, pu-
tem considera că comunicarea este observabilă da-
torită faptului că ea se desfăşoară cel puţin în două 
contexte:

1. interiorul orchestrei pentru muzician; 
2. sala de concert pentru spectatori.
Așadar, comunicarea, ca structură comunicativă, 

este imaginea interpretării colective a orchestrei, în-
tr-un anumit moment, dirijată de către conducătorul 
ei şi încurajată afectuos/dezaprobată de spectatori.

Al treilea nivel de comunicare, ce ţine de metoda 
orchestrei, este comunicarea privită ca o creaţie co-
lectivă. Conform acestui nivel, interpretarea colecti-
vă a partiturii trebuie să fie considerată ca o comuni-
care în ansamblu. În acelaşi mod, ea poate fi definită 
ca o producere colectivă care lucrează la actuala cre-
aţie sub dirijarea unui moderator. Instrumentele nu 
sunt audiate în mod individual, dar se ascultă creaţia 
în întregime, evaluând-o în ansamblu; ,,se apreciază 
nu activitatea fiecărui muzician în parte, dar cea pri-
vită ca un tot întreg; se evaluează nu un moment de 
expresie, dar totalitatea prestaţiilor”.

Analogic, modelul orchestrei poate fi asociat cu 
metoda stupului de albine, care în didactică este 
aplicată ca metodă de lucru în grup, în cadrul căreia 
fiecare student (albină) îndeplinind funcţia de mo-
derator, lider, expert, student-cercetător etc. (regină, 
trântor, albină-doică, albină-lucrătoare) activează 
împreună pentru a realiza produsul final – prezen-
tarea comunicărilor (mierea). Acest model de lucru 
în grup se înscrie totalmente în activitatea de pro-
iect, care generează comunicarea atât pe parcursul 
diverselor sale faze, inclusiv cea finală care devine 
decisivă (Fig.1).

 13 
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METODE DE LUCRU ÎN GRUP 

 Metoda orchestrei Metoda proiectului Metoda stupului de albine 
1. Subiecţii: 

Interpreţi: 
- dirijor  
- violonişti  
- suflători 
- percusionişti 

2. Acţiuni: 
- studiază partitura  
- interpretează 
- ascultă partiţiile colegilor 

1. Subiecţii: 

Studenți: 
- lideri 
- moderatori 
- experţi 
- cercetători 

2. Acţiuni: 
- acumulează informaţia 
- moderează activitatea 
- ajută colegii 

1.Subiecţii: 

Albine: 

- regină 
- trîntor 
- albine-doici 
- albine-hrănitoare 

2. Acţiuni: 
- selectează nectar 
- stimulează lucrul albinelor 
- alimentează puietul 

 

PRODuSuL FINAL 
 

 Opera muzicală Comunicarea Mierea 
 

Fig. 1. Metode analogice metodei proiectului 
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În felul acesta, premisele dezvoltării comunicării 
orale includ trei tipuri de competenţe ca unităţi com-
ponente: 

 competenţa pragmatică1.  sau acţională, codifi-
cată prin litera A;

 2. competenţa relaţională, codificată prin litera B;
 3. competenţa reprezentativă, codificată prin li-

tera C. 

  Factorii procesului de formare a competenţei co-
municării orale includ baza de orientare a acţiunii şi 
studenții în acţiune; caracteristicile specifice ale ac-
ţiunii formative sunt următoarele: această acţiune se 
realizează secvenţial, acumulativ, progresiv, consec-
vent, comportamental, social. Acest fapt este ilustrat 
în Tabel. 

Tabel. Premisele formării competenţei de comunicare orală

Competenţe de comunicare 
specifice

Codul Factori Acţiunea de formare

1. Competenţa programatică 
(acţională)
2. Competenţa relaţională
3. Competenţa reprezentativă

A

B

C

- Baza de orientare a acţiunii
(BOA)
- Studenți în acţiune
(EA)

secvenţial
acumulativ
progresiv
consecvent
comportamental
social

Analiza ideilor expuse anterior a generat formu-
larea unui şir de răspunsuri la întrebări ce vizează 
specificul comunicării, al comunicării orale în gene-
ral şi al formării competenţelor de comunicare orală 
în procesul de predare-învăţare a disciplinei Dreptul 
afacerilor. Prin sintetizarea acestora, constatăm că 
este foarte important a interpreta comunicarea ca pe 
o acţiune prin limbaj în baza unor principii specifice 
şi a unui ansamblu funcţional propriu care conduc 
spre transferul comunicativ într-un context de soci-
alizare, interrelaţionare şi influenţare. Această idee 
fundamentală este reprezentată în segmentul A din 
Figura 2.

Sintetizarea ideilor anterioare, de asemenea, a avut 
drept urmare specificarea metodei proiectului care 
se bazează pe o acţiune pragmatică, asigurând un 
transfer cognitiv, pornind de la caracteristicile spe-
cifice şi ansamblul funcţional propriu, într-un con-
text de socializare, experimentare şi achiziționare. 
Această idee, de asemenea foarte relevantă, este re-
dată în segmentul B din Figura 2. Acestea constituie 
premisele teoretice ale cercetării – primul nivel al 
metodologiei. 

Al doilea nivel al metodologiei sunt premisele 

formative, adică premisele formării competenţelor 
de comunicare specifice ce includ trei tipuri de com-
petenţe (pragmatică, relaţională şi reprezentativă) 
ca unităţi componente ale competenţei de comuni-
care orală, specificate în Referenţialul comunicării 
orale în baza metodei proiectului . 

Prin urmare, studentul va putea comunica oral la 
disciplina Dreptul afacerilor prin aplicarea metodei 
proiectului fiind amplasat într-un context sociointer-
relaţional de cooperare, influenţând partenerul sau 
partenerii în comunicare prin achiziţii pertinente 
în acest scop; studentul va realiza diverse acţiuni 
pragmatice prin achiziţionare şi experimentare a 
informaţiilor şi aplicarea lor funcţională în baza di-
verselor caracteristici. Prin respectarea premiselor 
formării competenţei de comunicare orală (compe-
tenţa pragmatică sau acţională, competenţa relaţi-
onală, competenţa reprezentativă), se poate ajunge 
la formarea acesteia în procesul educaţional în care 
metoda proiectului devine o valoare educaţională. 

Aceste componente de bază formează, după pă-
rerea noastră, metodologia dezvoltării comunicării 
orale la disciplina Dreptul afacerilor prin metoda 
proiectului (Fig. 2).
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Consideraţii generale. Consacrarea princi-
piului separaţiei şi colaborării puterilor în 

stat1 implică o conlucrare între puteri, un control re-
ciproc şi, implicit, instituie principiul independenţei 
acestora. Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa 
constantă, a relevat că „conţinutul şi sensul teoriei 
separării puterilor prezumă un echilibru al puterilor 
şi o independenţă relativă a acestora, un sistem de 
frâne, de balanţe şi contrabalanţe, care ar influenţa 
reciproc autorităţile, nepermiţându-le depăşirea limi-
telor stabilite de Constituţie în exercitarea atribuţii-
lor” 2. În sensul  instituirii contrabalanţelor, art. 1061 
din Constituţie transpune în practică principiul   lui 
Montesquieu în forma sa actuală, reglementând po-
sibilitatea prevenirii abuzurilor prin procedura adop-
tării legilor în baza angajării răspunderii Guvernului 
în faţa Parlamentului. Aceasta deoarece, potrivit Le-
gii Supreme3, Parlamentul este organul reprezentativ 
suprem al poporului Republicii Moldova şi unica au-
toritate legislativă a statului. În pofida acestui statut 
al legiuitorului, constituanta legislativă i-a acordat 
Guvernului atribuţii în materia legiferării, care po-
trivit Constituţiei4 asigură numai realizarea politicii 
interne şi externe a statului şi exercită conducerea 
generală a administraţiei publice. Aceasta nu are 
semnificaţia unei atingeri a „monopolului legislativ 
al Parlamentului” atât timp cât modalitatea de legi-

ferare enunţată este utilizată în condiţiile prevăzute 
de Constituţie5.

Istoricul instituţiei angajării răspunderii Gu-
vernului în faţa Parlamentului. Pentru prima dată, 
instituţia angajării răspunderii Guvernului în faţa 
Parlamentului a fost consacrată în Franţa6, ca urma-
re a instabilităţii guvernamentale ce a generat criza 
parlamentară a celei de-a Patra republici franceze. 
Astfel, în timpul celei de-a Patra republici, anumite 
guverne îşi angajau în fapt răspunderea  (fără a avea 
o bază constituţională) asupra unor proiecte de lege, 
ameninţând legislativul că, în lipsa unui vot favorabil 
pentru proiectul propus, ele urmau să-şi dea demisia. 
În acest context, art. 49 alin. (3) al Constituţiei fran-
ceze din 1958 prevedea că „Prim-ministrul poate, în 
baza deliberării din cadrul Consiliului de Miniştri, 
să angajeze răspunderea Guvernului în faţa Adunării 
Naţionale asupra unui text. În acest caz, textul va fi 
considerat adoptat, dacă o moţiune de cenzură, de-
pusă în următoarele douăzeci şi patru de ore, nu este 
votată în condiţiile alineatului precedent”. În peri-
oada 1958-2008, guvernul francez şi-a angajat răs-
punderea de 82 de ori, fiind depuse moţiuni de cen-
zură în 51 de cazuri şi fiind adoptate ca rezultat 48 
de legi7. Această procedură a fost utilizată urmărind 
două scopuri: fie pentru a constrânge Adunarea Naţi-
onală să accepte un text pe care nu îl va vota (în acest 
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sens, procedura a fost folosită de anumite guverne 
care nu aveau decât susţinerea  unei majorităţi parla-
mentare fragile (guvernele Barre, Rocard, Cresson şi 
Beregovoy)), fie pentru a lupta cu obstrucţionismul 
parlamentar sub forma numeroaselor amendamente 
propuse de opoziţie8. 

Considerând utilizarea acestei proceduri drept 
exagerată, la 28 iulie 2008 a fost efectuată o reformă 
constituţională, prin care art. 49 alin.(3) din Consti-
tuţia franceză a fost modificat pentru a limita prero-
gativa de angajare a răspunderii Guvernului. Astfel, 
în prezent, art. 49 alin. (3) din Constituţie9 este for-
mulat în felul următor: „Prim-ministrul poate, după 
deliberarea consiliului de miniştri, angaja răspunde-
rea Guvernului în faţa Asambleei naţionale pe votul 
unui proiect de lege a finanţelor sau finanţarea secu-
rităţii sociale. În atare caz, acest proiect se consideră 
ca adoptat, cu excepţia situaţiei în care o moţiune 
de cenzură, depusă în 24 de ore care urmează, este 
votată în condiţiile prevăzute de alineatul precedent. 
Prim-ministrul poate, printre altele, să recurgă la 
această procedură pentru un alt proiect sau propune-
re de lege numai o singură dată pe sesiune”. Cu toate 
acestea, unii profesori francezi critică restrângerea 
marjei de aplicare a acestei proceduri, menţionând 
că „noul dispozitiv este periculos pentru stabilitatea 
executivului, lecţiile istoriei fiind uitate”10.

Totodată, proceduri de angajări ale răspunderii 
Guvernului în faţa Parlamentului, concepute în alte 
coordonate, pot fi întâlnite şi în prevederile altor Con-
stituţii, cum ar fi: România11, Spania12 sau Italia13.

Bazele juridice ale instituţiei angajării răspun-
derii Guvernului în faţa Parlamentului în Repu-
blica Moldova. Atât articolul 1061, cât şi articolul 
1062 au fost incluse în Legea Supremă ca urmare a 
revizuirii Constituţiei operate prin Legea nr. 1115-
XIV din 5 iulie 2000. În acest sens, trebuie de men-
ţionat că ambele prevederi învestesc Guvernul cu 
atribuţii de legiferare. Astfel, dacă art. 1061 din Con-
stituţie reglementează instituţia angajării răspunderii 
Guvernului în faţa Parlamentului asupra unui pro-
gram, unei declaraţii de politică generală sau a unui 
proiect de lege, atunci art. 1062 instituie procedura 
delegării legislative.

Aşadar, Legea Fundamentală a instituit 3 modali-
tăţi de legiferare: una firească, uzuală, şi care potri-
vit art. 60 din Constituţie aparţine Parlamentului şi 
două excepţionale, aflate la dispoziţia Guvernului, 
care îi permit să intre în sfera de reglementare prima-
ră a relaţiilor sociale – fie prin angajarea răspunderii 
în faţa Parlamentului (art. 1061), fie prin emiterea de 
ordonanţe (art. 1062 ). În acest context, angajarea 

răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege 
reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adop-
tare a unei legi. Or, proiectul respectiv nu implică 
dezbaterea acestuia în cadrul procedurii legislative 
ordinare, ci dezbaterea  unei problematici prin ex-
celenţă politice, legată de rămânerea sau demiterea 
Guvernului14. Curtea Constituţională, referindu-se la 
procedura angajării răspunderii de către Guvern, a 
menţionat că „procedura angajării răspunderii Gu-
vernului în faţa Parlamentului este o particularitate 
a procedurii legislative, conform căreia proiectul de 
lege nu mai urmează procedura legislativă prevăzută 
de Regulamentul Parlamentului, acesta fiind supus 
unei dezbateri strict politice, având drept consecinţă 
menţinerea sau demiterea Guvernului prin retragerea 
încrederii acordate de Parlament”15. Cu alte cuvinte, 
angajându-şi răspunderea, Guvernul încearcă reali-
zarea voinţei guvernamentale printr-un vot tacit şi 
global în Parlament, respectiv îşi asumă riscul de a 
fi demis16.

Limitele angajării răspunderii guvernului în 
faţa Parlamentului. Trebuie de menţionat că pro-
cedura consacrată prin art. 1061 din Constituţie nu 
este detaliat reglementată. În acest sens, legiuitorul 
constituant la instituirea acesteia nu a stabilit nici o 
condiţie cu privire la natura proiectului de lege care 
poate fi adoptat în ordinea art. 1061, structura aces-
tuia, cu privire la numărul proiectelor de lege asupra 
cărora Guvernul îşi poate angaja răspunderea, mo-
mentul intrării în vigoare a acestora etc. Astfel, în-
treaga problematică a limitelor angajării răspunderii 
Guvernului asupra unui proiect de lege – în absenţa 
unor dispoziţii constituţionale exprese – trebuie ana-
lizată prin raportare la principiile Legii Fundamenta-
le şi, îndeosebi, prin raportare la principiul separaţiei 
şi colaborării puterilor în stat, reglementat de art. 6 
din Constituţie.

Referindu-se la principiul separaţiei şi colaboră-
rii puterilor, Curtea Constituţională a menţionat că 
„autorităţile care reprezintă aceste trei puteri sunt în-
vestite cu anumite prerogative, potrivit prevederilor 
Constituţiei, nici una dintre ele neavând posibilitatea 
de a uzurpa atribuţiile celeilalte sau de a le transmi-
te exercitarea acestora. Totodată, între organismele 
care exercită, în mod exclusiv, prerogativele unui 
anumit tip de putere, există o interacţiune funcţio-
nală şi chiar o colaborare, menite să asigure armonia 
procesului de conducere socială şi împiedicarea abu-
zului unei puteri faţă de alta”17. Astfel, considerăm 
că chiar dacă legiuitorul constituant a împuternicit 
Guvernul cu atribuţii de legiferare, nu este acceptabil 
ca dispoziţiile art. 1061 din Constituţie, care regle-
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mentează angajarea răspunderii Guvernului asupra 
unui proiect de lege, să fie interpretate ca permiţând 
Guvernului să substituie Parlamentul oricând şi în 
orice condiţii. În acest context, trebuie menţionat că, 
la 22 decembrie 2011, Curtea Constituţională18 a re-
levat că „procedura angajării răspunderii Guvernului 
nu exclude şi nu poate fi folosită pentru a exclude 
controlul parlamentar prin iniţierea unei moţiuni de 
cenzură. Ceea ce exclude această procedură consti-
tuţională este dezbaterea proiectului de lege ca atare, 
însă aceasta nu este o consecinţă neconstituţională, 
după cum rezultă din art. 1061 din Constituţie. Cur-
tea la fel acceptă argumentul Guvernului că nu 
există nici o condiţie impusă de Constituţie care 
ar limita aprecierea exclusivă a Guvernului asu-
pra oportunităţii şi conţinutului iniţiativei sale. 
[…] Curtea relevă că procedura angajării răs-
punderii Guvernului asupra unui proiect de lege, 
ca o modalitate simplificată de legiferare, trebuie 
să fie o măsură in extremis, determinată de ur-
genţa în adoptarea măsurilor conţinute în legea 
asupra căreia Guvernul şi-a angajat răspunde-
rea, de necesitatea ca reglementarea în cauză să 
fie adoptată cu maximă celeritate, de importanţa 
domeniului reglementat şi de aplicarea imediată 
a legii în cauză”.

Astfel, în baza naturii sale juridice şi a interpretări-
lor date de Curte cu prilejul sesizărilor exemplificate, 
Parlamentul este şi rămâne unica autoritate legiuitoa-
re, chiar şi în cazul angajării răspunderii asupra unei 
legi de către Guvern. Or, prevederile art. 1061 din 
Constituţie reglementează expres o excepţie de la re-
gula instituită prin dispoziţiile constituţionale ale art. 
60, aceasta nefiind de natură a înlătura Parlamentul de 
la îndeplinirea rolului său, întrucât procedura asumă-
rii răspunderii de către Guvern derulează în faţa Par-
lamentului şi se desfăşoară sub supravegherea şi con-
trolul forului legislativ suprem, care are la îndemână, 
în virtutea prevederilor constituţionale, de asemenea 
exprese19, dreptul de a demite Guvernul prin iniţierea 
şi dezbaterea unei moţiuni de cenzură.

Totodată, în virtutea principiului separaţiei şi co-
laborării puterilor în stat, posibilitatea Parlamentului 
de a demite Guvernul în urma depunerii unei moţiuni 
de cenzură nu presupune abilitarea puterii executive 
cu atribuţii nelimitate de putere legiuitoare. Or, aşa 
cum s-a expus prin Hotărârea Curţii Constituţionale 
nr.24 din 10 septembrie 201320, „echilibrul celor trei 
componente ale puterii de stat rezultă din interdicţia 
constituţională impusă acestora de a nu concura între 
ele. Menţinerea echilibrului puterilor în stat consti-
tuie o cerinţă inerentă pentru evitarea tendinţei de a 

subordona o componentă a puterii de către alta”. 
Totodată, transformarea art. 1061 dintr-o excep-

ţie de la regula generală într-un instrument aflat la 
dispoziţia Guvernului şi folosit în mod frecvent la 
adoptarea legilor, ar eluda şi principiile procedurii 
legislative. În acest sens, se impune citarea dispo-
ziţiilor art. 74 alin. (1) şi (2) din Constituţie care 
menţionează că legile organice se adoptă cu votul 
majorităţii deputaţilor aleşi, după cel puţin două 
lecturi, iar legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu 
votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Or, prevederi-
le enunţate supra ar fi inutilizabile în situaţia în care 
Guvernul ar abuza de procedura angajării răspunde-
rii reglementată de art. 1061.

Mai mult decât atât, în opinia doctrinarilor ro-
mâni, legitimarea unui astfel de act, cu argumentul 
că art. 114 din Constituţie (echivalentul art. 1061 din 
Constituţia RM) nu face nicio distincţie cu privire 
la posibilitatea Guvernului de a-şi angaja răspunde-
rea, argument fundamentat de ideea că tot ce nu este 
interzis este permis, ar putea conduce, în final, la 
crearea unui blocaj instituţional, în sensul că Parla-
mentul ar fi în imposibilitatea de a legifera, adică de 
a-şi exercita rolul fundamental, de unică autoritate 
legiuitoare21.

Soluţii în vederea evitării abuzului uzării de 
procedura de legiferare reglementată prin art. 
1061. După cum s-a afirmat supra, norma constitu-
ţională care reglementează instituţia angajării răs-
punderii Guvernului în faţa Parlamentului este una 
generală, neinstituind anumite criterii ce ar limita 
marja de apreciere a Guvernului la selectarea dome-
niilor şi importanţei normei ce urmează a fi adoptată 
prin asumarea răspunderii. Considerăm că preceden-
tele deja frecvente ale Guvernului de a se implica în 
procedura de legiferare (în 2011 şi 2014), precum 
şi interpretarea dată de către Curtea Constituțională 
prin Hotărârea nr.28 din 22 decembrie 2011, deja 
impune necesitatea de a reglementa mai detaliat pro-
cedura în cauză prin Legea cu privire la Guvern sau 
Regulamentul Parlamentului.

Pentru simplificarea activităţii de elaborare a unor 
astfel de modificări, venim cu propunerea ca la ela-
borarea acestora să se ia în consideraţie următoarele 
repere ce degajă din natura juridică a procedurii şi 
din interpretările Curţii Constituţionale: 

– procedura angajării răspunderii Guvernului asu-
pra unui proiect de lege, ca o modalitate simplificată 
de legiferare, trebuie să fie o măsură „in extremis”; 

– această procedură trebuie să fie determinată de 
urgenţa în adoptarea măsurilor conţinute în legea 
asupra căreia Guvernul şi-a angajat răspunderea; 
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– la fundamentarea necesităţii aplicării acestei 
proceduri , să se ţină cont de importanţa domeniului 
reglementat; 

– reglementarea în cauză să fie adoptată cu maxi-
mă celeritate;

– să fie reglementate proceduri speciale pentru 
aplicarea imediată a legii adoptate în baza procedurii 
în cauză. 

La aprecierea interpretării date de către Curtea 
Constituţională în hotărârea menţionată, este nece-
sar a lua în consideraţie că aceasta nu a instituit niş-
te criterii ce ar servi la controlul constituţionalităţii 
legilor, ci a determinat nişte repere de care ar trebui 
să se conducă Guvernul în aprecierea oportunităţii 
unor proiecte de lege care ar putea fi adoptate prin 
procedura angajării răspunderii. Or, în baza criteri-
ilor expuse supra, la examinarea constituţionalităţii 
unei legi adoptate în baza acestei proceduri, Curtea 
Constituţională nu poate aprecia oportunitatea legii 
adoptate. Ea trebuie să se expună numai asupra as-
pectelor extrinseci de constituţionalitate apreciind 
respectarea procedurilor constituţionale aplicate la 
angajarea răspunderii, pe de o parte, şi a corespun-
derii intrinseci a legii adoptate în aşa mod.

Mai mult decât atât, criteriile stabilite de către 
Curte prin Hotărârea nr.28 din 22 decembrie 2011 
urmează a fi utilizate de către Parlament, în persoana 
deputaţilor, atunci când consideră necesar a depune 
o moţiune de cenzură. În acest sens, se reţine că Par-
lamentul, ca exponent al puterii legislative, atunci 
când consideră că Guvernul abuzează de prerogati-
vele conferite de art. 1061 din Legea Supremă, are 
posibilitatea de a „invalida” proiectul de lege adop-
tat de Guvern prin demiterea acestuia ca urmare a 
exprimării neîncrederii prin depunerea moţiunii de 
cenzură. În asemenea situaţii, Parlamentul, numai 
prin existenţa posibilităţii exprimării votului de neîn-
credere faţă de Guvern, exercită o  presiune enormă 
asupra executivului, atunci când acesta decide opor-
tunitatea adoptării unei/unor legi prin intermediul 
instituţiei angajării răspunderii faţă de legislativ.

De asemenea, o altă posibilitate în vederea evită-
rii marjei de discreţie a Guvernului la angajarea răs-
punderii în faţa Parlamentului o constituie revizuirea 
normei constituţionale a art. 1061. În acest context, 
s-ar putea prelua varianta existentă în Constituţia 
franceză, care limitează dreptul Guvernului de a-şi 
angaja răspunderea doar în privinţa unui proiect de 
lege a finanţelor sau finanţarea securităţii sociale, 
oricare alt proiect, pe alte domenii de reglementare 
fiind posibil de adoptat doar o singură dată pe sesi-
une.

În acest sens, ţinem să menţionăm că, din con-
ţinutul Avizului Comisiei de la Veneţia nr.731/2013 
asupra proiectului de lege de revizuire a Constituţi-
ei României, se desprinde intenţia de modificare a 
articolului 114 din Constituţia României în vederea 
limitării instituţiei respective. Astfel, se menţionează 
că „limitarea posibilităţii Consiliului de miniştri de 
a-şi angaja răspunderea numai o singură dată în sesi-
une constituie o propunere oportună, ştiind că aceas-
ta va creşte posibilitatea Parlamentului de a controla 
executivul, întărind, de asemenea, poziţia Parlamen-
tului într-un regim parlamentar”22.

În concluzie menţionăm că generalitatea formu-
lării prevederilor art. 1061 din Constituţie nu repre-
zintă o scuză în vederea aplicării discreţionare de 
către executiv a procedurii respective. Or, aplicând 
metoda teleologică de interpretare a normelor con-
stituţionale, implicarea unei puteri de stat în exerci-
tarea prerogativelor unei alte puteri poate fi numai 
o măsură excepţională, din care considerente insti-
tuţia angajării răspunderii Guvernului asupra unui 
proiect de lege este o excepţie de la regula generală 
şi, după cum s-a arătat supra, urmează a fi folosită 
in extremis. Astfel, în baza celor expuse, susţinem 
plenar propunerea ca această competenţă exclusivă 
a Guvernului să fie supusă unor reguli şi condiţii pe 
măsura importanţei sale, care să fie clar definite.  
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nr.13a/2013) //Monitorul Oficial al RM,  nr. 291-296/47, 
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AD(2014)010-f, (accesat 14.11.2014).



Nr. 12, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

32

Considerații generale. Procedura de insol-
venţă (insolvabilitate) se porneşte şi se de-

rulează de către o instanţă judecătorească din statul 
în care insolvabilul îşi are domiciliul (reşedinţa) per-
manent sau, după caz, sediul social. Instanţele com-
petente în materia de insolvenţă, atât în România cât 
şi în Republica Moldova, sunt autorităţi judiciare, 
adică structuri ale puterii publice, fără a exista po-
sibilitatea alegerii sau strămutării cauzei în compe-
tenţa unui arbitraj ales sau curţi de arbitraj. Luând în 
consideraţie complexitatea procedurii de insolvenţă, 
în teorie, dar şi în practica de aplicare, se pune pro-
blema specializării instanţei sau măcar a judecăto-
rilor competenţi în materie, pentru a supraveghea 
măsurile speciale impuse debitorului din procedura 
de insolvabilitate. 

Observăm că, spre deosebire de legislaţia Româ-
niei care pune procedura insolvenţei în sarcina unui 
judecător special, numit şi „judecătorul-sindic”, le-
gislaţia Republicii Moldova nu conţine dispoziţii 
exprese, care ar permite specializarea în materie de 
insolvabilitate, şi nu permite evidenţierea unui jude-
cător care ar putea să-şi folosească experienţa acu-
mulată la pornirea şi supravegherea altor cauze care 
apar ulterior. Nevoia de specializare este resimţită 
nu doar de către înșişi judecători ca o componentă 
intrinsecă a independenţei justiţiei, ci şi o aşteptare 
legitimă a justiţiabililor, care îşi doresc ca litigiile 

lor să fie soluţionate cu celeritate şi profesionalism 
de către judecători care au posibilitatea reală de a se 
specializa într-un domeniu al dreptului pe care să îl 
poată aprofunda, astfel încât să fie limitat la maxim 
riscul de erori judiciare1. 

Analiza expusă în continuare are ca scop de a su-
pune analizei comparative şi a propune de a institui 
dacă nu instanţe, cel puţin judecători specializaţi, la 
examinarea cauzelor de insolvabilitate or există ar-
gumente ce întăresc ideea conform căreia existenţa 
unor astfel de judecători specializaţi este, mai ales 
într-un climat economic dinamic, în continuă schim-
bare, o reală necesitate. Atribuţiile deținute de jude-
cătorii care soluționează dosare de insolvenţă depă-
şesc sfera atribuţiilor ce le revin altor categorii de 
magistraţi, judecătorii de insolvenţă având o mare 
responsabilitate, nu doar referitor la viitorul debi-
torului aflat în dificultate, ci şi în ceea ce priveşte 
luarea unor hotărâri care influenţează soarta pieţei 
economice.

Instanţa competentă în materia insolvabilității. 
Legislaţia României [art.41, Legea nr.85/2014] de-
semnează că instanţa competentă a examina proce-
durile de insolvenţă este tribunalul în a cărui circum-
scripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional 
cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. În 
baza Legii nr. 304/2004 privind organizarea judicia-
ră, republicată, în cadrul tribunalelor funcţionează 
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secţii sau, după caz, complete specializate pentru ca-
uze civile, penale, comerciale2, cauze cu minori şi de 
familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, 
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, 
precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, 
secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii. 
Astfel, în cadrul tribunalelor, sunt create secţii spe-
ciale de insolvenţă, completul de judecată fiind for-
mat exclusiv din judecători-sindici, specializați, fi-
ind singurii competenți în soluționarea procedurilor 
respective, indiferent dacă îşi desfăşurau activitatea 
în cadrul unei secții civile sau comerciale din cadrul 
tribunalului. În judeţele Cluj, Mureş şi Argeş au fost 
formate tribunale specializate3, numite şi tribunale 
comerciale4, de competenţa cărora sunt și proceduri-
le de insolvenţă. Formarea tribunalelor specializate, 
dar și a unor secții speciale sau complete specializate 
exclusiv în materia insolvenței pare să asigure, dacă 
nu o specializare exactă pe materie, apoi cel puțin o 
specializare mai îngustă, pe materii înrudite, care ar 
permite judecătorilor să facă uz de experiența acu-
mulată mai frecvent decât o fac atunci când exami-
nează toate categoriile de cauze posibile. 

 La baza acestei organizări stă Hotărârea Plenu-
lui Consiliului Superior al Magistraturii – nr.387 
din 22.09.2005 cu modificările aduse la zi, inclusiv 
prin HCSM nr. 1.049/2014 publicată în Monitorul 
Oficial, nr.732/07.10.2014, care prevede în materia 
insolvenței la articolul 21 (a1) cap. IV în competența 
Colegiului de conducere al instanței, prezidat de 
însuşi preşedintele instanței, drept atribuție a aces-
tuia stabilirea componenței secțiilor, a completelor 
specializate şi a completelor cu judecători-sindici, 
în funcție de domeniul de activitate, ținând seama 
de specializarea judecătorilor5. Aceeaşi hotărâre a 
Consilului Superior al Magistraturii prevede la art. 
11421*) (1) faptul că „Cererile de deschidere a pro-
cedurii de insolvență se repartizează aleatoriu între 
completele de judecători-sindici”. Astfel complete-
le de judecată învestite cu soluționarea cererilor în 
materia insolvenței sunt formate exclusiv din jude-
catori-sindici, competența acestora fiind delimitată 
expres la art. 114 17*)6, și anume:

„(1) Judecătorul-sindic exercită toate atribuțiile 
prevăzute de legislația în vigoare din materia proce-
durilor de preinsolvență şi de insolvență.

Soluționarea cauzelor în materia proceduri-(2) 
lor de preinsolvență şi de insolvență se realizează cu 
respectarea principiului continuității judecătorului-
sindic” (…)

iar ultima teză a paragrafului (5) prevede în conti-
nuare faptul că „Judecătorii-sindici învestiți cu solu-

tionarea unei cauze anterior pot fi înlocuiți, în cazul 
absenței din instanță, de către judecătorii din această 
planificare”. 

Într-un trecut nu prea depărtat în Repubulica Mol-
dova a existat Curtea de Apel Economică, ca fiind o 
instanță specializată, care alături de alte cauze exa-
mina și pe cele din materia insolvabilității. Această 
instanță însă a fost lichidată din anumite motive în 
anul 2012. La moment, în cadrul sistemului judecă-
toresc din Republica Moldova funcţionează judecă-
torii specializate, cum ar fi Judecătoria Militară și Ju-
decătoria Comercială de Circumscripţie7 care judecă 
cauzele date în competenţa lor prin lege. Judecătoria 
Comercială de Circumscripție pare a fi instanța cea 
mai apropiată de a examina procesele de insolvabi-
litate, însă legea nu atribuie în competența ei cau-
zele de insolvabilitate, stabilind că aceasta judecă 
în primă instanţă doar cererile privind contestarea, 
în condiţiile legii, a hotărârilor arbitrale, eliberarea 
titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale, 
pricinile privind reorganizarea sau dizolvarea per-
soanelor juridice, pricinile privind apărarea reputa-
ţiei profesionale în activitatea de întreprinzător şi în 
activitatea economică. 

Dispoziţia art.5 din Legea insolvabilităţii 
nr.149/2012 a Republicii Moldova prevede că „ce-
rerea de intentare a procesului de insolvabilitate se 
examinează de către instanţa de judecată (instanţa 
de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa 
jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civi-
lă (…)”. Din coroborarea dispoziţiei citate supra cu 
art. 28, 38, 355 din Codul de procedură civilă, rezultă 
că instanţa competentă de a examina procedurile de 
insolvabilitate este Curtea de Apel de la domiciliul 
(reşedinţa) sau sediul debitorului insolvabil. Deşi, 
indicând în paranteze sintagma „instanţa de insolva-
bilitate” ar părea că legiuitorul a dorit să evidenţieze 
o instanţă specială, în realitate nu există specializare. 
În cadrul fiecărei din cele patru Curţi de Apel (Chi-
şinău, Bălţi, Cahul, Comrat) funcţionează colegii 
mixte numite „Colegiu civil, comercial şi contencios 
administrativ”, de competenţa cărora şi ţin procedu-
rile de insolvabilitate. Alte dispoziţii procesuale care 
ar caracteriza sau ar evidenţia specilizarea instanței 
nu există. 

Cele relatate conduc la concluzia că nici în legis-
laţia română, nici în cea moldovenească nu există 
instanţe specializate în materie de insolvenţă (in-
solvabilitate), sub rezerva tribunalelor comerciale, 
denumite „specializate” din România care activea-
ză doar în trei județe. Ȋn legislația europeană, in-
clusiv în legislația în materie din România, există 
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însă instituția judecătorului-sindic, cel specializat şi 
compentent pentru soluționarea cauzelor în materia 
insovlenței, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul secțiilor civile din cadrul tribunalelor.

Judecătorii specializaţi. Persoana competentă să 
suprevegheze măsurile judiciare impuse „pentru a 
conferi atât creditorilor, cât şi debitorului garanţia 
că drepturile şi interesele lor […] vor fi respectate”8 
este numit în Legea română nr.85/2014 judecător-
sindic. Atributiile judecatorului-sindic sunt expres, 
dar nu şi limitativ, menţionate la art.45 alin.(1) din 
Legea nr.85/2014 şi se limitează la controlul judecă-
toresc al activității administratorului judiciar și/sau 
al lichidatorului judiciar și la procesele și cererile de 
natură judiciară aferente procedurii insolvenței.

Judecătorul-sindic, în exercitarea funcţiilor ce-i 
revin, emite acte judecătoreşti sub formă de hotărâri 
şi încheieri. Este necesar de precizat că judecătorul 
desemnat ca şi judecător-sindic este unul dintre jude-
cătorii tribunalului și nu înseamnă că acest judecător 
nu are în competenţa sa şi alte categorii de dosare 
care nu se referă la insolvabilitate. Cu siguranță, în 
județele unde sunt tribunale comerciale, specializa-
rea judecătorilor este asigurată, ori, după cum am 
menționat, ei au categorii înrudite de dosare și nu 
sunt nevoiți să examineze întreaga multitudine de 
dosare care poate să le aibă un judecător din instanța 
de fond.

În legislaţia Republicii Moldova se evită folosi-
rea termenului de judecător, folosindu-se sintagma 
instanţa de judecată, uneori cu sens de „Curte de 
Apel”, alteori impropriu, cu sens de „judecător”. 
Astfel, sensul folosit la alin.(1) şi (2) din art.5 al 
Legii nr.149/2012 se subînţelege ca sens de Curte 
de Apel, pe când în alin.(3)-(9) din art.5, 6 şi ori de 
câte ori se foloseşte termenul încheiere a instanţei 
de insolvabilitate sau hotărâre a instanţei de insol-
vabilitate se referă la un act emis de un judecător 
concret, deoarece instanţa de judecată, ca şi auto-
ritate a statului, nu este îndreptăţită să emită astfel 
de acte judecătoreşti. Inconsecvenţa legiuitorului 
este vizibilă la analiza coroborată a art.21 din Legea 
nr.149/2012 cu art.168 din Codul de procedură civi-
lă. Potrivit art.168 (1) Cod de procedură civilă „Ce-
rerea de chemare în judecată introdusă în instanţă se 
repartizează, în termen de 24 de ore, judecătorului 
sau, după caz, completului de judecată în mod alea-
toriu, prin intermediul Programului integrat de ges-
tionare a dosarelor. Judecătorul care a primit cererea 
(…) spre examinare verifică dacă aceasta întruneşte 
exigenţele prevăzute de lege (…) şi printr-o încheie-
re nesusceptibilă de recurs o acceptă”. Însă în art.21 

alin.(2) din Legea nr.149/2012 se prevede că nu ju-
decătorul, ci „instanţa de judecată” adoptă încheierea 
de admitere a cererii introductive. Terminologia juri-
dică trebuie folosită corect și trebuie să redea adecvat 
ideile. Legiutorul ar trebui să introducă certitudine 
şi claritate pentru a arăta când se împuternicește să 
acţioneze ca și judecător sau, după caz judecători, şi 
când în calitate de instanţă de judecată – în sensul de 
instituție statală.

 Nici o normă legală nu conține dispoziții expre-
se cu privire la specializarea inițială sau continuă a 
judecătorilor. Art.10 din Legea nr.544/1995 cu pri-
vire la statutul judecătorului stipulează că procesul 
de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător se 
desfăşoară potrivit unor criterii obiective bazate pe 
merit, ţinând seama de pregătirea profesională, de 
integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor”. Și 
promovarea judecătorilor în instanțele ierarhic supe-
rioare se face după o verificare a performanțelor lui 
anterioare, însă nu sunt, nicidecum, luate în conside-
rare categoriile de cauze pe care urmează să le exa-
mineze. 

Fiind desemnat în calitate de judecător prin decre-
tul Președintelui Republicii Moldova (în judecătorii 
și curți de apel) sau prin Hotărârea Parlamentului (la 
Curtea Supremă de Justuție) determinarea colegiului 
în care va activa, implicit stabilirea categoriilor de 
dosare se face deja în instanța în care a fost desem-
nat. În acest sens, sunt relevante dispozițiile art.17 
din Legea nr.514/1995 cu privire la organizarea ju-
decătorească potrivit căruia „Componenţa colegiilor 
se aprobă de către preşedintele curţii, prin ordin, la 
începutul fiecărui an. Preşedintele Curţii de Apel are 
dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor 
dintr-un colegiu la judecarea unor cauze în alt co-
legiu”. O dispoziție asemănătoare există și în Legea 
789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție 
care prevede că Plenul Curții confirmă componenţele 
colegiilor (art.16 lit.f)), iar președintele Curții Su-
preme de Justiție poate să antreneze judecători din-
tr-un colegiu la judecarea unor cauze în alt colegiu 
(art.14 alin.(2)). Dacă la desmnarea inițială a judecă-
torilor pentru instanțele de fond, viitoarea activitate 
este dificil a fi luată în considerare, și pentru aceas-
ta-i pregătește Institutul Național al Justiției, apoi la 
desemnarea în Curtea de Apel și Curtea Supremă de 
Justiție specializarea ar trebui să aibă valoare. 

 Concluzii.  Aşadar, în prezent, într-un climat 
economic dinamic, existenţa unor asfel de instanţe 
specializate nu poate fi decât o necesitate. Un jude-
cător-sindic, respectiv specializat în materia insolva-
bilităţii, poate aprofunda, înţelege şi încadra întregul 
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proces într-un context mult mai larg decât cel refe-
ritor strict la situaţia juridică a părţilor, putând să 
ţină seama şi de întregul peisaj economic, precum 
şi de varietatea situațiilor spre o aplicare unitară a 
prevederilor din materia insolvabilității. Din aceste 
considerente, reiese nevoia creării unor instanţe spe-
cializate în acest domeniu, acolo unde acestea lip-
sesc, pentru a se asigura fluenţa întregului proces şi 
redresarea circuitului economic.

Note:

1 Raportul de activitate al tribunalului Mureş pen-
tru 2013. http://portal.just.ro/1371/SitePages/instanta.
aspx?idinst=1371.

2 HCSM nr. 654/31.08.2011 dispune ca secțiile co-
merciale existente la data intrarii în vigoare a Codului ci-
vil, respectiv 1 octombrie 2011, în cadrul tribunalelor și 

curților de apel se vor reorganiza ca secții civile ori, după 
caz, vor fi unificate cu secțiile civile existente (…).

3 Prin Ordinul nr.3568C/2013 privind stabilirea datei 
punerii în funcţiune a Tribunalului Specializat Bucureşti, 
s-a decis formarea unui tribunal comercial şi în Bucu-
reşti.

4 În urma modificărilor legislative survenite ca urmare 
a intrarii în vigoare la data de 1 octombrie 2011 a Noului 
Cod civil al României, prin Hotărârea Consiliului Supe-
rior al Magistraturii 654 din data de 31 august 2011 s-a 
dispus reorganizarea și redenumirea Tribunalelor Comer-
ciale Argeș, Cluj și Mureș ca Tribunale Specializate.

5 lit a1 ) a art. 21 a fost introdusă prin HCSM 637/2012 
intrată în vigoare la data de 15 februarie 2013.

6 Paragraf nou introdus prin HCSM nr. 1.049/2014 de 
la data de 7 octombrie 2014.

7 Art. 41 din Legea nr. 514/1995 privind organizarea 
judecătorească // Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 1995, nr. 58, în redacția Legii nr.29/2012. 

8 Tratat practic de insolvenţă, coordonator profesorul 
universitar dr. Radu Bufan, Hamangiu, Bucureşti, 2014, 
p.127.
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О недостатках, ошибках и даже преступле-
ниях отдельных медицинских работни-

ков в Республике Молдова опубликовано немало 
статей. Подобные факты обсуждались по телеви-
дению и на различных международных научно-
практических конференциях в Москве, Киеве, 
Львове, Кишиневе.

Статья 213 Уголовного кодекса Республики 
Молдова предусматривает следующую ответ-
ственность за нарушение по халатность врачом 
или иным медицинским работником правил и ме-
тодов оказания медицинской помощи: 

а) причинение тяжкого телесного повреждения 
или иного тяжкого вреда здоровью;

б) смерть пациента 
наказывается лишением свободы на срок до 3 

лет с лишением права практиковать медицину на 
срок от 2 до 5 лет.

За истекшие 10 лет (2003-2013) прокурорами 
по этой статье было возбуждено свыше 300 уго-
ловных дел, причем в большинстве случаев речь 
шла о гибели пациентов.

Впоследствии многие из этих дел были пре-
кращены на основании заключений судебно-
медицинских экспертиз об отсутствии каких-либо 
нарушений, допущенных медицинскими работ-
никами. Между тем Центр судебно-медицинской 
экспертизы находится в  подчинении Министер-
ства здравоохранения, которое не заинтересовано 
в широкий гласности по поводу обсуждения име-
ющихся недостатков и допущенных нарушений. В 

отдельных случаях по возбужденным уголовным 
делам выносились обвинительные приговоры, по 
которым виновные осуждались к лишению свобо-
ды условно, согласно ст. 90 УК РМ, без лишения 
права практиковать медицину и без применения 
дополнительного наказания в виде штрафа. На 
предварительном следствии никто из обвиняемых 
не содержался под стражей.

Недавно один гражданин из района Штефан 
Водэ был подвергнут административному аресту 
на 25 суток за отказ приобретать полис обязатель-
ного медицинского страхования. Арест он отбыл 
полностью и только после этого Апелляционная 
палата признала этот арест незаконным, что дает 
право гражданину в судебном порядке требовать 
возмещения морального вреда.

В Белоруссии давно уяснили, что недопустимо 
подчинение СМЭ Министерству здравоохранения 
и вначале, в 2002 году, Государственную службу 
судебных медицинских экспертиз переподчинили 
Генеральной прокуратуре, а с 2013 года она  вклю-
чена в состав вновь созданного Государственного 
комитета судебных экспертиз. Наше предложение 
о создании такого же комитета и в Республике 
Молдова отклонено на всех уровнях государствен-
ной власти без достаточно объективной мотива-
ции, что, по нашему мнению, совершенно непра-
вильно.

Россия
Открытое, объективное, критическое обсужде-

ние проблем здравоохранения в Российской Феде-

О  некОтОРых  Общих  пРОблемах  
здРавООхРанения в  мОлдОве,  РОссии,  

Румынии
                                                  Василий ФЛОРЯ,

кандидат юридических наук, доцент 
(Академия «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова)
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Акцентируется внимание на том, что статья 213 УК РМ инкриминирует ответственность медицинского пер-

сонала за нарушение по халатности правил и методов оказания медицинской помощи. Между тем большинство 
возбужденных  по таким фактам дел прекращается на основании заключений СМЭ.

Предлагается создание Государственного комитета судебных экспертиз.
Приводятся примеры публикаций по медицинской тематике в СМИ России, Молдовы, Румынии.
ключевые слова: врачебные ошибки, уголовная ответственность, уголовные дела, проблемы здравоохране-
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SuMMARY
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the filed suits as to such facts are dismissed by the court medical expertise.
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рации может служить примером для органов здра-
воохранения всех без исключения стран СНГ и не 
только. Назовём несколько публикаций из «Аргу-
ментов и фактовх».

«Какой диагноз у нашей медицины?» Леонид 
Рошаль: Как вылечить здравоохранение (Беседо-
вала Ю. Тутина. АиФ, 2014, № 43). Сам вопрос 
о диагнозе и о лечении медицины уже свидетель-
ствует о том, что медицина «больна». Такое са-
мокритичное утверждение не характерно ни для 
одного медика в Молдове.

На вопрос корреспондента отвечает Леонид 
Рошаль, доктор медицинских наук, профессор, 
президент Национальной медицинской  палаты, 
директор НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии – «Детский доктор мира».

Приведем некоторые ответы Л.Рошаля: «Когда 
из медиков делают рабов и требуют, чтобы они вы-
полняли работу больше положенной, но при этом 
не оплачивают ее, – это неправильно».

Предполагаемое снижение финансирования 
чуть ли не на 100 миллиардов рублей в 2015 году 
Л.Рошаль считает преступным. Нужно выделить 
на здравоохранение хотя бы 5% от ВВП страны.

На вопрос о взаимоотношениях Счетной пала-
ты и Минздрава РФ Л.Рошаль считает, что сейчас 
там терроризируют работу Минздрава. Мы долж-
ны лечить людей по протоколам и клиническим 
рекомендациям. Путь, по которому сейчас пошел 
Минздрав, – это путь, по которому уже давно идут 
на Западе.

Говоря о ценах на лекарства, Л.Рошаль отмеча-
ет, что сейчас цены на лекарства  огромные.

Еще одна критическая публикация: Ю.Борта. 
Блатным или больным?

При миллиардных вливаниях в отрасль нас ле-
чат, но не выплачивают (АиФ, № 21, 2014 г.). Говоря 
о недостатках в работе Минздрава, А.Филиппенко, 
аудитор Счетной палаты, отмечает: «Более 52% 
средств из почти 700 миллиардов рублей было на-
правлено на укрепление материально-технической 
базы медорганизаций». Однако Минздравом, Фон-
дом ОМС и регионами не выполнено поручение 
правительства по завершению мероприятий к 1 
июля 2013 г.

О недостатках и в работе Минздрава, и Счет-
ной палаты на той же странице АиФ сообщает 
А.Старченко, доктор медицинских наук, юрист, 
президент Национального агентства по безопас-
ности пациентов.

Много критических замечаний в адрес здра-
воохранения изложены и в других публикациях 
АиФ:

«Недобитые пациенты. Почему на больнич-
ной койке мы абсолютно бесправны». Ю.Борта, 
Ю.Тутина. АиФ, 2013, №42. Авторы публикации 

сообщают, что Саратовский суд вынес приговор 
по делу санитара «Скорой помощи» П.Силкина, 
избившего и оставившего пациента умирать на 
улице. За убийство пациента он приговорен к 
9,5 годам лишения свободы. Сообщается также 
о преступлении, совершенном А.Вотяковым, за-
ведующим отделением Пермского кардиоцентра, 
избившим пациента, привязанного к каталке. Под-
робнее об этом сообщалось в статье В.Рангуловой 
«Сдыхаешь? Сдохнешь! Я тебя на свалку выки-
ну» («Комсомольская правда», Пермь, 12 июля 
2013 г.).

Е.Владимиров. Интервью с С.Сухановым, ру-
ководителем Пермского центра кардиохирургии: 
«Нельзя из-за одного отщепенца обливать грязью 
всю медицину» («КП», 2013, 8 июля).

Интересно и óбразно мнение П.Воробьева, 
профессора, члена Исполкома Пироговского дви-
жения врачей России: «В России врач делает что 
хочет, потому что он никто и звать его никак» 
(АиФ, 2013, № 42).

Ю.Гарматина. «Залечили !... В больницах во-
дятся инфекции-монстры». В России жертвами 
внутрибольничных инфекций каждый год ста-
новится почти 25 миллионов человек. 500 видов 
микробов в больнице убивают.

В Европе и США вообще нет никаких бахил, 
посещение пациента возможно в любое время. Но 
в каждой палате висит дозатор с дезинфицирую-
щей жидкостью, которой моют руки все – пациен-
ты, врачи, гости, медперсонал (АиФ, 2011, № 39).

Ю.Борта, В.Мартынова, Г.Беккер. «Это беспре-
дел. Врачи разбегаются, больные умирают» (АиФ, 
2014, № 41).

Республика молдова
О настоящих и мнимых успехах молдавской 

медицины широко оповещают средства массовой 
информации. Приведем недавний пример.

Л.Ткач. В Молдове впервые провели уникаль-
ную операцию, которая может изменить пред-
ставление о лечении «неудобных» болезней (КП в 
Молдове, 2014, 22 октября). А всего-то речь идет 
об успешной операции по лечению геморроя по 
японской методике, изобретенной в 1995 году. И 
об этом надо извещать всех граждан Республики 
Молдова и за ее пределами?

А еще несколько лет назад кардиохирурги меч-
тали о получении Нобелевской премии за приме-
нении натуральных, донорских, а не искусствен-
ных сердечных клапанов. Оказалось, что эту пре-
мию давно получил швейцарский ученый.

Перечисленные выше и другие проблемы и 
недостатки, о которых сообщают авторы выше-
указанных публикаций, касающиеся здравоохра-
нения в России, настолько типичны и для Молдо-
вы, что кажется, будто эти авторы побывали и у 
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нас и ознакомились на месте с состоянием меди-
цины в нашей республике.

Румыния
Об уголовной ответственности за врачебные 

преступления в Румынии, а также Украине, Поль-
ше, Германии, информация опубликована – см.       
В. Флоря. Уголовная ответственность за врачеб-
ные преступления. – Кишинев, Реклама, 2004, с. 
92-103.

М. Озеров. «Если жить невмоготу».
КП в Молдове, 2013, 31 мая. Автор сообща-

ет, что все больше британцев хотят иметь право 
на добровольную смерть. Раньше в Соединенном 
Королевстве предусматривалось наказание «за со-
действие самоубийству». Теперь оно отменено, 
если эвтаназия произошла за пределами британ-
ских островов. Все больше британцев уезжают 
туда, где эвтаназия узаконена, особенно часто в 
Швейцарию, в клинику Dignitas, «Клинику смер-
ти», основанную врачом Л.Миннели. Поток па-
циентов в нее не иссякает. Несколько сотен бри-
танцев ждут своей очереди в Dignitas. Хотя «цена 
смерти» за 15 лет после открытия клиники подско-
чила почти в семь раз и сейчас составляет около 
20 тысяч долларов.

Такую «медицину» мы не приемлем и сообще-
ние об этой клинике в цивилизованной демокра-
тической Швейцарии с передовой медициной на-
поминает умерщвление людей в газовых камерах 

концентрационных лагерей. Не зря в Германии с 
ее печальным прошлым и слышать не желают об 
эвтаназии, которая там никогда, надеемся, не бу-
дет узаконена.

Ранее мы неоднократно подчеркивали, что 
только честный, открытый, объективный анализ 
проблем, недостатков, причин врачебных ошибок 
с тяжкими последствиями, врачебных преступле-
ний может способствовать их предупреждению, 
повышению качества медицинского облуживания. 
С сожалением отмечаем, что в медицинском со-
обществе Республики Молдова этого пока не осо-
знали и этих принципов не придерживаются.
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La sfârșitul sec. al XX-lea, corupția a atins o 
răspândire vastă în majoritatea țărilor, in-

diferent de regimul politic, amplasarea geografică, 
nivelul de dezvoltare economică, prezentând un pe-
ricol social nu numai pentru fiecare stat în parte, ci și 
pentru întreaga comunitate internațională.

Reformele implementate în Republica Moldova, 
în perioada de după declararea independenței statu-
lui, au acutizat esențial problema corupției, la baza 
căreia se află procesele de privatizare a proprietății 
de stat care au avut loc prin anii 1990 și diferențierea 
bruscă a intereselor diverselor grupe de persoane la 
toate nivelurile administrației publice și de conducere 
ale economiei naționale. În Strategia Națională pen-
tru Prevenire și Combaterea Corupției, aprobată prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.421-
XV din 16.12.2004, se menționează că ,,fenomenul 
corupției a afectat domeniile: politic și instituțional, 
economic, judiciar și de comerț internațional, submi-
nând grav statalitatea Republicii Moldova”1.

 În conformitate cu Legea Republicii Moldova 
privind combaterea corupției și terorismului nr.900 
din iunie 1996, „corupția este un fenomen antisocial 
ce reprezintă o înțelegere ilegală dintre două părți, 

una propunând sau promițând privilegii sau beneficii 
nelegitime, iar cealaltă, antrenată în serviciul public, 
consimțând sau primindu-le în schimbul executării 
sau neexecutării unor anumite acțiuni funcționale ce 
conțin elemente ale infracțiunii prevăzute de Codul 
penal”.

Asadar, corupția este un fenomen social negativ, 
care rezidă în folosirea de către persoane a funcției 
deținute și a posibilităților legate de ea, în scopul 
obținerii ilicite a unor venituri, bunuri materiale sau 
a altor foloase și avantaje personale.

Corupția pornește de la ascunderea realității cu 
scopul de a obține rezultate la care nu se poate ajun-
ge promovând adevărul și continuă prin introducerea 
unui sistem de clientelism, de promovare a rudelor, 
prietenilor, aliaților politici. Indiferent de faptul 
cum se manifestă, activ sau pasiv, corupția are în-
totdeauna câteva componente: una penală – vizibilă 
și sancționabilă; una de ilegalitate – sancționabilă, 
dar greu de dovedit, și, în sfârșit, una de imoralitate, 
mereu prezentă, dar care practic nu este pasibilă de 
pedeapsă penală2.

 De exemplu, în Canada măsurile legislative de 
luptă contra corupției sunt stabilite de normele pena-

CONCEPTuALIzAREA  CORuPțIEI  PRIN  
PRISMA REGLEMENTăRILOR  NAțIONALE  șI  
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În acest articol, este vorba de  fenomenul corupției, fenomen social negativ în majoritatea țărilor lumii, dar de amploare 
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promovare a rudelor, prietenilor, aliaților politici etc.

Sunt analizate definițiile corupției în legislațiile altor state,  principalele forme de corupție stipulate în legea penală 
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Economia tenebră și corupția reprezintă o cale deschisă pentru dezvoltarea criminalității organizate.
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SuMMARY
In the following article the course of corruption, as a social phenomenon, was interpreted through the lenses of the 

legislative aspects of the Republic of Moldova compared to those of the other states.
The purpose of the scientific paper is to identify the main causes of corruption in several states, as well as a detailed 

description of consequences of corruption on the public administration level.
The title of a corrupted person varies between an ordinary executive and can reach a whole political party. Therefore, 

it is important to specify that the lack of public control can produce an increasing level of corruption in the state. The main 
opposition to the persisting phenomenon and the only solution would be a structured and well organized Government, as 
well as an efficient political system.
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3) corupția legată de activitatea sindicatelor;
4) corupția în domeniul sportului.
În legislația americană, în modul cel mai detali-

at, sunt redate normele care prevăd responsabilitatea 
pentru corupție în domeniul activității administrației 
publice (darea de mită, luarea de mită, înmânarea 
remunerării funcționarului public pentru încălcarea 
din partea sa a obligațiilor proprii și de luare de el a 
unei atare remunerări etc.). În SUA au fost delimitate 
multiple forme ale mituirii, care nu sunt calificate 
ca infracțiuni. De exemplu, mita pentru ,,viteză”, ca 
funcționarul public să-și îndeplinească obligațiunile 
sale mai repede, mita pentru ,,neatenție” a inspecto-
rului vamal, a pompierului pentru ca ,,să nu observe” 
încălcările.

 Locul pe care îl ocupă cel corupt poate fi dife-
rit, începând cu o persoană oficială din legislativ sau 
executiv și terminând cu un întreg partid politic. În 
acest sens, putem menționa faptul că lipsa unui con-
trol asupra autorităților publice centrale poate favori-
za, în mod direct, dezvoltarea corupției politice. Iată 
de ce, un rol deosebit în contracararea acestui feno-
men îl are sistemul politic și de guvernământ exis-
tent în țară. Este important, în acest sens, procesul de 
desemnare a deținătorilor puterii, care trebuie să fie 
bine echilibrat, și procesul de control al exercitării 
atribuțiilor de către deținătorii puterii, prin instruirea 
unor organe independente de control.

 Un rol important în formarea structurilor corup-
te îl joacă atât mentalitatea națională, religioasă, de 
drept și alte tradiții, dar, nu în ultimul rând, și nive-
lul de dezvoltare economică a societății. Fenomenul 
corupției coexistă și cu alte fenomene negative din 
societate, precum economia tenebră și criminalitatea 
organizată. Formal, corupția poate fi tratată drept o 
formă a economiei tenebre. Totodată, economia sub-
terană este sursa principală care nutrește corupția.

 Conform datelor unui sondaj, o treime din firmele 
moldovenești plătesc mită foarte des. Acest indicator 
plasează Republica Moldova pe un loc mediu între 
țările în tranziție. În ceea ce privește dimensiunea 
mitei în corupție cu veniturile anuale ale populației, 
Moldova este plasată printre primele cinci dintre cele 
mai corupte țări. Au fost estimate cantitativ legătura 
directă dintre frecvența intervențiilor statului și di-
mensiunile mitelor, precum și legătura inversă dintre 
gradul de privatizare și indicele de corupție.

 Concluzionând asupra celor menționate supra, 
am putea spune că economia tenebră și corupția 
reprezintă o cale deschisă pentru dezvoltarea 
criminalității organizate, între aceste fenomene exis-
tă o conexiune, ele susținându-se una pe alta.

le și normele constituționale. Codul penal al Cana-
dei echivalează cea mai deschisă formă a corupției 
parlamentare – mita – cu încălcarea constituției și 
trădare de patrie. Pedeapsa penală e prevăzută atât 
pentru persoana care a dat mită, cât și pentru cea care 
a luat-o.

 Interesant este și faptul că legislația Canadei 
recunoaște, într-o anumită măsură, dreptul oamenilor 
de afaceri de a lua parte la activitatea politică a țării. 
Legatura parlamentarilor cu lumea business-ului este 
un obiect de reglementare legislativă scrupuloasă, în 
primul rând, după astfel de parametri, precum com-
patibilitatea funcțiilor parlamentare cu cele de antre-
prenoriat – management, posesia hârtiilor de valoa-
re, primirea banilor pentru campaniile electorale și 
cheltuirea lor. O componentă importantă, prevăzută 
de legislație, în cazul conflictului de interese politice 
și economice ale parlamentarilor, este publicitatea și 
darea de seamă. Toți deputații sunt obligați anual să 
comunice în scris date în detalii atât despre compa-
niile ale căror directori, manageri sunt, cât și despre 
corporațiile sau fondurile acestora, hârtiile de valoa-
re pe care le posedă, de asemenea, e necesar să indi-
ce adresele firmelor, caracterul general al activității 
lor, rotațiile, profitul, participarea la contractele gu-
vernamentale, la export/import.

Mai severe sunt cerințele față de membrii guver-
nului. Toate persoanele desemnate în componența lui 
sunt obligate să demisioneze din funcțiile de direc-
tori ai corporațiilor și cele de conducere a organelor 
obștești. Astfel, aceste norme interzic concreșterea 
guvernului cu business-ul.

 Privind în aspect comparat, de exemplu în Ro-
mânia, atât Codul penal, cât și legile speciale nu dau 
o definiție termenului de corupție. Deși Ministerul 
Justiției al României consideră că, în accepțiunea 
cea mai largă, la corupție pot fi atribuite urmă-
toarele infracțiuni: șantajul, abuzul de încredere, 
înșelăciunea, abuzul de serviciu contra intereselor 
persoanelor, luarea de mită și traficul de influență, 
totuși, în literatura de drept penal, în sfera noțiunii 
„corupției”, înțeleasă în mod strict, sunt incluse doar 
patru infracțiuni din categoria infracțiunilor de ser-
viciu sau în legătură cu serviciul. Este vorba, pe de 
o parte, despre, ,,luarea de mită’’ și ,,primirea de fo-
loase necuvenite”,care sunt infracțiuni de serviciu, 
iar pe de altă parte, de ,,dare de mită” și ,,traficul de 
influență”, care sunt infracțiuni legate de serviciu3.

 În legislația penală a SuA, sunt evidențiate patru 
forme principale de corupție:

1) corupția în activitatea administrației publice;
2) corupția comercială;
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 Concluzie
Pornind de la poziția menționată supra conchi-

dem asupra faptului indiscutabil – că fenomenul 
corupției este una dintre cele mai importante proble-
me cu care se confruntă RM în etapa actuală. Acest 
fenomen deocamdată nu poate fi eradicat totalmente, 
însă pot fi minimalizate efectele acestuia pe termen 
mediu și pe termen lung.

Din acest considerent, eforturile depuse de guver-
narea statului, în domeniul prevenirii și combaterii 
corupției, trebuie fundamentate prin implementarea 
unor politici viabile și utilizarea de instrumente și 
practici eficiente. Doar o politică de stat durabilă este 
capabilă să creeze precondițiile necesare întru conso-
lidarea unui sistem politic, absolvit de viciul corupției, 
prosperarea economiei naționale, bazate pe valori și 
principiile economiei de piață și, nu în ultimul rând, 
educarea societății civile într-un spirit anticorupțional. 
 Corupția reprezintă o realitate care evoluează pro-

gresiv, supunându-se condițiilor de existență ale unei 
anumite societăți. Evoluția corupției poate fi cer-
cetată, fiind luate în considerație cauzele generării 
fenomenului, impactului avut asupra vieții sociale, 
economice și politice a statului, precum și atitudinea 
societății civile asupra existenței flagelului în cauză.

Note:

1 Raportul asupra cercetării realizate de IMAS-Inc pentru 
Consiuliul Europei ,,Percepția fenomenului corupției în Re-
publica Moldova”.

2 Coferință națională practico-științifică: Progrese și per-
spective în reprimarea corupției, Chișinău, 2007.

3 Corupția și combaterea fenomenului prin mijloace juri-
dice. Monografie, Universul juridic, București, 2011.
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Criminalitatea, indiferent de formă sau gravi-
tate, trebuie prevenită şi controlată. În caz 

contrar, criminalitatea va fi cea care va influenţa dez-
voltarea economică şi socială a statului. Prevenirea 
agravării situaţiei impune o reacţie socială promptă, 
complexă şi inechivocă. 

Implicarea rapidă în combaterea fenomenului 
de contrafacere va preveni apariţia altor consecinţe 
negative, având în vedere că problema va fi gestiona-
tă într-un stadiu precoce. De obicei, autorităţile sta-
tului dispun de informaţii operative privind intenţiile 
grupurilor criminale întru dezvoltarea acestui tip de 
criminalitate. Capacitatea instituţiilor de specialitate 
de a interveni la momentul planificării infracţiunii 
sau la o etapă iniţială poate fi determinantă nu doar 
pentru combaterea crimei planificate, dar poate avea 
şi rolul de descurajare a unor asemenea activităţi, în 
ansamblu.

Similar altor activităţi infracţionale, fenomenul 
contrafacerii poate fi anihilat doar prin decizii şi 
acţiuni ferme din partea autorităţilor. Angajarea în 
procesul de combatere a contrafacerii ia naştere prin 
decizii politice, care se materializează prin adopta-
rea actelor normative. Acest pas este extrem de prin-
cipial şi important, deoarece are rolul de a transmite 
mediului criminal un mesaj sigur de asumare a res-
ponsabilităţii statului. În plus, reglementarea relaţii-
lor juridice de asigurare a drepturilor de proprietate 
intelectuală va demara un val de ajustări adminis-
trative, la nivelul instrumentelor, mecanismelor sau 
mentalităţii.

Fermitatea reacţiei sociale se manifestă şi prin 
acţiunile concrete şi permanente ale instituţiilor pu-
blice, începând cu etapa înregistrării drepturilor de 
proprietate intelectuală şi finalizând cu procesul de 
contracarare a încălcărilor acestor drepturi.

De aceea, pentru un efect maxim, este imperios 
necesar ca reacţia socială să poarte şi un caracter 
analitic complex. Societatea modernă este influ-
enţată puternic de o serie de factori şi circumstanţe 
economice şi sociale, precum globalizarea comerţu-
lui, implicarea criminalităţii organizate sau dezvol-
tarea tehnologiilor informaţionale. În acest context, 
statele sunt obligate să-şi dezvolte noi capacităţi de 
comunicare şi colaborare bi- sau multilaterală�.

Analiza minuţioasă a cauzelor apariţiei fenomenu-
lui de contrafacere va furniza autorităţilor date pre-
ţioase privind funcţionarea acestui proces şi instru-
mente eficiente de combatere. De exemplu, studierea 
istoricului infracţiunii de contrafacere menţionează 
despre un delict minor şi izolat, caracteristic familiilor 
care nu îşi puteau asigura necesităţile curente de trai. 
Implicarea crimei organizate şi a caracterului transna-
ţional al acesteia a fost provocată de un vid de comu-
nicare şi colaborare dintre state, referitor la subiectul 
contrafacerii produselor. Astfel, în condiţiile în care 
7% din comerţul mondial se realizează prin evitarea 
cadrului legal, iar acest indicator are o creştere con-
stantă, în special în ultimii treizeci de ani, statelor nu 
le rămâne decât să fortifice schimbul de date şi să asi-
gure o colaborare eficientă între autorităţile responsa-
bile, în special cele vamale şi poliţieneşti.

ANALIzA  CRIMINOLOGICă  A  INFRACŢIuNII  DE 
CONTRAFACERE.  REACŢIA  SOCIALă  ÎMPOTRIVA 

FENOMENuLuI  DE  CONTRAFACERE
Ion ȚÎGAnAș,

doctor în drept (AGEPI)

REzuMAT
Contrafacerea s-a dezvoltat masiv în ultimii 30 de ani, modelându-se dintr-o crimă izolată într-un proces administrat 

de organizaţiile criminale internaţionale; de la o activitate ce asigura nişte necesităţi locale, la un flagel capabil să submi-
neze principiile economice; de la falsificarea unor produse de lux, greu accesibile, la contrafacerea în cantităţi enorme a 
întregului spectru de produse; de la un delict minor, la un fenomen complex. Având în vedere că 7% din comerţul mondial 
este deja afectat de sindromul contrafacerii, iar ritmul de creştere este în ascendenţă, fără să existe măcar un indicator de 
stabilizare a situaţiei, se impune aprobarea urgentă a noilor strategii de combatere a fenomenului. 

Cuvinte-cheie: contrafacere, securitate economică, concurență neloială, riscuri, reacție socială, implicare, măsuri pre-
ventive, răspunedere penală, limitele pedepsei.

SuMMARY
Counterfeiting has grown massively in the last 30 years, shaping from an isolated crime into a process managed by 

the international criminal organizations; from an activity that provides some local needs in a scourge able to undermine 
economic principles; from counterfeiting inaccessible luxury goods to counterfeiting enormous quantities of full range of 
products; from a misdemeanor to a complex phenomenon. Given that 7% of world trade is already affected by an increas-
ing counterfeiting syndrome, with no any existent tool that would redress the current situation, there is an urgent need to 
approve new strategies for combating phenomenon under concern.

Keywords: counterfeiting, economic security, unfair competition, risks, social reaction, involvement, preventive mea-
sures, criminal liability, punishment limits.
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Teoria criminologică menţionează despre două 
etape în care poate interveni reacţia socială: antefac-
tum şi postfactum.

Reacţia antefactum sau măsura preventivă sur-
vine pentru a preîntâmpina comiterea acţiunilor sau 
inacţiunilor pe care societatea le consideră dăunătoare 
pentru valorile sale. În acest context, sunt utilizate o 
multitudine de instrumente de ordin politic, juridic, 
economic sau administrativ. Chiar dacă scopul final 
al măsurii preventive este preîntâmpinarea săvârşirii 
infracţiunilor, instrumentele menţionate au obiectivul 
identificării şi înlăturării cauzelor, care favorizează 
apariţia şi dezvoltarea fenomenului de contrafacere.

Comportamentele antisociale care prezintă un 
grad sporit de pericol sunt reglementate de către au-
torităţi în legislaţia penală. De altfel, includerea răs-
punderii penale, drept o formă de răspuns din partea 
societăţii, reprezintă una dintre primele măsuri de 
prevenire a actului infracţional. Popoarele antice au 
avut grijă ca prevenirea comiterii de noi infracţiuni 
să se realizeze, în special, prin pedepse aspre. Ulte-
rior, prin scrierile filosofilor greci, s-a propus schim-
barea paradigmei represive cu o formă de utilitate 
socială a pedepsei. 

Fiind un fenomen social, cu efecte negative asu-
pra întregii societăţi, infracţiunea de contrafacere 
poate fi combătută doar cu implicarea plenară a aces-
teia. Concepţia actuală, de a plasa toată responsabi-
litatea privind situaţia criminogenă în societate doar 
pe umerii instituţiilor de stat, este o explicaţie de ce 
fenomenul de contrafacere s-a dezvoltat atât de rapid 
într-o perioadă scurtă de timp. Deci, lipsa implicării 
societăţii este elementul principal pe care mizează 
organizaţiile criminale în continuare. O societate in-
formată şi dispusă să sprijine lupta împotriva con-
trafacerii reprezintă un pas hotărâtor în procesul de 
asigurare a drepturilor, deşi este cel mai greu de re-
alizat. Practica ultimilor ani demonstrează că lipsa 
suportului din partea consumatorilor minimalizează 
substanţial eforturile autorităţilor.

Astfel, chiar dacă cadrul legislativ naţional oferă 
instrumente juridice suficiente întru realizarea drep-
turilor titularilor, iar sistemul instituţional asigură 
implementarea practică a acestor norme, totuşi efecte 
palpabile de combatere a contrafacerii vor fi obţinute 
doar prin implicarea deplină a tuturor componentelor 
interesate, în special a societăţii. Conform experien-
ţei europene1, societatea poate fi factorul determinant 
în reducerea indicatorului de contrafacere. De aceea, 
eforturile strategice urmează a fi concentrate anume 
în această direcţie.

Lipsa cunoştinţelor elementare despre riscurile 
contrafacerilor2 determină situaţia precară în do-
meniul protejării drepturilor. De aceea organizarea 
campaniilor de informare şi sensibilizare constituie 
o formă eficientă de informare a societăţii. Iniţiator 

al acestui proces poate fi titularul de drepturi, o aso-
ciaţie de protecţie a drepturilor de proprietate inte-
lectuală sau autorităţile statului, deşi concentrarea 
eforturilor într-un proiect comun va avea rezultate 
majore. Transmiterea mesajului unic are un efect 
credibil asupra consumatorului, având în vedere că 
percepţia populaţiei nu va fi axată pe interesul eco-
nomic al titularului de drepturi, ci pe problema soci-
ală a cărei depăşire şi-o doresc autorităţile statului.

Prima campanie naţională de sensibilizare în Mol-
dova3 a fost organizată după finalizarea procesului 
de armonizare a legislaţiei cu directivele europene 
şi după edificarea sistemului instituţional de asigu-
rare a drepturilor. Reuşita proiectului se datorează 
mesajului puternic şi instrumentelor de marketing 
utilizate. Totuşi, considerăm că în cazul încălcărilor 
dreptului de proprietate intelectuală este preferabil 
limitarea grupului ţintă şi direcţionarea mesajului 
către subiecţi concreţi4. 

Deşi sondajele nu pot evalua criminalitatea reală, 
totuşi, datorită îmbunătăţirii tehnicilor şi metodelor 
de evaluare, acestea se recomandă a fi utilizate, în 
contextul analizei complexe a fenomenului de con-
trafacere. Scopul sondajului constă în identificarea 
percepţiei şi atitudinii societăţii faţă de actul infrac-
ţional menţionat. În condiţiile cercetării contrafacerii 
în calitate de fenomen, considerăm oportun de a ex-
tinde cercul de intervievaţi, astfel încât să fie formu-
late chestionare separate pentru consumatori, pentru 
titulari de drepturi şi pentru condamnaţi. Studierea 
percepţiei consumatorilor poate lua forma sondaju-
lui general sau sondajului direcţionat (tineri5, comer-
cianţi, mediul urban etc.), în dependenţă de scopul 
urmărit. Având o marjă de eroare redusă, sondajul de 
opinie reprezintă o parte a politicii de management 
a companiilor, dar şi un instrument eficient al auto-
rităţilor, în vederea realizării analizei criminologice 
a fenomenului de contrafacere. Rezultatele acestui 
exerciţiu pot remodela structura strategiilor naţiona-
le de combatere a criminalităţii.

Problema lipsei informaţiei în domeniul contra-
facerilor trebuie depăşită atât prin organizarea se-
minarelor şi altor evenimente similare, dar mai ales 
prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Dez-
voltarea site-urilor specializate6, accesul publicului 
la unele baze de date, utilizarea platformelor de so-
cializare, posibilitatea notificării on-line a cazurilor 
de contrafacere sunt doar câteva instrumente, care 
pot face mai eficientă relaţia consumator – autoritate 
publică – titular de drepturi.

Suntem de părerea că nepublicarea cazurilor de 
contrafacere va avea repercusiuni negative atât pen-
tru consumatori, dar mai ales pentru titularii de drep-
turi. În acest context, propunem ca:

titularii de drepturi să se poziţioneze proactiv – 
în vederea prezentării de date, care să informeze so-
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cietatea despre contrafacerea produselor lor (regiune 
geografică, categoria produselor, riscuri, pedepse). 
Totuşi, în baza strategiilor interne, unele companii 
preferă să tăinuiască aceste informaţii, considerând 
că reputaţia produsului va avea de suferit în cazul 
divulgării cazurilor de contrafacere. Un alt motiv de 
inacţiune din partea unor titulari de drepturi este moti-
vat de faptul că prezenţa produselor contrafăcute vine 
să ajute titularul de drepturi să penetreze piaţa şi să-şi 
promoveze agresiv marca în rândul consumatorilor. 
Utilizarea metodei respective este caracteristică, în 
special, pentru ţările slab dezvoltate; 

autorităţile publice să dezvolte sisteme de – 
colectare, sistematizare şi analiză de date privind 
fenomenul contrafacerii, pentru a le furniza ulterior 
societăţii, în totalitate sau în parte;

în cadrul acţiunilor de contrafacere, instanţa de – 
judecată competentă să utilizeze mai des măsura de 
publicitate, prin care să oblige persoana condamnată 
pentru contrafacere să difuzeze informaţia privind 
hotărârea judecătorească, inclusiv prin publicarea 
integrală sau parţială a acesteia.

O altă formă a reacţiei sociale împotriva fenome-
nului infracţional se realizează prin măsuri legale. 
Cu certitudine, organizaţiile criminale operează, în 
special, în statele cu o bază normativă nedezvoltată, 
marcată de carenţe legale sau raporturi juridice nere-
glementate. Uneori, chiar dacă există, reglementări-
le învechite şi neajustate situaţiei nu pot servi drept 
frână în vederea prevenirii comiterii infracţiunii de 
contrafacere. Măsura legislativă va produce efici-
enţă în situaţia în care vor fi instituite suficiente in-
strumente juridice pentru ca autorităţile, titularii de 
drepturi şi consumatorii să le poată utiliza întru pro-
tecţia drepturilor lor. În primul rând, titularilor drep-
turilor patrimoniale urmează a li se asigura dreptul 
de a alege metoda, prin care îşi vor apăra drepturile, 
fie utilizând căile civile, fie apelând la procedurile 
penale sau contravenţionale.

Legislaţia civilă garantează titularului de drepturi 
intelectuale, în primul rând, exclusivitate în admi-
nistrarea drepturilor. Totuşi, actele normative tre- 
buie să prevadă măsuri civile de intervenţie, în cazul 
constatării actelor de contrafacere şi un cadru juridic 
echilibrat privind asigurarea respectării drepturilor. 
În acest context, legiuitorul trebuie:

să ofere oricărei persoane, care are pretenţii faţă – 
de utilizarea unei mărci înregistrate, dreptul de a iniţia 
o acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra 
drepturile şi interesele legitime;

să garanteze oricărei persoane, care utilizează – 
o marcă protejată sau care a făcut pregătiri serioase 
şi efective pentru utilizarea acesteia, dreptul de a 
solicita titularului de drepturi să-şi determine poziţia 
faţă de invocarea titlului său de protecţie împotriva 
acestei utilizări;

să asigure oricărei persoane, care a prezentat – 
elemente de probe suficiente pentru a-şi argumenta 
afirmaţiile de încălcare a drepturilor sale, dreptul de 
a cere instanţei de judecată sau unei alte autorităţi 
competente, până la iniţierea unui proces împotriva 
acţiunilor ilegale, să aplice măsuri provizorii pentru 
asigurarea probelor relevante, sub rezerva garantării 
protecţiei informaţiilor confidenţiale. Totodată, în 
vederea asigurării principiului rezonabilităţii, se im-
pune reglementarea condiţiei depunerii cauţiunii sau 
altor garanţii echivalente, necesare pentru repararea 
prejudiciului, care ar putea fi cauzat în situaţia necon-
statării existenţei încălcării;

să ofere posibilitatea stabilirii măsurilor de asi-– 
gurare a probelor fără ca partea opusă să fie audiată, 
dacă orice întârziere poate cauza o daună ireparabilă 
titularului de drepturi sau dacă există un risc iminent 
de distrugere a probelor;

să reglementeze dreptul instanţei de judecată de – 
a ordona prezentarea probelor într-un număr suficient 
şi rezonabil, sub rezerva garantării protecţiei infor-
maţiei confidenţiale, dacă o parte prezintă dovezi că 
pretenţiile sale sunt fondate, precum şi informaţii că 
anumite probe se află în gestiunea părţii opuse;

să asigure instanţei de judecată dreptul de a – 
solicita orice informaţii privind originea şi reţeaua de 
distribuţie a produselor care încalcă un drept asupra 
mărcii, de la orice persoană care a fost găsită în pose-
sia produselor contrafăcute destinate comercializării, 
care a fost găsită beneficiind, în scop comercial, de 
servicii cu produse contrafăcute, care a fost găsită 
prestând, în scop comercial, servicii utilizate în ac-
tivităţi de contrafacere sau care a fost implicată în 
acţiunile de producere sau distribuire a produselor 
contrafăcute;

să instituie măsuri de asigurare a acţiunii, in-– 
clusiv împotriva intermediarilor, prin care instanţa de 
judecată să aplice sechestru pe bunurile suspectate de 
încălcare a drepturilor de proprietate inelectuală sau 
orice altă proprietate;

să reglementeze dreptul instanţei de judecată de – 
a retrage provizoriu sau definitiv produsele contrafă-
cute din circuitul civil sau de a dispune distrugerea 
acestora;

să ofere atât instanţei de judecată, cât şi titu-– 
larului de drepturi suficiente mecanisme de stabilire 
a despăgubirilor, ţinându-se cont de toate aspectele 
relevante (consecinţele economice, beneficiul ratat, 
beneficiul obţinut fără justă cauză, dauna morală 
etc.).

Totuşi, efectul descurajator asupra actului cri-
minal îl produce, de cele mai multe ori, pedeapsa 
penală sau contravenţională. În acest sens, sunt im-
portante următoarele considerente. Mai întâi, măsura 
penală trebuie să fie accesibilă titularilor de drepturi, 
prin actul de sesizare a autorităţii competente. Su-
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plimentar, legislaţia trebuie să prevadă posibilitatea 
intervenţiei instituţiilor publice, fără sesizarea titula-
rilor de drepturi, utilizând metoda ex-officio7. Pot fi 
evidenţiate cazuri, în care organizaţiile criminale re-
curg la producerea mărfurilor unui titular de drepturi 
concret, având informaţie că acesta nu şi-a protejat 
proprietatea intelectuală în modul corespunzător pe 
teritoriul statului, în care violatorii de drepturi îşi 
dezvoltă afacerea ilegală. Intervenţia din oficiu vine 
să suplinească acest vid, pornind de la efectele ne-
gative pe care le produce activitatea de contraface-
re asupra populaţiei. Totuşi, în pofida reglementării 
legale, procedura ex-officio nu va avea nici un efect 
pozitiv, fără implicarea rapidă a titularului de drep-
turi8. 

În contextul răspunderii penale, pedeapsa con-
stituie elementul descurajator, de aceea forma şi 
mărimea acesteia corespunde puterii de reacţie din 
partea societăţii. Volumul răspunsului social se ma-
terializează în obiectul infracţiunii, reglementat de 
legiuitor şi limitele pedepsei penale. Prin prisma im-
portanţei acestui instrument, implicarea părţilor inte-
resate la etapa elaborării normei penale, va permite 
delimitarea actelor criminale pasibile de răspundere 
penală de acţiunile delictuale minore sau de raportu-
rile sociale, care nu prejudiciază în nici un fel valo-
rile umane. Analiza prealabilă a fenomenului contra-
facerii va permite reglementarea normei penale atât 
prin prisma situaţiei de moment, cât şi ţinând cont de 
contextul regional şi formele noi de contrafacere. În 
plus, asigurarea eficientă a drepturilor de proprietate 
intelectuală şi monitorizarea fenomenului de către 
autorităţi va garanta ajustarea permanentă a cadrului 
legal, în dependenţă de evoluţiile activităţii infrac-
ţionale.

Având în vedere extinderea fenomenului de con-
trafacere şi pericolul social pe care îl comportă aces-
ta, reacţia legiuitorului moldovean a fost materiali-
zată prin amendarea legislaţiei penale şi reglementa-
rea răspunderii penale pentru fapta de contrafacere a 
produselor, în alin. (2) art. 2462 al Codului penal. 

Obiectul infracţiunii
obiectul juridic special. Investigarea infracţiunii 

de contrafacere reflectă prezenţa a două forme alter-
native ale faptei, şi anume:

acţiunea de fabricare, în scop de comercializare, – 
a produselor care constituie sau includ un obiect de 
proprietate intelectuală protejat, fără documente de 
însoţire, de provenienţă, de calitate sau de conformi-
tate, săvârşită în proporţii mari, şi

acţiunea de îndemnare a terţilor la fabricarea, – 
în scop de comercializare, a produselor care consti-
tuie sau includ un obiect de proprietate intelectuală 
protejat, fără documente de însoţire, de provenienţă, 
de calitate sau de conformitate, săvârşită în proporţii 
mari.

Intenţia legiuitorului a fost de a proteja relaţii-
le sociale privind producerea şi punerea în circuitul 
civil a bunurilor ce constituie sau includ obiecte de 
proprietate intelectuală protejate.

obiectul material al acestei infracţiuni este for-
mat din produsul, care rezultă din acţiunea de con-
trafacere. 

În acelaşi timp, Acordul TRIPs utilizează noţiu-
nea de contrafacere, pentru a desemna toate mărfu-
rile, care poartă fără autorizare o marcă identică cu 
marca înregistrată pentru mărfurile respective, sau 
care nu poate fi distinsă în aspectele sale esenţiale 
de această marcă, şi care prin aceasta aduce atingere 
drepturilor titularului mărcii respective în baza legis-
laţiei ţării de import. Menţionăm caracterul limitat al 
noţiunii convenţionale, deoarece face referire doar la 
marca de fabrică sau de comerţ, excluzând în acest 
fel celelalte obiecte de proprietate intelectuală. 

Păstrând aceeaşi logică, legislaţia vamală naţio-
nală defineşte mărfurile contrafăcute prin:

orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care – 
poartă, fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu 
se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă 
legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, 
din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii 
legale;

orice simbol al unei mărci (inclusiv logo, eti-– 
chetă, autoadeziv, broşură, intrucţiuni de utilizare sau 
document de garanţie care poartă un astfel de simbol), 
chiar dacă este prezentat separat;

orice ambalaj care poartă mărci contrafăcute, – 
chiar dacă sunt prezentate separat.

Totuşi, considerăm că sintagma din legislaţia pe-
nală este mai complexă, din moment ce face trimite-
re la toate produsele ce constituie sau includ obiecte 
de proprietate intelectuală.

Analizând fenomenul contrafacerii, constatăm cu 
uşurinţă expansiunea acestuia atât în plan geografic, 
cât şi asupra categoriilor de produse10. Profiturile 
enorme ademenesc producătorii oneşti, dar mai ales 
elementele criminale, să se implice în contrafacerea 
întregului spectru de mărfuri, în special cele de larg 
consum11.

Analiza comparativă a infracţiunii de contrafa-
cere cu alte infracţiuni conexe. Examinând obiectul 
infracţiunii de contrafacere a produselor (alin. (2) 
art. 2462 al Codului penal), se impune analiza com-
parată a acestuia cu infracţiunea de falsificare a pro-
duselor (alin. (1) art. 2462 al Codului penal). Deşi, 
adesea sunt utilizaţi în acelaşi context, termenii de 
falsificare şi de contrafacere trebuie priviţi separat, 
având în vedere conţinutul acestora. Astfel, chiar 
dacă scopul ambelor infracţiuni este identic şi vizea-
ză înşelarea victimei, atunci obiectul este diferit: în 
cazul falsificării produselor se urmăreşte fabricarea 
acestora contrar actelor normative din domeniu, pe 
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când în cazul contrafacerii se doreşte fabricarea, în 
scop de comercializare, a produselor care constituie 
sau includ un obiect de proprietate intelectuală pro-
tejat, fără documente de însoţire, de provenienţă, de 
calitate sau de conformitate, săvârşită în proporţii 
mari.

Atenţie sporită merită a fi acordată şi raportului 
dintre infracţiunea de contrafacere, prevăzută de 
alin. (2) art. 2462 al Codului penal şi infracţiunea de 
încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate 
industrială (art. 1852 Codul penal). În acest caz, le-
giuitorul a delimitat protecţia intereselor titularului 
de drepturi de proprietate industrială într-un articol 
separat, de protecţia intereselor consumatorilor de a 
achiziţiona un produs autentic.

Reglementarea răspunderii penale pentru infracţi-
unea de contrafacere a stabilit o relaţie de concuren-
ţă cu infracţiunea de producere şi comercializare a 
medicamentelor contrafăcute, prevăzută de art. 2141 
al Codului penal. Astfel, deşi există o normă gene-
rală, în cazul constatării producerii medicamentelor 
contrafăcute se va aplica norma specială. 

Practica legislativă naţională în domeniul pro-
prietăţii intelectuale delimitează infracţiunile de de-
lictele minore, prevăzute de Codul contravenţional, 
prin valoarea prejudiciului cauzat. Astfel, fapta pre-
văzută de alin. (2) art. 2462 al Codului penal va fi 
considerată contravenţie, dacă valoarea produsului 
contrafăcut nu va depăşi 50.000 lei, iar în acest caz 
persoana vinovată va purta răspundere în baza alin. 
(2) art. 283 al Codului contravenţional.

Latura obiectivă a infracţiunii
Infracţiunea de contrafacere reprezintă fapta 

prejudiciabilă, care se materializează în fabricarea 
produselor care constituie sau includ obiecte de pro-
prietate intelectuală, în scop de comercializare, fără 
documente de însoţire, de provenienţă, de calitate şi 
de conformitate, precum şi îndemnarea terţilor spre 
realizarea acestei acţiuni.

Numărul redus de dosare penale12 gestionate în 
baza art. 2462 poate fi explicat prin limitele reduse 
ale infracţiunii analizate, având în vedere că fapta 
prejudiciabilă se extinde doar asupra acţiunii de pro-
ducere a contrafacerilor. Lipsa capacităţilor industri-
ale de fabricare a produselor contrafăcute din ţară, 
favorizează alte forme ale comerţului ilegal, precum 
importul, comercializarea, transportarea, depozita-
rea contrafacerilor. În acest context, se impune mo-
dificarea normei legale la noile realităţi, pentru ca 
reacţia societăţii să fie ajustată pericolului provocat 
de acest flagel.

Purtând un caracter formal, infracţiunea de con-
trafacere se va considera consumată în momentul fi-
nisării fabricării produselor contrafăcute.

Latura subiectivă a infracţiunii
Intenţia directă caracterizează infracţiunea de 

contrafacere, având în vedere că persoana conştien-
tizează aspectul ilegal al faptei, iar scopul este dictat 
de obţinerea profitului sau a altor avantaje materiale. 
Interesul economic al făptuitorului se materializează 
la etapa includerii bunurilor contrafăcute în circuitul 
civil, şi anume, prin metoda comercializării. Or, nor-
ma penală impune obligativitatea demonstrării nu 
doar a fabricării mărfurilor contrafăcute, ci şi a fap-
tului că acestea urmau să fie comercializate. Lipsa 
elementului analizat exclude atragerea la răspundere 
penală în baza alin. (2) art. 2462 al Codului penal 
şi solicită analiza obiectului infracţiunii, prevăzut de 
unele alineate ale art. 1852 al Codului penal, pentru a 
putea fi încadrate corespunzător.

Comercializarea produselor contrafăcute poate fi 
realizată pe diferite căi de distribuţie. De obicei, se 
folosesc metode clasice de vânzare directă la adresa 
unor intermediari sau comercianţi cunoscuţi. Forma 
menţionată se utilizează pentru a distribui pe piaţă 
partide mari de mărfuri contrafăcute, iar locul final 
de vânzare sunt pieţele comerciale, magazinele an-
gro sau comercianţii ambulanţi.

Tendinţa elementelor criminale însă este să pene-
treze piaţa exclusivistă sau de lux, inclusiv centrele 
comerciale mari. Motivaţia este dictată de creşterea 
numărului de consumatori al acestui segment şi de 
faptul că au ajuns să dispună de echipamente şi teh-
nologii pentru a contraface majoritatea produselor 
solicitate, chiar şi cele mai sofisticate. În plus, de 
partea contrafăcătorilor este şi percepţia consumato-
rului, care tinde să creadă că fenomenul contrafacerii 
este caracteristic doar pieţelor şi magazinelor mici, 
deşi practica poliţienească demonstrează că nu este 
tocmai aşa.

Totuşi, ultima perioadă se caracterizează printr-o 
ascensiune fulminantă a comerţului on-line, iar gru-
pările criminale specializate în contrafacerea produ-
selor au obţinut o nouă platformă de comercializa-
re. Comerţul on-line le oferă avantaje superioare în 
raport cu titularii de drepturi şi comercianţii oneşti, 
pentru că dimensiunea pieţei, flexibilitatea şi acce-
sibilitatea reprezintă elemente determinante în con-
junctura economică actuală. În plus, instrumentele 
tehnice, precum anonimatul sau instrumentele juri-
dice, precum elementul de extraneitate, pe care le 
oferă Internetul, permit contrafăcătorilor să fie greu 
de identificat.

Suplimentar scopului principal al infracţiunii de 
contrafacere, care rezidă în obţinerea de avantaje 
materiale, literatura de specialitate promovează ide-
ea unui scop secundar, şi anume inducerea în eroare 
a consumatorilor.

Subiectul
Conform normei penale, subiect al infracţiunii de 

contrafacere poate fi atât persoana fizică, cât şi per-
soana juridică.
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Condiţiile legale pentru atragere la răspundere 
penală a persoanei fizice se rezumă la responsabili-
tatea acesteia şi la atingerea vârstei de 16 ani. Totuşi, 
aria de contrafacere a produselor de către persoanele 
fizice se limitează la mărfurile, a căror complexitate 
de fabricare este redusă sau medie, nu necesită in-
vestiţii majore, se realizează personal sau implică 
un număr limitat de persoane, de obicei membrii fa-
miliei şi se adresează consumatorilor cu mai puţine 
pretenţii de calitate. 

Pe de altă parte, producerea mărfurilor de o calita-
te superioară, similară produselor autentice, precum 
şi a mărfurilor complexe, de înaltă precizie, care ne-
cesită materie primă scumpă şi personal calificat este 
caracteristică grupurilor criminale specializate, care 
dispun de fabrici performante de producere şi de re-
ţele de distribuţie. 

De asemenea, s-a constatat existenţa relaţiilor co-
merciale dintre organizaţiile criminale şi unii produ-
cători locali, prin care aceştia din urmă decid să se 
implice în procesul de producere a mărfurilor con-
trafăcute, de rând cu fabricarea legală a produselor 
lor originale. În acest caz, instigatorul infracţiunii va 
fi pedepsit pentru acţiunea de îndemnare a terţilor 
la fabricarea ilegală a produselor ce constituie sau 
includ obiecte de proprietate intelectuală, iar produ-
cătorul local va fi atras la răspundere penală pentru 
fapta de fabricare a produselor contrafăcute, ambele 
forme făcând obiectul alin. (2) art. 2462 al Codului 
penal.

Sancţiunea 
Prin semnarea Acordului TRIPs, statele membre 

şi-au luat angajamentul să introducă în legislaţia 
penală unele proceduri penale aplicabile cel puţin 
pentru actele deliberate de contrafacere a mărcilor, 
comise la scară comercială, iar sancţiunile prevăzute 
de legea penală să fie la un nivel comparativ cu cele 
aplicate unor infracţiuni grave similare. Răspunderea 
penală va trebui să fie suficient de drastică, pentru a 
descuraja acţiunile de contrafacere, iar în calitate de 
pedeapsă să includă privaţiunea de libertate, amen-
da, sechestrarea, confiscarea şi distrugerea mărfuri-
lor contrafăcute.

Legiuitorul moldovean a decis reglementarea pe-
depselor alternative pentru persoanele fizice, care 
pot lua forma unei amenzi, în mărime de la 20.000 
lei până la 40.000 lei sau măsura privativă de liber-
tate pe un termen de până la un an. În cazul în care 
subiect al infracţiunii de contrafacere este persoana 
juridică, atunci poate fi aplicată o sancţiune de amen-
dare a acesteia, în cuantum de la 70.000 lei până la 
100.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

Totodată, dacă fapta prejudiciabilă nu este săvâr-
şită în proporţii mari, atunci poate fi calificată drept 
contravenţie, conform alin. (2) art. 283 al Codului 

contravenţional, pentru comiterea căreia făptuitorul 
este sancţionat cu amendă de la 2.000 lei până la 
3.000 lei cu sau fără dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Concluzii 
Criminalitatea specializată în contrafacerea pro-

duselor, indiferent de formă sau gravitate, trebuie 
prevenită şi controlată. În caz contrar, criminalitatea 
va fi cea care va influenţa dezvoltarea economică şi 
socială a statului. Atitudinea pasivă a societăţii poa-
te contribui la evoluţia unor fenomene social-peri-
culoase, care atentează la securitatea economică şi 
socială a statului, periclitează spiritul concurenţei lo-
iale, limitează motivaţia inovaţională şi periclitează 
siguranţa şi sănătatea consumatorilor. De aceea, pen-
tru prevenirea agravării situaţiei se impune o reacţie 
socială promptă, complexă şi neechivocă.

Fiind un fenomen social, cu efecte negative asu-
pra întregii societăţi, infracţiunea de contrafacere 
poate fi combătută doar cu implicarea plenară a aces-
teia. Concepţia actuală, de a plasa toată responsabi-
litatea privind situaţia criminogenă în societate doar 
pe umerii instituţiilor de stat, este o explicaţie de ce 
fenomenul de contrafacere s-a dezvoltat atât de rapid 
într-o perioadă scurtă de timp. O societate informată 
şi dispusă să sprijine lupta împotriva contrafacerii 
reprezintă un pas hotărâtor în procesul de asigurare a 
drepturilor, deşi este greu de realizat.

Măsurile legale sunt o altă formă a reacţiei soci-
ale împotriva fenomenului infracţional. Cu certitu-
dine, organizaţiile criminale operează, în special, în 
statele cu o bază normativă nedezvoltată, marcată de 
carenţe legale sau raporturi juridice nereglementate. 
Uneori, chiar dacă există, reglementările învechite şi 
neajustate situaţiei nu pot servi drept frână în vede-
rea prevenirii comiterii infracţiunii de contrafacere. 
Măsura legislativă va produce eficienţă în situaţia în 
care vor fi instituite suficiente instrumente juridice 
pentru ca autorităţile, titularii de drepturi şi consu-
matorii să le poată utiliza întru protecţia drepturilor 
lor. În contextul răspunderii penale, pedeapsa consti-
tuie elementul descurajator, de aceea forma şi mări-
mea acesteia corespund puterii de reacţie din partea 
societăţii.

Note:

1  Prin hotărârea din 2009, Comisia Europeană a decis 
înfiinţarea Observatorului european privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, în a cărui atribuţii 
au fost puse dezvoltarea sistemelor de colectare, analiză 
şi furnizare a datelor, identificarea şi diseminarea celor 
mai bune practici, creşterea competenţelor instituţionale, 
sensibilizarea societăţii etc.
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2  Ca rezultat al multiplelor acţiuni de informare, soci-
etatea maghiară şi-a schimbat percepţia în raport cu pro-
dusele contrafăcute. Astfel, în 2004 trei pătrimi din popu-
laţia Budapestei accepta procurarea mărfurilor contrafă-
cute, în timp ce în 2010, acelaşi procent de intervievaţi au 
menţionat că contrafacerile reprezintă un pericol pentru 
ei, de aceea aleg produsele originale. 

3  Potrivit sondajului „Cunoştinţe, atitudini şi practici 
cu privire la proprietatea intelectuală”, 35% dintre res-
pondenţi nu ştiau ce reprezintă contrafacerea, iar 51% au 
explicat că achiziţionează produse contrafăcute din necu-
noaştere. 

4  http://stoppirateria.md/md/news/news3.php. 
5  Campania de sensibilizare a elevilor asupra feno-

menelor de contrafacere şi piraterie, în Moldova; Campa-
nia împotriva contrafacerii medicamentelor, în Ungaria; 
Campania „Fii turist responsabil”, iniţiată de Organizaţia 
Mondială a Turismului şi Oficiul Naţiunilor Unite împo-
triva Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC); Campania 
„De Crăciun, dăruieşte un cadou original”, în Italia. 

6  Campania de sensibilizare a elevilor asupra feno-
menelor de contrafacere şi piraterie, demarată în aprilie 
2014, şi-a propus realizarea a două obiective majore: in-
formarea elevilor despre efectele negative ale încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală şi realizarea unui 
sondaj de opinie privind atitudinea copiilor asupra feno-
menului de contrafacere.   

7 http://stoppirateria.md; http://impactitalia.gov.it; 
http://hamisgyogyszer.hu; http://ibuyreal.org;

8  Prin Legea nr. 115/2011 s-a modificat art. 276 al 
Codului de procedură penală al Republicii Moldova, care 
reglementează că în cazul în care organul de urmărire pe-
nală depistează nemijlocit săvârşirea sau pregătirea pentru 
săvârşirea unor infracţiuni prevăzute la art.1852 din Codul 
penal, acesta notifică titularul de drepturi. Dacă titularul 
de drepturi, în termen de 15 zile lucrătoare de la data pri-
mirii notificării, nu depune plângerea prealabilă, organul 
de urmărire penală nu începe urmărirea penală în confor-
mitate cu prevederile Codului penal.

9  Conform datelor vamale ale Uniunii Europene, în 
2013 doar 4% din toate sesizările efectuate de către orga-
nele vamale la adresa titularilor de drepturi au rămas fără 
răspuns.

10  Conform datelor Observatorului respectării dreptu-
rilor de proprietate intelectuală, cele mai contrafăcute pro-
duse pe piaţa internă sunt îmbrăcămintea, încălţămintea, 
creasuri, electrocasnice, produse cosmetice, parfumuri, 
detergenţi, jucării, piese auto, produse alimentare etc.

11  Conform informaţiei recente a Inspectoratului Ge-
neral al Poliţiei, în capitală a fost descoperită activitatea 
clandestină a unei fabrici de producere a detergenţilor 
contrafăcuţi, care urmau să fie puşi în circulaţie economi-
că. 

12  Conform datelor Raportului naţional privind respec-
tarea drepturilor de proprietate intelectuală, în 2012 au fost 
intentate doar 4 dosare penale în baza alin. (2) art. 2462 al 
Codului penal, iar în anul 2014 nu a fost înregistrată nici 
o acţiune penală privind contrafacerea produselor.
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În Republica Moldova, reglementarea institu-
ţiei pluralităţii de cetăţenii a evoluat pe par-

cursul perioadei de după dobândirea independenţei 
Republicii Moldova de la interzicerea deplină a plu-
ralităţii de cetăţenii prin însăşi Legea Supremă, până 
la liberalizarea ei actuală cu desăvârşire. În opinia 
noastră, faptul s-a datorat nu atât nivelului de dez-
voltare al instituţiilor democratice în statul nostru, 
cât noii abordări a instituţiei în cauză pe plan intern 
şi internaţional. 

Totuşi, ar fi greşit să credem că statul nostru tra-
tează instituţia pluralităţii de cetăţenii diferit de alte 
state cu o democraţie mai dezvoltată. Or, toate sta-
tele, la început au fost reticente faţă de implemen-
tarea pluralităţii de cetăţenii. Această reticenţă, este 
justificată, deoarece la începuturi cetăţenia era pri-
vită ca o dovadă a devotamentului faţă de patrie. În 
antichitate, noţiunea (de cetăţean – n.a.) era strâns 
legată de „terra patria”, ce însemna „pământul pă-
rinţilor, unde erau îngropate osemintele strămoşilor, 
unde cetăţeanul îşi avea averea, liniştea, drepturile, 
credinţa, zeii şi, dacă o pierdea, pierdea totul”1. Mai 
mult ca atât, să nu uităm că în perioadele de conflict 
armat cetăţenia era una din componentele prin care 
se asigura devotamentul şi securitatea naţională. 

O dovadă elocventă a reticenţei faţă de instituţia 
pluralităţii de cetăţenii serveşte nedorinţa unui număr 
mare de state ale Consiliului Europei de a adera la 
Convenţia Europeană cu privire la cetăţenie2, adop-
tată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997. Astfel, din 
anul 2000, de când Convenţia a intrat în vigoare, 

până în prezent, numai 20 de state au aderat la ea, 
majoritatea având rezerve sau enunţând declaraţii. 
Aşa state, ca Marea Britanie, Franţa, Elveţia sau 
Spania, cu democraţii ce pretind a fi „exemplare”, nu 
au semnat Convenţia. Germania a acceptat să acorde 
cetăţenia sa pretendenţilor care deţin alte cetăţenii, 
după aderarea ei la Convenţia Europeană cu privire 
la cetăţenie în 2005. 

Prin aceste enunţuri, nu dorim să diminuăm im-
portanţa Convenţiei Europene cu privire la cetăţenie. 
Susţinem opinia că această Convenţie „este flexibilă 
la maximum şi conţine soluţii acceptabile pentru toa-
te statele europene. Convenţia nu impune obstacole 
pentru pluralitatea de cetăţenii, dar, în egală măsură, 
nu cere de la state de a recunoaşte pluralitatea de 
cetăţenii în calitate de principiu general”3. 

Republica Moldova, aflată la răscrucea unor inte-
rese geopolitice istorice, precum şi la hotarul popoa-
relor slavone şi romane, marcată de o criză economi-
că profundă, în mod pripit şi fără un studiu aprofun-
dat, a ratificat Convenţia. Aderarea a avut loc prin 
adoptarea de către Parlament a Hotărârii nr.621-XIV 
din 14 octombrie 1999 „Pentru ratificarea Conven-
ţiei Europene cu privire la cetăţenie”. În legătură cu 
acest fapt, menţionăm că Republica Moldova a fost 
al treilea stat membru al Consiliului Europei care a 
aderat la Convenţie, aceasta intrând în vigoare pen-
tru Republica Moldova în 2000, când statul nostru a 
depus instrumentele de ratificare la depozitar. 

La momentul aderării, statul nostru a avut patru 
rezerve, care se refereau numai la anumite aspecte. 

EVOLuŢIA  REGLEMENTăRILOR  LEGALE  PRIVIND 
PLuRALITATEA  DE  CETăŢENII  ÎN  REPuBLICA  

MOLDOVA 
Livia ZAPoroJAn,

magistru în drept, lector universitar (USM)

REzuMAT
În prezenta publicaţie, am elucidat unele aspecte privind reglementarea instituţiei pluralităţii de cetăţenii în Republica 

Moldova. Aceste aspecte au fost analizate prin prisma evoluţiei instituţiei pluralităţii de cetăţenii în ţara noastră, care 
conţine patru etape. Aceste etape se deosebesc prin modul de reglementare a instituţiei în actele normative, prin atitudinea 
autorităţilor publice şi a membrilor societăţii faţă de persoanele cu pluralitate de cetăţenii, precum şi situaţia de facto şi 
modul de respectare a normelor în vigoare de către cetăţeni.

Cuvinte-cheie: cetăţenie, pluralitate de cetăţenii, funcţie publică, autorităţi publice.

SuMMARY
This publication focuses on some aspects of regulatory issues multiple citizenship in Moldova. These issues were ana-

lyzed in terms of evolution of the institution of multiple nationality in our country which has four stages. These phases are 
distinguished by how the normative acts regulating the institution, the attitude of public authorities and members of society 
towards persons with multiple citizenship and de facto situation as well as observance of the norms in force by citizens.

Keywords: citizenship, multiple nationality, civil service, public authorities.



Nr. 12, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

50

Prima rezervă s-a referit la art. 6 alin.(4) lit. g) din 
Convenţia Europeană cu privire la cetăţenie, ce pri-
vesc statutul refugiatului, conform căreia Republica 
Moldova a declarat că va putea aplica prevederile 
acestei litere numai după aprobarea cadrului juridic 
intern privind statutul refugiaţilor în Republica Mol-
dova, dar nu mai târziu de un an de la data intrării 
în vigoare a Convenţiei pentru Republica Moldova. 
Prin a doua rezervă, referitoare la art. 7 alin.(1) lit.g) 
din Convenţie, Moldova şi-a rezervat dreptul de a 
recunoaşte copilului – cetăţean al Republicii Moldo-
va, înfiat în străinătate, care, în urma acestei înfieri, 
a dobândit o nouă cetăţenie – dreptul de a-şi păstra 
şi cetăţenia. Două rezerve au mai fost formulate de 
Moldova în ceea ce priveşte satisfacerea serviciului 
militar de cetăţenii ce deţin pluralitate de cetăţenii. 
Astfel, a treia rezervă avută de Republica Moldova 
a avut în vizor art. 22 lit.a) din Convenţie, prin care 
statul nostru şi-a rezervat dreptul de a recunoaşte că 
persoana care are domiciliu stabil în Republica Mol-
dova şi este scutită de obligaţiile militare faţă de alt 
stat parte, nu va putea fi considerată că şi-a satisfă-
cut obligaţiile militare faţă de Republica Moldova. 
Ultima, a patra rezervă s-a referit la art.22 lit.b) din 
Convenţie, prin care Convenţia a impus statele să 
considere că nu şi-au satisfăcut obligaţiunile milita-
re în raport cu un stat parte sau statele părţi, cetăţeni 
ai cărora sunt în mod concomitent şi în care serviciul 
militar este obligatoriu, numai dacă ele nu locuiesc 
cu titlu permanent până la o anumită vârstă pe terito-
riul acestui stat parte. Această vârstă a fost stabilită 
de Republica Moldova prin rezerva a patra – 27 de 
ani. Alte probleme, la momentul aderării la acest tra-
tat, în opinia persoanelor responsabile cu aderarea, 
Republica Moldova nu le avea. 

Majoritatea specialiştilor au considerat că prin 
adoptarea Legii cetăţeniei în 2000, au fost soluţiona-
te toate problemele ce puteau să apară în legătură cu 
obligativitatea Convenţiei pentru Moldova. Astfel, 
noua lege, spre deosebire de precedenta, a modifi-
cat denumirea unor moduri de dobândire a cetăţeniei 
Republicii Moldova, a concretizat principiile şi cri-
teriile de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, 
a prevăzut expres cazurile când este permisă plurali-
tatea de cetăţenii ş.a. 

Analizând reglementarea pluralităţii de cetăţenii 
în Republica Moldova, considerăm că nu ar fi prea 
corect să afirmăm că Moldova este ţara unde s-a li-
beralizat pe deplin pluralitatea de cetăţenii, aceasta 
fiind permisă în toate situaţiile, aşa cum se afirmă 
de unii. Această afirmaţie este bazată pe prevederile 
normei art.24 a Legii cetăţeniei din 2001. Conform 

acesteia, nu s-a reglementat expres – pluralitatea de 
cetăţenii în Republica Moldova este admisă. Este ne-
cesar de observat că art.24 a fost intitulat „Cazurile 
de pluralitate de cetăţenii”, iar alin.(1) prevede: „În 
Republica Moldova, pluralitatea de cetăţenii se per-
mite:”. Din sensul acestor prevederi, rezultă că plu-
ralitatea de cetăţenii este permisă numai în cazurile 
expres prevăzute de această normă, iar conform alin.
(1) lit.f), de asemenea şi în alte cazuri prevăzute de 
Legea cetăţeniei. Unul din aceste cazuri este cel re-
glementat de art.24 alin.(3), care interzice retragerea 
cetăţeniei Republicii Moldova în cazul dobândirii de 
către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei al-
tui stat, care permite cetăţenilor Republicii Moldova 
să dobândească şi cetăţenia oricărui stat.

Constatările anterioare nu ar fi fost depline dacă 
nu am aduce un exemplu contrar, când până în acest 
an pluralitatea de cetăţenii totuşi crea unele impe-
dimente persoanelor ce sperau să dobândească ce-
tăţenia noastră. În acest sens, este exemplificatoare 
reglementarea lit.g) alin.(1) art.17 din Legea cetă-
ţeniei, care a existat până în 05.07.2014 şi prevedea 
ca condiţie pentru dobândirea cetăţeniei Republicii 
Moldova obligaţia persoanei de a pierde sau renun-
ţa la cetăţenia unui alt stat, dacă o avea, „cu excep-
ţia cazurilor când pierderea sau renunţarea nu este 
posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută”. Din câte 
vedem, statul nostru nu acorda cetăţenia sa unei per-
soane, care în baza acestei acţiuni va dobândi plurali-
tatea de cetăţenii. De rând cu aceasta, din 05.07.2014 
această restricţie a fost exclusă pentru ei prin Legea 
nr.24 din 13.03.201420. Astfel, în prezent, persoane-
le ce dobândesc cetăţenia Republicii Moldova prin 
naturalizare nu mai sunt obligate să renunţe la cetă-
ţenia lor anterioară.

Modificările operate în acest an la Legea cetăţeni-
ei ne permit să concluzionăm că statul nostru a decis 
să liberalizeze pe deplin instituţia cetăţeniei. Pentru 
a fi corect înţeleasă această politică a statului nostru 
în domeniul dobândirii cetăţeniei, considerăm că mai 
este necesar a modifica şi art.24 din Legea cetăţeniei, 
care prevede „Cazurile de pluralitate de cetăţenii”, 
denumindu-l „Pluralitatea de cetăţenii” şi excluzând 
alin.(1) din acest articol.

Alături de aceasta, în anii ce au urmat după adop-
tarea Legii cetăţeniei, s-au observat, pe de o par-
te, unele neconcordanţe ale legislaţiei naţionale cu 
prevederile Convenţiei, iar pe de altă parte, gravele 
probleme politice pe care le are Republica Moldova 
referitor la aplicarea instituţiei pluralităţii de cetă-
ţenii. Am calificat ultima categorie de probleme ca 
politice, deoarece numai ulterior s-a observat apreci-
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erea neunivocă a calităţii de persoană cu pluralitate 
de cetăţenii din partea membrilor societăţii. 

În prezenta publicaţie însă, ne-am pus scopul de 
a elucida unele aspecte teoretico-practice privind 
reglementările legale în domeniul pluralităţii de ce-
tăţenii în Republica Moldova. Pentru o analiză mai 
pregnantă, ne vom referi la evoluţia instituţiei plu-
ralităţii de cetăţenii în ţara noastră după declararea 
independenţei. 

În urma analizei efectuate, am constatat că evolu-
ţia reglementărilor legale a instituţiei pluralităţii de 
cetăţenii în Republica Moldova poate fi divizată în 
patru etape. Aceste etape se deosebesc prin modul 
de reglementare a instituţiei în actele normative, prin 
atitudinea autorităţilor publice şi a membrilor soci-
etăţii faţă de persoanele cu pluralitate de cetăţenii, 
precum şi situaţia de facto şi modul de respectare a 
normelor în vigoare de către cetăţeni. 

Prima etapă a început cu interzicerea dublei ce-
tăţenii prin art.6 al Legii cu privire la cetăţenie din 
05.06.1991. Această normă nu opera cu termenul de 
pluralitate de cetăţenii, ci cu cel de cetăţenie dublă, 
care s-a înrădăcinat adânc în lexiconul cetăţenilor 
noştri. În baza acestei norme, cetăţeanul Republicii 
Moldova nu putea fi cetăţean al altui stat decât în 
cazurile prevăzute de tratatele interstatale, la care 
Republica Moldova era parte. Numai în interesele 
republicii şi în cazuri excepţionale cetăţenii altor sta-
te puteau deveni şi cetăţeni ai Republicii Moldova, 
printr-o decizie specială a Preşedintelui ei.

Interdicţia în cauză a fost ulterior consacrată în 
alin.(1) art.18 din Constituţia adoptată la 29 iulie 
1994. Norma constituţională în cauză, după exem-
plul celei din Legea cu privire la cetăţenie din 1991, 
era foarte reticentă cu instituţia pluralităţii de cetăţe-
nii. Conform acesteia, cetăţenii Republicii Moldova 
nu pot fi cetăţeni ai altor state decât în cazurile pre-
văzute de acordurile internaţionale la care Republica 
Moldova este parte. 

Perioada în cauză se caracterizează prin lipsa 
unei atitudini oficiale faţă de persoanele care ocazi-
onal puteau deţine pluralitatea de cetăţenii. Aceasta 
pentru că nici alte state, cu democraţii dezvoltate, de 
facto, nu agreau multipla cetăţenie. Drept exemplu, 
poate servi faptul că unii cetăţeni ai Republicii Mol-
dova, din primul val al emigraţiei, erau nevoiţi să 
renunţe la cetăţenia statului nostru pentru a dobândi 
cetăţenia altui stat. Astfel, cetăţenii noştri de etnie 
germană, rămaşi în Moldova după al Doilea Război 
Mondial, pentru a se repatria şi a dobândi cetăţenia 
Germaniei, au fost obligaţi de acest stat să renunţe la 
cetăţenia Republicii Moldova. Unele state dezvolta-

te nici până în prezent nu egalează cetăţenii săi, ce 
deţin exclusiv cetăţenia acestui stat, cu cetăţenii săi 
ce au pluralitate de cetăţenii. Astfel, faţă de pluralita-
tea de cetăţenii rămâne reticentă legislaţia SUA, prin 
care „s-a dispus că cetăţeanul, participând concomi-
tent la alegeri în alt stat, îşi pierde automat cetăţenia 
americană”4. 

A doua etapă a fost marcată de ratificarea Con-
venţiei Europene cu privire la cetăţenie prin Hotă-
rârea Parlamentului Republicii Moldova nr.621-XIV 
din 14.10.19995. Convenţia nu numai obligă statele 
aderente să permită pluralitatea de cetăţenii, dar pre-
vede egalitatea deplină în drepturi a persoanelor ce 
deţin această calitate cu persoanele ce deţin exclusiv 
cetăţenia statului respectiv. Ca urmare a ratificării, 
după cum am menţionat – pripite a Convenţiei, Re-
publica Moldova adoptă la 02.06.2000 noua Lege a 
cetăţeniei6, iar la 21.11.2002 exclude din art.18 al 
Constituţiei interdicţia deţinerii pluralităţii de cetă-
ţenii7. 

Această etapă poate fi caracterizată ca o etapă 
de incertitudine. Cu toate că noua lege nu a permis 
expres posibilitatea deţinerii multiplei cetăţenii, ci 
numai a prevăzut cazurile când aceasta se permite, 
după cum am argumentat anterior, populaţia a înţeles 
că aceasta se admite în toate situaţiile. Or, pluralita-
tea de cetăţenii „este solicitată ca urmare a dorinţei 
unei persoane de a nu pierde cetăţenia statului de ori-
gine, după obţinerea unei noi cetăţenii”8.

Această etapă a coincis cu al doilea val al emigra-
ţiei cetăţenilor noştri în căutarea locurilor de muncă 
(o parte în Est, altă parte în Vest). Pentru a dobân-
di dreptul la libera circulaţie în Europa, utilizând 
procedura repatrierii prevăzută de legislaţia română 
pentru persoanele şi urmaşii ce anterior au locuit pe 
teritoriul României sau au fost cetăţenii ei, cetăţenii 
noştri au început să solicite masiv cetăţenia Româ-
niei. În acelaşi scop, o altă parte a populaţiei a pre-
tins şi a dobândit cetăţenia Federaţiei Ruse. Astfel a 
început „războiul cetăţeniilor”, la care au contribuit, 
într-o măsură sau alta, şi statele în cauză prin modi-
ficarea legislaţiei sale naţionale în sensul favorizării 
dobândirii cetăţeniei. 

A treia etapă a început odată cu apogeul aşa-nu-
mitului „război al cetăţeniilor”, când unii cetăţeni 
ai Republicii Moldova au dobândit trei şi poate mai 
multe cetăţenii. În această etapă, Republica Moldo-
va, dând curs unor interese ale clasei politice domi-
nante, contrar prevederilor Convenţiei Europene cu 
privire la cetăţenie, în special a art.17, impune pen-
tru unele categorii de persoane restricţii la ocuparea 
unor funcţii publice în cazul deţinerii pluralităţii de 
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cetăţenii. Această restricţie a fost legiferată prin con-
troversata Lege nr.273-XVI din 07.12.2007, dar care 
a intrat în vigoare la 13.05.20089. 

Prin această lege au fost modificate 20 de legi, in-
stituindu-se restricţii la ocuparea a peste 18 categorii 
de funcţii publice. În viziunea legislatorului, aceste 
restricţii au fost instituite pentru persoanele ce pre-
tindeau a ocupa, prin alegere sau numire, anumite 
funcţii publice, în exerciţiul cărora ele au acces la se-
cretul de stat, asigură independenţa politică şi econo-
mică a statului, integritatea teritorială şi suveranita-
tea statului, ordinea constituţională, apără drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor Republicii Moldova, funcţii, 
care, după natura lor juridică, implică deţinerea în 
exclusivitate a cetăţeniei Republicii Moldova. 

Cu toate că acesta a fost motivul oficial pentru 
revizuirea legislaţiei în domeniu, credem că unul din 
motivele principale, consemnat şi de Curtea Europea-
nă în hotărârile sale adoptate ulterior, a fost îngrădi-
rea de a ocupa anumite funcţii publice pentru rivalii 
politici ai guvernării, care se ştia cu certitudine că 
deţin cetăţenia altui stat. Această concluzie rezultă şi 
din acţiunile ulterioare ale guvernării, care a instituit 
o adevărată „vânătoare” a funcţionarilor publici cu 
pluralitate de cetăţenii. Astfel, în unele cazuri, ates-
tate şi prin hotărâri judecătoreşti, s-au comis abateri 
restrictive şi de la legea în cauză. Spre exemplu, co-
laboratorii organelor vamale şi ai poliţiei puteau de-
ţine multipla cetăţenie, cu excepţia funcţiilor în care 
aveau acces la secretul de stat. Cu toate acestea, au 
fost eliberaţi simpli inspectori şi colaboratori, care 
deţineau pluralitate de cetăţenii, dar care, în virtutea 
funcţiei şi obligaţiilor de serviciu, nu aveau acces la 
actele secretizate10.

Legea restrictivă a fost contestată la Curtea 
Constituţională, care însă, prin Hotărârea nr.9 din 
26.05.200911, a recunoscut-o constituţională, moti-
vând prin faptul că „interdicţia impusă persoanelor 
care deţin cetăţenia unui stat străin nu se referă la 
orice funcţie publică, ci doar la cele, în exerciţiul că-
rora persoanele au acces la secretul de stat, asigură 
independenţa politică şi economică a statului, inte-
gritatea teritorială şi suveranitatea statului, regimul 
constituţional, apără drepturile şi libertăţile cetăţe-
nilor Republicii Moldova”. Mai mult ca atât, solu-
ţionând o excepţie de neconstituţionalitate, ridicată 
în instanţa de judecată pe acţiunea unui colaborator 
vamal ce nu avea acces la secretul de stat, a lărgit nu 
numai motivarea şi aplicabilitatea propriei hotărâri 
din 26 mai 2009, dar şi sensul Legii nr.273-XVI din 
07.12.2007, raportând interdicţia deţinerii pluralităţii 
de cetăţenii la toţi colaboratorii organelor vamale12. 

Aceste criterii însă erau valabile doar pentru depu-
taţi, membrii Guvernului, judecători, procurori, nu 
şi pentru colaboratorii organelor vamale sau poliţişti 
şi alţi funcţionari publici.

Etapa a treia a finalizat cu condamnarea Repu-
blicii Moldova de către Curtea Europeană pe cauza 
Tănase şi Chirtoacă contra Moldovei [13] şi adop-
tarea Legii nr.127-XVIII din 23.12.2009 [14], care 
a abrogat restricţiile impuse prin Legea nr.273-XVI 
din 07.12.2007. În legătură cu cauza Tănase şi Chir-
toacă contra Moldovei, este necesar să menţionăm 
că această cauză a fost una deosebită nu numai pen-
tru Republica Moldova, ci şi pentru toate statele 
membre ale Consiliului Europei. Aceasta deoarece, 
prin ea, după cum s-a exprimat Alexandra Timmer, 
Marea Cameră a Curţii Europene a dat Republicii 
Moldova o lecţie privind bazele a ceea ce înseamnă 
o democraţie „un lucru care s-ar face cu greu într-un 
caz cu privire la, să zicem, Belgia, Franţa sau Ţări-
le de Jos”14. În afară de aceasta, acest litigiu a fost 
pentru Curtea Europeană unul de o importanţă majo-
ră, deoarece după examinarea cauzei la 18.11.2008 
în camera secţiunii a patra, la cererea Guvernului 
Republicii Moldova, cererea a fost reexaminată în 
Marea Cameră, hotărârea finală fiind pronunţată de 
Curte la 27 aprilie 201015. 

În viziunea noastră, prin adoptarea Legii nr.127-
XVIII din 23.12.200916 a început cea de a patra 
etapă în evoluţia instituţiei pluralităţii de cetăţenii. 
Această etapă se caracterizează prin liberalizarea, 
aproape deplină, a accederii persoanelor cu plurali-
tate de cetăţenii la funcţiile publice, inclusiv la cele 
care implică acces la secretul de stat. Prin adoptarea 
Legii nr.127-XVIII, Republica Moldova s-a condus 
de regula: „În dreptul intern statul nu poate prevedea 
legi care să-l oblige pe cetăţean să renunţe la plurali-
tatea de cetăţenii”17.

Noile modificări se extind şi asupra unor func-
ţii din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
fapt care îi contrariază pe toţi. Suntem de părere că 
activitatea în acest serviciu în orice funcţie este im-
posibilă pentru deţinătorii de multiplă cetăţenie prin 
definiţie, iar regulile practicate de-a lungul timpului 
de aceste organe nu vor permite de facto angajarea 
persoanelor ce deţin pluralitate de cetăţenii. În acest 
aspect, ţinem să menţionăm că în Republica Moldo-
va totuşi au rămas numai două funcţii ce nu pot fi 
exercitate de cetăţenii noştri ce deţin pluralitate de 
cetăţenii: colaboratorii Serviciului de Informaţii şi 
Securitate şi militarii din Forţele Armate încadrate 
în bază de contract.

Etapa actuală, a patra, cu toate că aparent nu li-



53

Nr. 12, 2014 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ră imobile în statele respective sau „cumpără” vizele 
de reşedinţă de la cetăţenii acestor state. Acest fapt 
îi determină să prezinte date de evidenţă şi să comită 
ilegalităţi.

Studiind problemele existente în legislaţie în do-
meniul pluralităţii de cetăţenii, am ajuns la concluzia 
că Republica Moldova, până în prezent, deocamdată 
nu a găsit cadrul legal adecvat, care să reglemen-
teze corect această instituţie, fără a prejudicia atât 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor 
noştri, cât şi interesele statului nostru, precum şi se-
curitatea lui naţională. În viitorul apropiat însă state-
le membre ale Consiliului Europei pot aborda o altă 
atitudine faţă de instituţia dată. Aceasta rezultă din 
atitudinea reticentă faţă de pluralitatea de cetăţenii 
atât a partidelor de stânga din Franţa, care cer anula-
rea ei pentru a stopa imigrarea, cât şi a partidelor de 
dreapta din Ţările de Jos, care în frunte cu Geert Wil-
ders, au înaintat o moţiune de cenzură Guvernului pe 
motiv că din el făceau parte membri cu pluralitate de 
cetăţenii.

Recenzent: 
Sergiu COBăNEANu, 

doctor în drept, profesor universitar (USM)
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în vigoare, cu referire la unele funcţii publice, divi-
zează cetăţenii Republicii Moldova în două catego-
rii: cei cu trai legal şi obişnuit pe teritoriul Republi-
cii Moldova şi cei din afara acestui teritoriu. Astfel, 
Legea cetăţeniei, prin art.25, garantează drepturi şi 
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trai legal şi obişnuit pe teritoriul altui stat. 

Tendinţa de egalare în drepturi a tuturor cetăţeni-
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Moldova, Constituţia şi Legea cu privire la procedu-
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permanent pe teritoriul Republicii Moldova” şi de a 
avea „domiciliu în ţară”. 

Analizând normele constituţionale şi legale re-
spective, observăm anumite inadvertenţe. În primul 
rând, se atestă o divizare discriminatorie a cetăţeni-
lor Republicii Moldova: care domiciliază permanent 
pe teritoriul ei şi care nu au această calitate. În al 
doilea rând, este imposibilă evidenţa riguroasă a ce-
tăţenilor ce domiciliază permanent pe teritoriul Mol-
dovei. Atât România, cât şi Rusia divizează cetăţenii 
săi în astfel de categorii şi îi favorizează pe cei ce 
locuiesc permanent pe teritoriul său. În consecinţă, 
cetăţenii noştri cu domiciliu permanent pe teritoriul 
Republicii Moldova aspiră la o cetăţenie cu domici-
liu permanent în aceste state. În acest scop, ei procu-
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O recenzie s-a do-
vedit a fi utilă 

în genere, îndeosebi prin 
punctul de vedere asupra 
lucrării caracterizate în 
coraport cu problema-
tica abordată în știința 
juridică. Cu toate că 
problematica cu referire 
la puterea de stat a mai 
fost examinată în aspect 
monografic în literatura 
juridică de specialitate 
și în cea politică atât în 
țara noastră, cât și în alte 

state, autorul a reușit să prezinte aspecte noi, cu ar-
gumente concludente, care într-o finalitate determină 
concluzii consecvente cu referire la poziția principiu-
lui legitimității puterii de stat în regimul politic liberal 
și democratic, precum și măsurile ce se impun în sco-
pul edificării statului de drept și democratic.

Din această perspectivă, lucrarea analizată este 
structurată în șapte compartimente fundamentale, 
care, în ansamblul lor, confirmă caracteristica amplă a 
titlului monografiei. Îngăduim a susține că, începând 
cu primul capitol și terminând cu cel de-al şaptelea, 
regăsim informație substanțial nouă privind reperul 
ales pentru această recenzie (a se vedea supra). Ast-
fel autorul nu numai că abordează direct problematica 
legitimității puterii de stat, dar se referă detaliat și la 
întregul spectru și mediu de manifestare a puterii de 
stat eficiente și calitative – a unui stat de drept și de-
mocratic contemporan.

Structural, monografia este concepută proporțional, 
fapt ce demonstrează o analiză profundă a tematicii 
supuse cercetării.

Retrospecţia în compartimentele lucrării 
evidențiază și o consecutivitate logică a subiectelor 
intermediare, orientate spre o abordare amplă și mul-
tiaspectuală a fenomenului legitimității puterii de stat. 
Primul compartiment include o incursiune în mediul 
actual de manifestare a puterii de stat, aceasta fiind 
percepută de statul de drept în forma sa de manifesta-
re contemporană.

În același timp, se efectuează o accentuare nor-
mativă și, îndeosebi, doctrinară a tuturor aspectelor 
fenomenului putere de stat – caracteristicile generale, 
mediul ambiant, formele de manifestare și finalitatea 
puterii de stat. Interacțiunii principiilor regimului po-
litic liberal și democratic de model contemporan cu 

principiul legitimității puterii de stat îi este dedicat un 
rol aparte și are destinația de a elucida într-o manieră 
clară, dar totodată, și complex, actualitatea problemei 
abordate.

Compartimentul secund este dedicat în întregime 
fenomenului complex și indispensabil societății uma-
ne – puterea de stat. Anume aici autorul identifică și 
dezvoltă elementele constitutive ale puterii de stat, 
elucidând accepțiunile de manifestare a problemei în 
cauză, și anume: definire, trăsături generale, însușiri 
și mediu de manifestare. Urmând logica fenomenu-
lui, se efectuează o analiză a trăsăturilor generale ale 
puterii de stat, evidențiindu-se în mod special con-
stantele puterii: putere de stat, constrângere, suvera-
nitate. Tocmai în urma acestei profunde examinări 
autorul formulează o însușire, și nu o proprietate a 
puterii de stat – legitimitatea – manifestare caracte-
ristică unui stat de drept și democratic. Ulterior, este 
examinat mediul ambiant de manifestare a puterii de 
stat, acesta fiind sistemul politic al societății. La fel, 
se cercetează trăsăturile, proprietățile sistemului po-
litic în toată complexitatea sa, elementul de bază fi-
ind cetățeanul cu drept de vot – omul politic. Astfel 
autorul punctează că interacțiunea dintre cetățeni dă 
naștere diverselor instituții care sunt antrenate direct 
în procesul politic și, până la final, în exercitarea pu-
terii de stat. Aceste elemente sunt: partidele politice, 
Parlamentul, Șeful de Stat, Guvernul, Autoritatea ju-
decătorească, Curtea Constituțională și Statul în ca-
litatea sa de instituție a instituțiilor. Iar interrelațiile 
constituite în baza legitimității dintre instituțiile statu-
lui dau naștere, după caz, fie formei de guvernământ, 
fie regimului politic.

În compartimentul al treilea, pe care îl putem ca-
lifica „legitimitatea legitimității”, se caracterizează 
o accepție de valoare doctrinară și pragmatică a fe-
nomenului supus cercetării – izvorul legitimității pu-
terii de stat. Se accentuează valoarea și importanța 
suveranității naționale, sursa legitimității puterii de 
stat, precum și manifestarea constituțională a aces-
tui fenomen. Ulterior, se efectuează o cercetare a 
interacțiunii dintre exponentul voinței generale a 
Națiunii și a formelor de exercitare a suveranității 
naționale. În final, autorul argumentează științific 
structura reprezentanței naționale ca reflecție a voinței 
corpului electoral.

Compartimentul patru este destinat caracteristicii 
de valoare precum și importanței normative a proble-
mei supuse cercetării – principiul legitimității puterii 
de stat. Se subliniază importanța sa de manifestare 
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la studiul monografic al conferențiarului universitar doctor Alexandru Arseni 

Legitimitatea puterii de stat – principiul edificator al statului de drept și democratic contemporan. 
Argumentare științifică și confirmare practică (Chișinău: CEP USM, 2014. – 420 p.)
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constituțională, ce i-ar atribui o autoritate și stabilitate 
în realizarea normativă și practică ulterioară.

Autorul nu se limitează doar la expunerea forme-
lor de guvernământ și a regimurilor politice, ci face 
o analiză desfășurată după anumite criterii științifice. 
Aceasta permite o nouă clasificare a formelor de guver-
nământ în două mari universuri: formele de guvernă-
mânt clasice, istorice și cele moderne. Expunând esența 
regimurilor politice, autorul le califică drept dimensi-
uni edificatoare ale statului de drept și democratic. Dar 
analiza fenomenului nu se oprește aici, ci este urmată 
de o consolidare științifică a rolului și importanței prin-
cipiilor ce stau la baza regimului politic, dimensiune 
ce permite clasificarea în regimuri politice liberale și 
democratice, și regimuri politice autoritare.

Se formulează și se argumentează, pentru pri-
ma dată în doctrină, un nou principiu al regimu-
lui politic democratic contemporan – principiul 
legitimității puterii de stat. Concomitent, este ca-
racterizată interacțiunea dintre principiul menționat, 
perceput drept unul de natură generică, cu celelalte 
principii specifice regimului politic prin aspect de 
contiguitate și continuitate. Drept rezultat este for-
mulată și o nouă funcție cu putere constituțională 
a Curții Constituționale – asigurarea principiului 
legitimității puterii de stat; ceea ce atrage după sine 
predicții de natură praxiologică în perspectiva refor-
mei constituționale.

În compartimentul cinci, autorul expune valorifi-
carea praxiologică și interrelația dialectică a ramurilor 
puterii de stat pe fundalul principiului legitimității pu-
terii de stat. Aplicând anumite metodologii și criterii 
științifice, mai întâi se relevă rolul Parlamentului ca 
organ reprezentativ suprem al poporului și unica auto-
ritate legislativă a statului, fiind determinant întru con-
solidarea statului de drept și democratic.

Se duc polemici referitoare la puterea executivă ca 
ramură a puterii de stat. Aici sunt abordate și argumen-
tate concepțiile ce țin de însăși identificarea marilor 
structuri ale executivului, precum și de rolul, locul și 
funcțiile: Șefului de stat și ale Guvernului.

Autoritatea judecătorească este tratată într-un mod 
inedit, înglobând atât autoritățile judiciare implicate în 
realizarea actului de justiție, inclusiv cel constituțional, 
dar și a Consiliul Superior al Magistraturii de la care 
emană legitimitatea magistraților.

Compartimentul șase este destinat nemijlocit 
guvernanților: deputați, Șef de stat, membri ai Guver-
nului și magistrați. În consecință, se afirmă că doar o 
elaborare doctrinară și o reglementare constituțională a 
statutului juridic al guvernanților, cu specificarea exac-
tă a responsabilității și răspunderii lor, se poate asigura 

legitimitatea structurilor guvernamentale și a acțiunilor 
guvernanților.

În compartimentul șapte, autorul, analizând eve-
nimentele din 7 aprilie 2009, punctează limitele 
constituționale ale legitimității acțiunilor ramurilor 
puterii în stat, obligativitatea lor de a acționa întru asi-
gurarea edificării și funcționării unui stat de drept și 
democratic.

Acceptăm ca o „provocare” anexa la monografie, 
care cuprinde textul Constituției, propus de comisia pen-
tru reforma constituțională, – creată în scopul aprofun-
dării constituționale a statului de drept și democratic.

Autorul, în procesul de elaborare a monografiei re-
cenzate, își formează un suport științifico-praxiologic 
esențial și substanțial, consultând lucrări atât din do-
meniul doctrinei juridice, cât și din alte domenii ale 
științei, cum ar fi politologia. Astfel, se identifică au-
tori autohtoni, precum și din străinătate, cuprinzând 
reprezentanți ai diferitelor școli de drept. Literatura 
franceză, engleză, rusă, americană ne vorbește despre 
extinsul spectru de opinii, ce permite a expune în aceas-
tă lucrare argumente științifice solide. Un important 
suport bibliografic îl constituie autorii din Republica 
Moldova și din România.

Făcând totuși abstracție de aspectele elucidate ante, 
evidențiem un alt aspect al lucrării ce se remarcă, de 
această dată, prin noutate. Originalitatea ei se expri-
mă prin pionieratul în abordarea problemei, prin ma-
nifestarea eficientă și calitativă în societatea contem-
porană a doctrinei juridice și îndeosebi a Dreptului 
Constituțional. Fenomenul legitimității puterii de stat, 
în etapa actuală de dezvoltare a statului, descoperă noi 
orizonturi în procesul de cercetare a statului de drept 
modern. Manifestarea praxiologică a studiului se referă 
în majoritate la condițiile de realizare și propuneri de 
optimizare întru asigurarea legitimității puterii de stat 
în Republica Moldova.

Monografia reprezintă un studiu amplu, o incursi-
une inedită în doctrina juridică și politică cu referire 
la puterea de stat ca fenomen complex și indispensabil 
societății umane contemporane. Conţinutul este expus 
într-un limbaj accesibil, fapt ce dă posibilitate de a se-
siza o materie complexă și captivantă, însoțită de argu-
mente, abordări, concluzii și recomandări științifice.

În încheiere, recomandăm acest studiu celor 
interesați de materia abordată: deputați, Șef de stat, 
membri ai Guvernului, magistrați și cercetători cu teme 
tangențiale subiectului vizat, precum și studenților, 
masteranzilor întru perfecționarea și completarea 
cunoștințelor în domeniul doctrinei juridice și politice.

Profesor universitar doctor habilitat
Andrei SMOCHINă
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