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CONSIDERAțII  REFERITOARE  LA  
CARACTERIzAREA  OMORuLuI  SăVâRșIT  PRIN  

MIjLOACE  PERICuLOASE  PENTRu  VIAțA  
SAu  SăNăTATEA  MAI  MuLTOR  PERSOANE 

(lit.m) alin.(2) art.145 CP RM)
Partea II

Sergiu BrÎnZA,
doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

În prezentul studiu argumentăm, printre altele, că, în lipsa scopului nominalizat la art.278 CP RM, omorul săvârşit prin 
mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane va fi calificat în baza lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, nu 
conform alin.(4) art.278 CP RM. De asemenea, se ajunge la concluzia că, în ipoteza coautoratului la infracțiunea specifica-
tă la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, latura obiectivă trebuie să fie executată simultan de către toţi coautorii. Într-o asemenea 
ipoteză, coautoratul poate fi doar paralel, nu și succesiv. În continuare, este demonstrat că, în cazul în care persoanele 
participante la săvârşirea omorului nu cunoşteau în prealabil despre prezenţa la una din ele a mijloacelor periculoase 
pentru viața sau sănătatea mai multor persoane, însă, aflând despre prezenţa acestora în procesul aplicării lor, continuau să 
coopereze cu persoana care le aplica, acţiunile tuturor persoanelor participante trebuie calificate în conformitate cu lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM (cu sau fără referire la art.42 CP RM).

Cuvinte-cheie: circumstanță agravantă; omor; mijloace periculoase; pericol pentru viața sau sănătatea mai multor 
persoane; tentativă; participație; exces de autor.

***
Within this study, it is argued, among other things, that in the absence of the purpose recorded at art.278 PC RM, the 

murder committed by means that endanger the life and health of several persons will be qualified under lett.m) par.(2) 
art.145 PC RM and not under par.(4) art.278 PC RM. It is also concluded that with regard to the accomplice at the offence 
specified at lett.m) par.(2) art.145 PC RM, the objective side must be executed simultaneously by all accomplices. In such 
a case, the participation of the accomplice can be only considered as parallel participation and cannot be executed sequen-
tially. Further it is shown that where those participating in the commission of murder did not know in advance that their ac-
tions can be related to the act of applying dangerous means to the life or health of several persons, however, learning about 
their presence during the process and continuing to cooperate with the person applying them, in such a case the actions of 
all participants must be qualified under lett.m) par.(2) art.145 PC RM (with or without reference to art.42 PC RM).

Keywords: aggravating circumstance; murder; dangerous means; danger to the life or health of several persons; at-
tempt; participation; excessive participation.

În altă ordine de idei, atunci când omorul să-
vârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa 

sau sănătatea mai multor persoane este însoţit de 
distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, 
săvârşită prin incendiere, explozie sau o altă modali-
tate periculoasă, dacă aceasta a cauzat daune în pro-
porţii mari, se va aplica răspunderea în baza lit.m) 
alin.(2) art.145 şi lit.a) alin.(2) art.197 CP RM. 

În acele cazuri, când omorul săvârşit prin mijloa-
ce periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane este însoţit de distrugerea sau deteriorarea 
intenţionată a masivelor forestiere prin incendiere, 
în proporţii ce depăşesc 500 unităţi convenţionale, 
calificarea urmează a fi făcută conform lit.m) alin.
(2) art.145 şi alin.(2) art.232 CP RM. Suntem de 
acord cu T.G. Cernenko că, într-o astfel de situație, 
vom fi în prezența unui concurs ideal de infracțiuni 
[1]. Aceasta întrucât, „în cazul concursului ideal sau 
formal, același rezultat – adică lezarea a două sau 

mai multor valori ocrotite prin norme juridico-pe-
nale distincte – este produs fortuit prin intermediul 
săvârșirii uneia și aceleiași acțiuni sau inacțiuni” [2]. 
Distrugând sau deteriorând intenționat în proporții 
ce depășesc 500 u.c. de masive forestiere, făptuitorul 
recurge la incendiere. În cazul în care în momentul 
incendierii în acele masive forestiere se află două sau 
mai multe persoane, făptuitorul conștientizează că 
focul creează un pericol real pentru viața sau sănă-
tatea acelor persoane. În aceste împrejurări, devine 
justificată aplicarea răspunderii conform lit.m) alin.
(2) art.145 şi alin.(2) art.232 CP RM.

În alt registru, actul terorist – săvârşit prin omorul 
unei sau mai multor persoane, în scopul de a intimi-
da populaţia ori o parte din ea, de a atrage atenţia 
societăţii asupra ideilor politice, religioase ori de 
altă natură ale făptuitorului sau de a sili statul, orga-
nizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să 
săvârşească sau să se abţină de la săvârşirea vreunei 
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acţiuni – atrage răspunderea numai în baza alin.(4) 
art.278 CP RM. În acest caz, considerând regula fi-
xată la art.118 CP RM, nu va fi necesară invocarea 
la calificare a art.145 CP RM, în general, și a lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM, în particular.

Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau deto-
narea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv 
cu efect letal într-un loc de utilizare publică, în ca-
drul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui 
obiect de infrastructură sau al sistemului de transport 
public sau săvârşirea acestor acţiuni împotriva locu-
lui sau obiectelor menţionate, în scopul de a cauza 
moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii ori daune esenţiale acestui loc, obiect 
sau sistem – dacă sunt însoţite de omor intenţionat 
– atrag răspunderea numai în baza alin.(5) art.2781 
CP RM. În acest caz, pornind de la regula fixată la 
art.118 CP RM, nu va fi necesară invocarea la califi-
care a art.145 CP RM, în general, și a lit.m) alin.(2) 
art.145 CP RM, în particular.

Din perspectiva ideilor evocate supra, vom ex-
plica de ce în speța următoare nu poate fi aplicat nici 
alin.(4) art.278 CP RM, nici alin.(5) art.2781 CP RM: 
B.E. a fost condamnat în baza art.27 și lit.a), g), i), 
m) alin.(2) art.145 CP RM. În fapt, la 14.10.2009, 
aproximativ la ora 22.00, împreună cu Z.V., el se 
afla în Piaţa Marii Adunări Naţionale, mun. Chişi-
nău. În acest timp, în locul respectiv, se desfăşurau 
manifestările prilejuite de marcarea Hramului mun. 
Chișinău. În împrejurările descrise, Z.V. i-a trans-
mis lui B.E. o grenadă de luptă de model „RG-42” 
cu un focos de model „UZRGM-2”. Infiltrându-se în 
mulțimea de oameni din Scuarul Catedralei, în apro-
piere de Arcul de Triumf, B.E. a deflagrat-o [3]. Ar-
gumentele privind inoportunitatea aplicării în astfel 
de împrejurări a alin.(4) art.278 CP RM le desprin-
dem din următoarea opinie: omorul intenționat poate 
fi săvârșit în contextul unui act terorist doar atunci 
când urmărește scopul fie de a intimida populaţia ori 
o parte din ea, fie de a atrage atenţia societăţii asupra 
ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptu-
itorului, fie de a sili statul, organizaţia internaţională, 
persoana juridică sau fizică să săvârşească sau să se 
abţină de la săvârşirea vreunei acţiuni [4]. Așadar, în 
lipsa scopului nominalizat la art.278 CP RM, omorul 
săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa sau 
sănătatea mai multor persoane va fi calificat în baza 
lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, nu conform alin.(4) 
art.278 CP RM.

În mod similar, se explică concurența dintre 
dispoziția de la alin.(5) art.2781 CP RM (privită ca 
întreg) și dispoziția de la lit.m) alin.(2) art.145 CP 
RM (privită ca parte): omorul, săvârşit prin mijloa-
ce periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane, va fi calificat în baza alin.(5) art.2781 CP 
RM doar atunci când acesta însoțește livrarea, plasa-

rea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozi-
tiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal într-un 
loc de utilizare publică, în cadrul unui obiect de stat 
sau guvernamental, al unui obiect de infrastructură 
sau al sistemului de transport public, sau săvârşi-
rea acestor acţiuni împotriva locului sau obiectelor 
menţionate în scopul de a cauza: a) moartea ori vă-
tămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 
b) daune esenţiale acestui loc, obiect sau sistem. În 
lipsa unei asemenea conexități, omorul săvârşit prin 
mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai 
multor persoane va fi calificat în baza lit.m) alin.(2) 
art.145 CP RM.

În altă ordine de idei, art.343 CP RM stabilește 
răspunderea pentru infracțiunea de diversiune, adică 
pentru săvârşirea, în scopul slăbirii bazei economice 
şi a capacităţii de apărare a ţării, a unor explozii, in-
cendieri sau a altor acţiuni îndreptate spre extermina-
rea în masă a oamenilor, spre vătămarea integrităţii 
corporale sau a sănătăţii mai multor persoane, spre 
distrugerea sau deteriorarea întreprinderilor, clădiri-
lor, căilor şi mijloacelor de comunicaţie, a mijloace-
lor de telecomunicaţii ori a altor bunuri de stat sau 
obşteşti, precum şi provocarea, în aceleaşi scopuri, 
a unor otrăviri sau răspândirea unor epidemii sau 
epizootii. Săvârșirea unor explozii, incendieri sau 
a altor acţiuni îndreptate spre exterminarea în masă 
a oamenilor, ca și răspândirea unor epidemii, poate 
fi atestată în cazul unui omor săvârşit prin mijloa-
ce periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane. Totuși, scopul slăbirii bazei economice şi a 
capacităţii de apărare a ţării este indispensabil pentru 
infracțiunea prevăzută la art.343 CP RM, nu pentru 
cea specificată la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM. În 
plus, din dispoziția art.343 CP RM reiese că produ-
cerea morții unor persoane depășește latura obiecti-
vă a acestei infracțiuni.

În consecință, agreăm părerea exprimată de        
G.S. Ghevorghian: deseori, în procesul de comitere a 
diversiunii, poate să survină moartea unei persoane, 
făptuitorul conștientizând pericolul real pentru viața 
sau sănătatea altor persoane. În asemenea cazuri, 
vom fi în prezența concursului dintre infracțiunea 
de diversiune și infracțiunea de omor săvârşit prin 
mijloace periculoase pentru viaţa (sau sănătatea) 
mai multor persoane [5]. O părere apropiată este 
exprimată de G.Cojanu [6]. În concluzie, omorul, 
săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa sau 
sănătatea mai multor persoane, nu poate fi absorbit 
de infracțiunea prevăzută la art.343 CP RM. În cazul 
în care realizarea scopului infracțiunii prevăzute la 
art.343 CP RM se concretizează în omorul săvârşit 
prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea 
mai multor persoane, la calificare vom reține atât 
lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, cât și art.343 CP RM.

Nici infracţiunea prevăzută la art.283 CP RM nu 
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poate absorbi omorul săvârşit prin mijloace pericu-
loase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane. 
Aceasta rezultă din confruntarea sancțiunilor prevă-
zute la alin.(2) art.145 și art.283 CP RM. În același 
timp, nu considerăm acceptabilă soluția concursu-
lui ideal al infracțiunilor specificate la lit.m) alin.
(2) art.145 și 283 CP RM. Dacă atacul se concreti-
zează în omorul săvârşit prin mijloace periculoase 
pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, nu 
este admisibil a aplica răspunderea pentru acest atac 
atât conform lit.m) alin.(2) art.145, cât și conform 
art.283 CP RM. Răspunderea trebuie aplicată numai 
potrivit lit.m) alin.(2) art.145. Or, aceeași acțiune nu 
poate evolua ca 1) atac în contextul infracțiunii pre-
văzute la art.283 CP RM și ca 2) omor săvârşit prin 
mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai 
multor persoane în contextul infracțiunii specificate 
la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM. Principiul inadmisi-
bilităţii dublării calificării interzice tragerea de două 
ori la răspundere penală pentru aceeaşi faptă.

În alt registru, comportă interes următoarea opi-
nie: în ipoteza tamponării cu ajutorul unui mijloc de 
transport a mai multor persoane, în scopul lipsirii de 
viață a uneia dintre acestea și în prezența unei atitu-
dini indiferente față de producerea morții celorlalte 
persoane din grup, fapta trebuie calificată ca omor 
săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa (sau 
sănătatea) mai multor persoane. În contrast, va lip-
si pericolul pentru viaţa (sau sănătatea) mai multor 
persoane în cazul în care, într-un loc în care lipsesc 
alte persoane, cu ajutorul unui mijloc de transport, 
este tamponată o persoană [7].

Aceste reguli de calificare nu au fost luate în 
considerare în următoarea speță: B.L. a fost achi-
tat de învinuirea în comiterea infracţiunii prevăzute 
la art.155 CP RM, din motiv că fapta nu întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii. În fapt, la 
11.05.2012, aproximativ la ora 20.00, acesta se afla 
pe un drum de ţară din apropierea satului Copăceni, 
raionul Sângerei. Din motive de ură față de R.N., 
B.L. a îndreptat automobilul pe care-l conducea în 
direcţia lui R.N., R.Gh. şi R.A. Tamponarea nu s-a 
produs, deoarece aceştia au reuşit să se ferească [8]. 
Reiese că, dacă R.N., R.Gh. şi R.A. nu s-ar fi ferit, 
tamponarea s-ar fi produs. Iar atunci și-ar fi găsit rea-
lizare intenția făptuitorului. Se are în vedere intenția 
de a săvârși – prin mijloace periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane – fie omorul, fie 
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii.

În contextul analizat, apare problema necesității 
de delimitare a infracțiunii prevăzute la lit.m) alin.
(2) art.145 CP RM, pe de o parte, de infracțiunile 
specificate la lit.b) alin.(3), alin.(4)-(6) art.264 CP 
RM, pe de altă parte. În legătură cu aceasta, N.K. 
Semerniova afirmă: mijlocul de transport poate avea 

calitatea de mijloc periculos pentru viața (sau sănă-
tatea) mai multor persoane. Într-o astfel de situație, 
mascând scopul și motivul real al acțiunii sale, făptu-
itorul declară că, din vina lui, s-a produs un accident 
rutier în care victima (sau victimele) ar fi decedat 
din imprudență. Pentru asigurarea calificării corecte 
a unor asemenea fapte, este indispensabilă: 1) anali-
za detaliată a ambianței în care s-a produs accidentul 
rutier; 2) stabilirea relațiilor dintre făptuitor și victi-
mă înainte de respectivul accident; 3) stabilirea sco-
pului și a motivului real al acțiunii făptuitorului [9].

În conjunctura infracțiunilor prevăzute la lit.b) 
alin.(3), alin.(4)-(6) art.264 CP RM, făptuitorul poa-
te să manifeste doar imprudență față de decesul unei 
sau mai multor persoane. Manifestarea intenției poa-
te fi un temei de calificare a faptei în baza lit.m) alin.
(2) art.145 CP RM.

A.N. Popov susține: în unele situații, după ce a 
produs accidentul rutier în care victima (sau victime-
le) au decedat din imprudență, făptuitorul încearcă 
să părăsească locul faptei, tamponând alte persoa-
ne care-i apar în cale. În astfel de situații, vom fi în 
prezența concursului dintre infracțiunea de încălca-
re a regulilor de securitate a circulaţiei sau de ex-
ploatare a mijloacelor de transport de către persoana 
care conduce mijlocul de transport și infracțiunea de 
omor săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa 
(sau sănătatea) mai multor persoane [10]. Acceptăm 
această poziție cu următoarele precizări: 1) este obli-
gatoriu ca făptuitorul să manifeste intenție față de 
lipsirea de viață a persoanelor pe care le tamponea-
ză după producerea accidentului rutier; 2) concursul 
trebuie să includă nu doar infracțiunile prevăzute la 
lit.m) alin.(2) art.145, lit.b) alin.(3) ori alin.(4), (5) 
sau (6) art.264 CP RM, dar și infracțiunea specificată 
la art.266 CP RM.

În alt context, consemnăm prezenţa la lit.i) alin.
(1) art.77 CP RM a următoarei circumstanţe care se 
ia în consideraţie la agravarea pedepsei: „săvârşirea 
infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol so-
cial sporit”. Totodată, la alin.(2) art.77 CP RM, se 
stabileşte: „Dacă circumstanţele menţionate la alin.
(1) sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din 
Partea specială a prezentului cod în calitate de sem-
ne ale acestor componenţe de infracţiuni, ele nu pot 
fi concomitent considerate drept circumstanţe agra-
vante”.

Întrebarea care se impune este: au oare acelaşi 
conţinut circumstanţa agravantă, prevăzută la lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM, şi circumstanţa agravantă 
specificată la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM? Conside-
răm importantă identificarea răspunsului la întreba-
rea dată, pentru că: 1) dacă răspunsul este pozitiv, nu 
se va putea reţine pentru individualizarea pedepsei 
agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. În caz 
contrar, s-ar admite o dublă sancţionare a aceleiaşi 
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fapte, ceea ce este nepermis; 2) dacă răspunsul este 
negativ, dimpotrivă, va putea fi reţinută la individu-
alizarea pedepsei agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 
CP RM.

În vederea tranşării chestiunii examinate, vom 
recurge la metoda comparativă, mai precis – la 
analiza modelului reglementar românesc. Astfel, la 
lit.b) alin.(1) art.75 al Codului penal român din 1968 
(care nu mai este în vigoare) [11], ca circumstanţă 
agravantă relevabilă la individualizarea pedepsei, 
se menţiona „săvârşirea infracţiunii prin metode ori 
mijloace care prezintă pericol public”. Semantismul 
noţiunii „săvârşirea infracţiunii prin metode ori mij-
loace care prezintă pericol public”, în sensul lit.b) 
alin.(1) art.75 al Codului penal român din 1968, nu 
poate fi altul decât cel al noţiunii „săvârşirea infrac-
ţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social 
sporit”, în sensul lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. Aten-
ţionăm că nu este concepută reuşit formularea de la 
lit.i) alin.(1) art.77 CP RM: orice infracţiune compor-
tă pericol social sporit, dacă ar fi să o comparăm cu 
alte manifestări de conduită ilicită. Pericolul public 
este însă caracteristic nu oricărei săvârşiri de infracţi-
uni, întrucât infracţiunea poate prezenta şi un pericol 
individual, vizând o singură victimă.

Ce înseamnă că infracţiunea este săvârşită prin 
metode ori mijloace care prezintă pericol public? În 
doctrina penală română, se răspunde astfel la între-
barea în cauză: mijloacele care produc pericol public 
sunt mijloacele a căror folosire generează pericol 
pentru viaţa, integritatea corporală ori sănătatea unui 
număr nedeterminat de persoane ori pentru bunurile 
acestora (de pildă, incendiu, explozie etc.) [12].

Pe de altă parte, la lit.e) alin.(1) art.175 „Omorul 
calificat” al Codului penal român din 1968 [13], ca 
circumstanţă agravantă se consemna „săvârşirea in-
fracţiunii prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai 
multor persoane”. În doctrina penală română, noţi-
unea „mijloace care pun în pericol viaţa mai multor 
persoane” se defineşte în modul următor: mijloacele 
care prin ele însele (maşini infernale, gaze asfixiante 
etc.) sau prin modul cum sunt folosite (otrăvuri etc.) 
pot pune în pericol viaţa mai multor persoane [14].

Din confruntarea celor două definiţii, se poate 
observa că diferenţa specifică între ele se exprimă 
în lipsa sau prezenţa pericolului mijloacelor aplica-
te pentru bunurile victimelor. Se atestă oare aceeaşi 
diferenţă specifică între noţiunea specificată la lit.m) 
alin.(2) art.145) CP RM şi noţiunea specificată la 
lit.i) alin.(1) art.77 CP RM?

În încercarea de a răspunde la această întrebare, 
consemnăm că, la lit.b) alin.(2) art.349 „Ameninţa-
rea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu 
funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi 
îndeplineşte datoria obştească” din Codul penal, se 
stabileşte răspunderea pentru acţiunile prevăzute la 

alin.(1) sau (11) art.349 CP RM, însoţite de distruge-
rea bunurilor prin mijloace periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane. Iată că, în cazul 
dat, prezenţa pericolului mijloacelor aplicate pentru 
bunurile victimelor este inseparabilă de prezenţa pe-
ricolului mijloacelor aplicate pentru viaţa sau sănă-
tatea victimelor.

Însă o asemenea stare de lucruri se atestă numai 
în ipoteza statuată la lit.b) alin.(2) art.349 CP RM. În 
ce priveşte ipoteza descrisă la lit.m) alin.(2) art.145 
CP RM, nu este indispensabil ca mijloacele aplicate 
să prezinte pericol pentru bunurile victimelor. Im-
portant este ca mijloacele aplicate să prezinte pericol 
pentru viaţa sau sănătatea victimelor. 

După această clarificare, revenim la întrebarea: 
au oare acelaşi conţinut circumstanţa agravantă, pre-
văzută la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, şi circum-
stanţa agravantă specificată la lit.i) alin.(1) art.77 CP 
RM? Răspunsul nostru este următorul: în unele ca-
zuri, aceste circumstanţe agravante pot avea acelaşi 
conţinut; în alte cazuri, conţinutul lor poate prezen-
ta o anumită diferenţă, legată de lipsa sau prezen-
ţa pericolului mijloacelor aplicate pentru bunurile 
victimelor. De aceea, dacă mijloacele, periculoase 
pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, au 
prezentat pericol şi pentru bunurile acestor persoane, 
la individualizarea pedepsei pentru infracţiunea pre-
văzută la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, se va putea 
reţine agravanta de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. 
Din contra, dacă mijloacele, periculoase pentru viaţa 
sau sănătatea mai multor persoane, nu au prezentat 
pericol şi pentru bunurile acestor persoane, la indivi-
dualizarea pedepsei pentru infracţiunea prevăzută la 
lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, nu se poate admite re-
ţinerea agravantei de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM.

Prin prisma ideilor conturate supra, vom examina 
următoarea speță din practica judiciară: B.A. a fost 
condamnat conform lit.a), g), m) alin.(2) art.145 
CP RM. În fapt, la 22.03.2010, aproximativ la ora 
14.30, acesta se afla în gospodăria lui R.V. din satul 
Grimăncăuți, raionul Briceni. În urma unei cerți cu 
Ș.A., de la o distanță de trei metri, B.A. a tras un foc 
din arma de vânătoare cu țeava lisă de model IJ 5 în 
direcția lui Ș.A. și a soției acestuia, Ș.An. Ca rezul-
tat, ambele victime au decedat. La individulizarea 
pedepsei, instanța de judecată a reținut, în calitate 
de circumstanță agravantă, săvârșirea infracțiunii 
prin mijloace care prezintă un pericol social sporit 
[15]. Nu există niciun indiciu că mijlocul aplicat de 
către B.A. ar fi prezentat pericol pentru bunurile vic-
timelor decedate sau ale altor persoane care se aflau 
la locul faptei. Prin urmare, la individualizarea pe-
depsei pentru infracţiunea prevăzută la lit.m) alin.(2) 
art.145 CP RM, a fost superfluă reţinerea agravantei 
de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM.

Încheiem analiza circumstanței agravante con-
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semnată la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM cu exami-
narea unor aspecte legate de participație.

În acest context, prezintă valoare părerea exprima-
tă de I.O. Tkaciov: „În ipoteza omorului săvârșit prin 
mijloace periculoase pentru viața (sau sănătatea) mai 
multor persoane, coautoratul este atestat extrem de 
rar. Aceasta întrucât infracțiunea în cauză presupune 
comiterea unui singur act. Prin acest act, este lipsită 
de viață victima vizată și se creează pericolul pentru 
viața sau sănătatea altei (altor) persoane. Astfel, coa-
utoratul poate fi conceput doar în situația în care doi 
sau mai mulți făptuitori realizează concomitent actul 
corespunzător. Nu poate fi calificată ca omor săvârșit 
prin mijloace periculoase pentru viața (sau sănătatea) 
mai multor persoane fapta care presupune că unul 
dintre făptuitori a lipsit de viață victima vizată, iar 
celălalt făptuitor a creat pericolul pentru viața sau 
sănătatea altei (altor) persoane. În cazul participației 
complexe, urmează a fi analizat cu atenție conținutul 
vinovăției fiecăruia dintre participanții la infracțiune. 
Unei persoane îi poate fi imputată organizarea, insti-
garea sau complicitatea la omorul săvârșit prin mij-
loace periculoase pentru viața (sau sănătatea) mai 
multor persoane doar în situația în care această per-
soană a conștientizat că autorul va aplica astfel de 
mijloace la comiterea omorului. În lipsa unei aseme-
nea conștientizări, calificarea se va face potrivit regu-
lilor privind excesul de autor” [16].

Prin urmare, în ipoteza coautoratului la infrac-
țiunea specificată la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, 
latura obiectivă trebuie să fie executată simultan de 
către toţi coautorii. Într-o asemenea ipoteză, coauto-
ratul poate fi doar paralel, nu și succesiv. Infracțiunea 
prevăzută la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM nu poate 
presupune că: 1) latura obiectivă este divizată de că-
tre coautori în câteva etape; 2) fiecare din aceste eta-
pe este îndeplinită de către un alt coautor. Explicația 
în sprijinul unei asemenea abordări o găsim chiar 
în formularea de la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM: 
„prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănăta-
tea mai multor persoane”. În acest mod, reiese că 
omorul victimei vizate trebuie să fie săvârșit tocmai 
prin mijloace care prezintă pericol pentru viața sau 
sănătatea altor persoane. Infracțiunea specificată la 
lit.m) alin.(2) art.145 CP RM nu poate presupune că: 
1) unul dintre coautori săvârșește omorul victimei 
vizate prin mijloace oarecare, ce nu comportă pericol 
pentru viața sau sănătatea altor persoane; 2) celălalt 
coautor aplică mijloacele periculoase pentru viața sau 
sănătatea altor persoane, fără a săvârși omorul victi-
mei vizate. În astfel de împrejurări, nu vor fi întrunite 
condițiile cerute de art.41 și 44 CP RM: 1) nu va exis-
ta participație, întrucât cele două persoane nu vor co-
opera cu intenţie la săvârşirea aceleiași infracţiuni; 
2) nu va exista participaţie simplă, deoarece nu se va 
putea susține că la săvârşirea aceleiași infracțiuni au 

participat în comun, în calitate de coautori, două sau 
mai multe persoane, fiecare realizând latura obiecti-
vă a infracţiunii.

De asemenea, sprijinim aserțiunea lui I.O. Tkaciov 
cu privire la caracterul obligatoriu al conștientizării 
de către participanții la omorul săvârșit prin mijloa-
ce periculoase pentru viața (sau sănătatea) mai mul-
tor persoane a faptului că autorul va aplica astfel de 
mijloace la comiterea omorului. O opinie similară 
este exprimată de către Gh. Diaconescu și C.Duvac: 
„Circumstanța examinată, care este una de fapt (rea-
lă), se răsfrânge asupra participanților care au cunos-
cut mijlocul utilizat de autor pentru suprimarea vieții 
victimei” [17]. La rândul său, V.Cioclei menționează: 
„Această împrejurare agravantă face parte din cate-
goria circumstanțelor reale și, în consecință, ea se 
răsfrânge asupra participanților care au cunoscut 
mijlocul utilizat” [18].

Drept exces de autor trebuie considerată nu numai 
săvârşirea de către autor a unei infracţiuni care nu 
este cuprinsă de intenţia altor persoane participante 
la infracţiune. Ca exces de autor trebuie considerată 
şi săvârşirea de către autor a unei fapte care nu este 
cuprinsă de intenţia altor persoane participante, însă 
în contextul infracţiunii comise în comun. În această 
situaţie, se atestă nu excesul cantitativ de autor (când 
una din persoanele participante la infracţiune săvâr-
şeşte un număr mai mare de infracţiuni), dar excesul 
calitativ de autor (când una din persoanele partici-
pante la infracţiune săvârşeşte aceeaşi infracţiune, 
dar într-o formă mai gravă).

Din cele menţionate, rezultă că, dacă s-a atestat 
înţelegerea prealabilă a două sau mai multor persoa-
ne de a aplica în procesul de săvârşire a omorului 
mijloacele periculoase pentru viața sau sănătatea mai 
multor persoane, atunci acţiunile tuturor persoanelor 
participante la omor urmează a fi calificate potrivit 
lit.m) alin.(2) art.145 CP RM (cu sau fără referire la 
art.42 CP RM).

Însă, să nu uităm că, în conjunctura infracţiunii 
de omor, între persoanele participante poate exista 
nu numai înţelegere prealabilă (preordinată), dar şi 
înţelegere spontană. De aceea, în cazul în care per-
soanele participante la săvârşirea omorului nu cu-
noşteau în prealabil despre prezenţa la una din ele 
a mijloacelor periculoase pentru viața sau sănătatea 
mai multor persoane, însă, aflând despre prezenţa 
acestora în procesul aplicării lor, continuau să co-
opereze cu persoana care le aplica, acţiunile tuturor 
persoanelor participante trebuie calificate în confor-
mitate cu lit.m) alin.(2) art.145 CP RM (cu sau fără 
referire la art.42 CP RM).

Pentru calificare, nu este relevant când anume 
persoanele participante la săvârşirea omorului află 
despre prezenţa la una din ele a mijloacelor pericu-
loase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane 



7

Nr. 3, 2016 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

(și, drept urmare, decid să coopereze în continuare 
cu persoana care aplică respectivele mijloace): 1) 
în momentul demarării executării laturii obiective a 
infracțiunii de omor sau 2) în procesul de executare 
a laturii obiective a infracțiunii de omor. Important 
este ca decizia de continuare a cooperării cu persoa-
na, care aplică mijloacele periculoase pentru viața 
sau sănătatea mai multor persoane, să fie luată până 
la terminarea executării faptei prejudiciabile de lip-
sire de viață a victimei.

Considerăm această opinie fundamentată ştiinţi-
fic: până la terminarea executării faptei prejudiciabi-
le de lipsire de viață a victimei, intenţia persoanelor 
participante continuă să fie unică. Caracterul unic 
al intenţiei nu suferă schimbări nici atunci când, în 
procesul executării infracţiunii de omor, persoanele 
neiniţiate în prealabil află despre prezenţa mijloace-
lor periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor 
persoane. Deoarece nu refuză să coopereze cu per-
soana care aplică mijloacele în cauză, ajungem la 
concluzia că intenţia lor iniţială de a comite un omor 
oarecare suferă o transformare. În urma acesteia, ea 
devine intenţie supravenită de a săvârşi infracţiunea 
prevăzută la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM. Inten-
ţia infracţională suferă anume transformare, şi nu 
schimbare. Tocmai de aceea îşi păstrează caracterul 
unic, în raport cu toate persoanele participante la in-
fracţiunea de omor.

Bineînțeles, în cazul în care o pluralitate de făp-
tuitori săvârșesc omorul prin mijloace periculoase 
pentru viața sau sănătatea mai multor persoane, cali-
ficarea urmează a fi făcută în baza lit.i) și m) alin.(2) 
art.145 CP RM.

Cercetarea efectuată în cadrul prezentului studiu 
ne permite să formulăm următoarele concluzii:

1) pericolul social sporit al infracțiunii specificate 
la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM rezultă din faptul că 
mijloacele folosite pentru lipsirea de viaţă a victimei, 
prin natura lor sau prin modul în care sunt folosite, 
pun în pericol viaţa sau sănătatea mai multor persoa-
ne, creând posibilitatea afectării unei pluralităţi de 
victime;

2) circumstanţa agravantă consemnată la lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM trebuie să îndeplinească ur-
mătoarele condiţii: a) mijloacele aplicate în scopul 
săvârşirii omorului trebuie să prezinte un real peri-
col pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;          
b) făptuitorul trebuie să conştientizeze periculozi-
tatea mijloacelor aplicate; c) făptuitorul trebuie să 
manifeste intenţie în raport cu lipsirea de viaţă a vic-
timei vizate;

3) în sensul lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, mijloa-
cele aplicate în scopul săvârşirii omorului trebuie să 
prezinte un real pericol pentru viaţa sau sănătatea nu 
numai a victimei vizate, dar şi a încă, cel puţin, unei 
singure persoane;

4) în cazul omorului săvârşit prin mijloace peri-
culoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor per-
soane, obiectivizarea acestui pericol se poate expri-
ma în moartea unei singure persoane. Însă aceasta nu 
este aceeași cu a afirma: este suficient ca mijloacele 
respective să pună în pericol viața sau sănătatea unei 
singure persoane;

5) în funcție de calitățile vulnerante și de împre-
jurările în care se aplică, putem deosebi următoarele 
tipuri de mijloace aplicate de făptuitor la săvârșirea 
omorului: a) mijloace de pericol limitat; b) mijloace 
de pericol situațional; c) mijloace de pericol de lun-
gă durată;

6) mijloace de pericol limitat sunt mijloacele a 
căror aplicare creează pericol pentru viaţa sau să-
nătatea doar a unei singure persoane din mai mul-
te în momentul aplicării (aruncarea cuţitului într-un 
grup de persoane, folosirea unui mecanism care de-
clanşează tragerea focului asupra victimei după ce 
aceasta a fost detectată; tragerea în victimă dintr-o 
arbaletă etc.). Aplicarea unor astfel de mijloace nu 
creează pericol pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane;

7) faptul că victima nu este individual determina-
tă (nu se cunoaște în cine anume va nimeri cuțitul) 
nu înseamnă că cuțitul constituie un mijloc care cre-
ează pericol pentru viaţa sau sănătatea mai multor 
persoane;

8) calitatea de mijloace periculoase pentru viața 
sau sănătatea mai multor persoane o pot avea nu doar 
mijloacele care posedă o forță distructivă considera-
bilă. În unele cazuri, chiar și obiectele care nu pose-
dă astfel de caracteristici pot fi aplicate la săvârșirea 
omorului prevăzut la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM. 
Însă, în asemenea cazuri, ansamblul de împrejurări 
în care se aplică respectivele mijloace este cel care 
le conferă calitatea agravantă cerută de lit.m) alin.(2) 
art.145 CP RM;

9) în ipoteza în care tragerea unui singur foc de 
armă creează pericol pentru viaţa sau sănătatea mai 
multor persoane, nu se poate susține că mijlocul apli-
cat prezintă un pericol limitat. Într-o asemenea ipo-
teză, mijlocul aplicat prezintă un pericol situațional;

10) mijloace de pericol situaţional sunt mijloa-
cele care numai în momentul aplicării lor pot pune 
în pericol viaţa sau sănătatea mai multor persoane 
(tragerea de focuri dintr-o armă automată sau dintr-o 
armă cu alice, utilizarea unei încărcături explozive 
etc.);

11) în funcție de distanța de la care se aplică și 
de raza de dispersie a norului de alice, arma cu ali-
ce poate avea sau nu calitatea de mijloc de pericol 
situaţional (deci, poate evolua sau nu ca mijloc de 
săvârșire a infracțiunii prevăzute la lit.m) alin.(2) 
art.145 CP RM);

12) este posibil ca, în momentul aplicării mijloa-
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celor de pericol situațional, făptuitorul să lipsească 
de la locul faptei (de exemplu, în cazul utilizării unei 
încărcături explozive). În aceste condiții, calificarea 
celor comise depinde de rezultatul infracțional ates-
tat realmente: dacă explozia se declanșează în mo-
mentul în care alături de victima vizată se află alte 
persoane, răspunderea se aplică în baza lit.m) alin.
(2) art.145 CP RM; dacă explozia se declanșează în 
momentul în care alături de victima vizată nu se află 
nicio altă persoană, răspunderea nu poate fi aplicată 
conform lit.m) alin.(2) art.145 CP RM;

13) mijloace de pericol de lungă durată sunt mij-
loacele a căror aplicare creează pericol pentru viaţa 
sau sănătatea unui număr nedeterminat de persoane 
mult timp după începerea utilizării lor (aplicarea unor 
mijloace toxice, radioactive, bacteriologice etc.);

14) nu este întemeiată aplicarea lit.m) alin.(2) 
art.145 CP RM în situația în care făptuitorul recurge 
la calitățile vulnerante considerabile ale mijlocului 
aplicat deja după decesul victimei (victimelor);

15) se exclude agravarea răspunderii pentru să-
vârşirea omorului prin mijloace periculoase pentru 
viaţa sau sănătatea mai multor persoane, dacă făp-
tuitorul, aplicând asemenea mijloace, a conştientizat 
lipsa pericolului real pentru viaţa sau sănătatea altor 
persoane;

16) despre prezenţa sau lipsa pericolului real pen-
tru viaţa sau sănătatea mai multor persoane ne putem 
da seama din atitudinea făptuitorului faţă de urmă-
toarele circumstanţe faptice: a) calităţile vulnerante 
ale mijloacelor alese pentru săvârşirea infracţiunii; 
b) poziţia victimei în raport cu alte persoane; c) mă-
rimea şi configuraţia teritoriului afectat, precum şi 
alte împrejurări caracterizând ambianţa săvârşirii 
infracţiunii; d) particularităţile tragerii focului din 
armă sau ale realizării altor acţiuni (inacţiuni) în-
dreptate spre cauzarea morţii victimei etc.;

17) circumstanţa agravantă consemnată la lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM este operantă în oricare din 
următoarele ipoteze: a) săvârşirea infracţiunii prin 
mijloace periculoase pentru viaţa mai multor per-
soane; b) săvârşirea infracţiunii prin mijloace peri-
culoase pentru sănătatea mai multor persoane; c) să-
vârşirea infracţiunii prin mijloace periculoase pentru 
viaţa şi sănătatea mai multor persoane;

18) în contextul infracţiunii prevăzute la lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM, pericolul mijloacelor pentru 
viaţa sau sănătatea mai multor persoane nu trebuie 
confundat cu potenţialitatea faptei de a aduce atinge-
re vieții ori sănătății a două sau mai multor persoane. 
Sunt două aspecte calitativ diferite;

19) în contextul infracţiunii prevăzute la lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM, sub aspectul atitudinii vo-
litive a făptuitorului faţă de producerea urmărilor 
prejudiciabile, sunt posibile numai următoarele două 
variante: a) făptuitorul doreşte survenirea acestor ur-

mări în raport cu victima vizată şi doar admite, în 
mod conştient, survenirea acestor urmări în raport 
cu alte persoane decât victima vizată; b) făptuitorul 
admite, în mod conştient, survenirea acestor urmări 
în raport cu victima vizată, precum şi în raport cu 
alte persoane decât victima vizată;

20) calificarea se face conform lit.g) şi m) alin.
(2) art.145 CP RM în cazul în care în afară de cele 
două sau mai multe victime decedate, vizate de către 
făptuitor, au mai fost alte persoane, care au rămas în 
viaţă, şi care, întrucât au fost expuse unui real pe-
ricol, puteau muri sau suferi cel puţin vătămări ale 
integrității corporale sau ale sănătăţii;

21) în cazul infracțiunii prevăzute la lit.m) alin.
(2) art.145 CP RM, făptuitorul nu poate manifesta 
imprudenţă nici măcar în raport cu cauzarea morţii 
altor persoane decât victima vizată. Din aceste con-
siderente, ipoteza aberratio ictus este incompatibi-
lă cu săvârșirea omorului prin mijloace periculoase 
pentru viața sau sănătatea mai multor persoane;

22) în ipoteza aberratio ictus, făptuitorul îşi în-
dreaptă acţiunea sau inacțiunea asupra unei persoane 
pe care vrea s-o ucidă, dar, din cauza unei greşite 
manipulări a mijlocului folosit sau din alte cauze ac-
cidentale, rezultatul urmărit se produce asupra unei 
alte persoane. În cazul dat, calificarea se face con-
form: 1) art.27 şi art.145 CP RM (cu excepția lit.m) 
alin.(2)) – în raport cu victima aflată în reprezentarea 
făptuitorului și 2) art.149 CP RM – în raport cu victi-
ma efectiv lipsită de viață;

23) în lipsa scopului nominalizat la art.278 CP 
RM, omorul săvârşit prin mijloace periculoase pen-
tru viaţa sau sănătatea mai multor persoane va fi 
calificat în baza lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, nu 
conform alin.(4) art.278 CP RM;

24) omorul, săvârşit prin mijloace periculoa-
se pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, 
nu poate fi absorbit de infracțiunea prevăzută la 
art.343 CP RM. În cazul în care realizarea scopului 
infracțiunii prevăzute la art.343 CP RM se concre-
tizează în omorul săvârşit prin mijloace periculoase 
pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane, la 
calificare vom reține atât lit.m) alin.(2) art.145 CP 
RM, cât și art.343 CP RM;

25) în conjunctura infracțiunilor prevăzute la 
lit.b) alin.(3), alin.(4)-(6) art.264 CP RM, făptuitorul 
poate să manifeste doar imprudență față de decesul 
unei sau mai multor persoane. Manifestarea intenției 
poate fi un temei al calificării faptei în baza lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM;

26) dacă mijloacele, periculoase pentru viaţa sau 
sănătatea mai multor persoane, au prezentat pericol 
şi pentru bunurile acestor persoane, la individualiza-
rea pedepsei pentru infracţiunea prevăzută la lit.m) 
alin.(2) art.145 CP RM, se va putea reţine agravanta 
de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM. Din contra, dacă 
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mijloacele, periculoase pentru viaţa sau sănătatea 
mai multor persoane, nu au prezentat pericol şi pen-
tru bunurile acestor persoane, la individualizarea pe-
depsei pentru infracţiunea prevăzută la lit.m) alin.(2) 
art.145 CP RM, nu se poate admite reţinerea agra-
vantei de la lit.i) alin.(1) art.77 CP RM;

27) în ipoteza coautoratului la infracțiunea speci-
ficată la lit.m) alin.(2) art.145 CP RM, latura obiecti-
vă trebuie să fie executată simultan de către toţi coa-
utorii. Într-o asemenea ipoteză, coautoratul poate fi 
doar paralel, nu și succesiv;

28) în cazul în care persoanele participante la 
săvârşirea omorului nu cunoşteau în prealabil des-
pre prezenţa la una din ele a mijloacelor periculoase 
pentru viața sau sănătatea mai multor persoane, însă, 
aflând despre prezenţa acestora în procesul aplicării 
lui, continuau să coopereze cu persoana care le apli-
că, acţiunile tuturor persoanelor participante trebuie 
calificate în conformitate cu lit.m) alin.(2) art.145 
CP RM (cu sau fără referire la art.42 CP RM).
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TăINuIREA  DE  DATE  SAu  PREzENTAREA 
INTENŢIONATă  DE  DATE  NEAuTENTICE DESPRE  

POLuAREA  AERuLuI
Xenofon ULIAnoVSCHI, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar interimar (USM)

Dreptul la informaţie este un drept fundamental, esenţial pentru viaţa omului, deoarece dezvoltarea materială şi spiri-
tuală a omului, exercitarea libertăţilor şi, mai ales, a libertăţilor prin care îşi exprimă concepţiile, opiniile, implică firesc şi 
posibilitatea de a recepţiona date şi informaţii privind viaţa socială, politică, economică, ştiinţifică, culturală. Putem afirma 
că dreptul la informaţia de mediu stă la baza exercitării celorlalte drepturi fundamentale, fiind în corelaţie strânsă cu ele, 
deoarece dreptul la informaţie este indisolubil legat de libera exprimare a opiniilor şi libera difuzare a informaţiilor. Omul 
este în drept de a se informa, pentru a înţelege fenomenele din jurul său şi de a se încadra şi participa în cunoştinţă de cauză 
la viaţa economică, socială şi politică.

Cuvinte-cheie: dreptul la informaţie; drept fundamental; viaţa omului; dezvoltarea materială; dezvoltarea spirituală a 
omului; exercitarea libertăţilor; dreptul la informaţia de mediu; libera difuzare a informaţiilor. 

***
The right to information is a fundamental right, essential for human life because the material and spiritual development 

of the human being, exercising freedoms, and above all liberties, expressing opinions, concepts, involves naturally also the 
ability to receive data and information on social, political, economic, scientific, and cultural life. It can be said that the right 
to environmental information forms the basis for the exercise of other fundamental rights, being in close correlation with 
them because the right to information is inextricably linked to the free expression of opinion and the free dissemination 
of information. The man has the right to be informed, to understand the phenomena around him and fit and participate in 
informed economic, social life and politics.

Keywords: the right to information; fundamental right; human life; material development; spiritual development of the 
human being; exercising freedoms; the right to environmental information the free dissemination of information. 

Legislaţia penală (art. 225 Cod penal) incrimi-
nează tăinuirea datelor sau prezentarea inten-

ţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere 
ori de către o persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, 
precum şi de către o persoană juridică, a datelor neau-
tentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului, 
cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu 
alte urmări periculoase pentru viaţa sau sănătatea po-
pulaţiei, precum şi despre starea sănătăţii populaţiei 
afectate de poluarea mediului, dacă aceasta a provocat 
din imprudenţă: 

a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor; 
b) pieirea în masă a animalelor; 
c) decesul persoanei; 
d) alte urmări grave. 
Includerea acestui articol în legislaţia penală este 

dictată de agravarea situaţiei ecologice în ţară, situaţie 
strâns legată de încălcarea cerinţelor securităţii eco-
logice, de poluarea excesivă a mediului, de poluarea 
radioactivă, chimică, bacteriologică sau de alte urmări 
periculoase pentru viaţa sau sănătatea populaţiei.

Conform art. 1 al Convenţiei de la Aarhus, Dane-
marca, privind accesul la informaţie, justiţie şi parti-
ciparea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul 
mediului din 25.06.1998 [1]: Pentru a contribui la 
protecția drepturilor fiecărei persoane din generaţia 
actuală și cea viitoare de a trăi într-un mediu înconju-
rător prielnic sănătății și bunăstării sale, fiecare stat, 
Parte la această Convenţie, garantează accesul publi-
cului la informație, dreptul acestuia de a participa la 
procesul adoptării deciziilor și cel de a apela la justiție 

în problemele referitoare la mediu conform prevederi-
lor prezentei Convenții.

Dreptul la informaţie este un drept fundamental, 
esenţial pentru viaţa omului, deoarece dezvoltarea ma-
terială şi spirituală a omului, exercitarea libertăţilor şi, 
mai ales, a libertăţilor prin care îşi exprimă concepţiile, 
opiniile, implică firesc şi posibilitatea de a recepţiona 
date şi informaţii privind viaţa socială, politică, eco-
nomică, ştiinţifică, culturală. Putem afirma că dreptul 
la informaţia de mediu stă la baza exercitării celorlalte 
drepturi fundamentale, fiind în corelaţie strânsă cu ele, 
deoarece dreptul la informaţie este indisolubil legat de 
libera exprimare a opiniilor şi libera difuzare a infor-
maţiilor. Omul este în drept de a se informa, pentru a 
înţelege fenomenele din jurul său şi de a se încadra şi 
participa, în cunoştinţă de cauză, la viaţa economică, 
socială şi politică [2].

În opinia Curţii Constituţionale a Republicii Moldo-
va, dreptul la informaţie este un drept fundamental al 
persoanei, deoarece dezvoltarea persoanei în societate, 
exercitarea libertăţilor prevăzute de Constituţie, inclu-
siv libertatea gândirii, a opiniei, a creaţiei, a exprimării 
în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posi-
bil, presupune şi posibilitatea de a recepţiona informa-
ţii asupra vieţii sociale, politice, economice, ştiinţifice, 
culturale etc. Dreptul la informaţie mai dă expresie ju-
ridică şi accesului persoanei la orice informaţie de in-
teres public. Conţinutul acestui drept cuprinde: dreptul 
persoanei de a fi informat prompt, corect şi clar asupra 
măsurilor preconizate sau luate de autorităţile publice; 
accesul liber la sursele de informare politică, ştiinţifico-
tehnică, socială, culturală etc.; posibilitatea de a recep-
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ţiona personal şi în condiţii bune emisiunile radiofonice 
şi televizate; obligaţia autorităţilor publice de a asigura 
cadrul juridic necesar pentru difuzarea liberă şi amplă a 
informaţiei de orice natură [3].

Art. 37 alin.(3) al Constituţiei R. Moldova prevede 
expres că tăinuirea sau falsificarea informațiilor despre 
factorii ce sunt în detrimentul sănătăţii oamenilor se in-
terzice prin lege. Este o prevedere foarte importantă, 
dacă ţinem cont de multiplele cazuri când oficialităţile 
statelor au tăinuit şi au falsificat informaţiile cu privire 
la accidentele dramatice ce au avut loc la termocentra-
lele nucleare. Cel mai tragic caz, în urma căruia au avut 
de suferit mii de cetăţeni ai R. Moldova este avaria de 
la Cernobâl din 29 aprilie 1986 [4].

Dreptul la informaţia de mediu poartă, de ase-
menea, un caracter complex, dimensiunile sale fiind 
într-o continuă dezvoltare. Conţinutul dreptului la 
informaţie cuprinde, în contextul protecţiei mediului, 
două aspecte principale, şi anume: informarea promp-
tă, corectă şi clară a opiniei publice de către autori-
tăţile publice în legătură cu măsurile preconizate şi, 
mai ales, cu cele luate vizând protecţia mediului la 
care se adaugă şi accesul liber la sursele de informare 
publică; posibilitatea persoanei de a recepţiona direct 
şi în mod normal emisiunile radiofonice şi televiza-
te şi obligaţia autorităţilor publice de a crea condiţii 
pentru difuzarea informaţiilor, inclusiv a structurilor 
necesare de protecţie a mediului, pe de o parte, şi in-
formarea autorităţii publice de către public, pe de altă 
parte, aspect care presupune o mare receptivitate din 
partea autorităţilor publice şi, în acest scop, corela-
rea organizării necesare pentru asigurarea realizării 
receptivităţii [5].

Accesul la informaţia de mediu este unul din drep-
turile fundamentale ale omului, consfinţite atât în legis-
laţia naţională, cât şi în cea internaţională. 

După cum s-as indicat supra, în conformitate cu 
prevederile art.37 alin.(2) din Constituţie, statul garan-
tează fiecărui om dreptul la accesul liber şi la răspândi-
rea informaţiilor veridice privind starea mediului natu-
ral, condiţiile de viaţă şi de muncă, calitatea produselor 
alimentare şi a obiectelor de uz casnic. 

Dreptul la informaţie este organic legat de dreptul la 
un mediu înconjurător favorabil, deoarece cel din urmă 
presupune cunoştinţe despre starea mediului înconjură-
tor în care există societatea. Totodată, pentru a asigura 
posibilitatea de a-şi apăra dreptul la un mediu înconju-
rător neprimejdios şi sănătos, publicul trebuie să aibă 
acces la informaţie.

Publicul are dreptul la primirea informaţiei, care:
– îl vizează direct sau indirect; 
– ţine de problemele de interes public; şi
– influenţează sau poate influenţa, într-un anumit 

mod, viaţa lor, familia lor, raionul în care locuiesc, să-
nătatea lor sau starea mediului.

În afară de prevederea constituţională, reglementă-
rile cuprinse în Legea cu privire la protecţia mediului 
înconjurător şi în Legea privind expertiza ecologică 
şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, 
menţionate supra, dreptul la informaţia de mediu este 
reglementat de alte acte legislative naţionale. 

Astfel, Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind 

accesul la informaţie [6] este integral aplicabilă şi acce-
sului la informaţia de mediu. 

Această lege prevede accesul la orice tip de infor-
maţie, reglementând: a) raporturile dintre furnizorul de 
informaţii şi persoana fizică si/sau juridică în procesul 
asigurării şi realizării dreptului constituţional de acces 
la informaţie; b) principiile, condiţiile, căile şi modul 
de realizare a accesului la informaţiile oficiale, aflate în 
posesia furnizorilor de informaţii; c) alte aspecte ale ac-
cesului la informaţie, inclusiv la informaţia ecologică; 

– Legea nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997 pri-
vind protecţia aerului atmosferic [7] la art.8 alin.(1) 
stabileşte că asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice pot 
să solicite şi să primească informaţia necesară privind 
starea aerului atmosferic; 

– Legea nr.1536-XIII din 25 februarie 1998 cu pri-
vire la activitatea hidrometeorologică [8] în art.1 lit.d) 
stabileşte că unul din obiectivele legii este crearea con-
diţiilor pentru formarea relaţiilor de piaţă în domeniul 
producţiei, colectării, prelucrării, analizei, păstrării şi 
utilizării (acordării, furnizării) informaţiei privind sta-
rea şi poluarea mediului.

Accesul la informaţia de mediu este primul prin-
cipiu fundamental al Convenţiei de la Aarhus, având 
un rol important în susţinerea celorlalte două principii: 
participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la 
justiţie. 

După cum s-a menţionat, art.37 alin.(1) din Consti-
tuţie recunoaşte dreptul fiecărui om la un mediu încon-
jurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pen-
tru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi 
obiecte de uz casnic inofensive. Totodată, acest drept 
presupune obţinerea de cunoştinţe şi informaţie privind 
starea mediului înconjurător, în care există societatea. 
Or, pentru protecţia acestui drept, Convenţia de la Aar-
hus pune în sarcina Părţilor obligaţiunea de a asigura 
accesul la informaţia de mediu de care dispun autori-
tăţile executive, ca răspuns la solicitare, precum şi le 
obligă să o difuzeze în mod activ din oficiu [9].

Obiectul infracţiunii îl constituie mediul.
Obiectul juridic special al infracţiunii are un carac-

ter complex: obiectul juridic special principal îl consti-
tuie relaţiile sociale cu privire la realizarea dreptului la 
acces liber la informaţiile (datele) privitoare la starea 
mediului. 

Obiectul juridic special secundar îl formează relaţi-
ile sociale cu privire la viaţa animalelor, sănătatea sau 
viaţa oamenilor [10].

Latura obiectivă a infracţiunii constă în acţiunile 
sau inacţiunile de tăinuire a datelor sau prezentarea in-
tenţionată de către o persoană cu funcţii de răspundere 
ori de către o persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a 
datelor neautentice despre avariile cu poluarea excesi-
vă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteri-
ologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa sau 
sănătatea populaţiei, precum şi despre starea sănătăţii 
populaţiei afectate de poluarea mediului, dacă aceasta 
a provocat din imprudenţă: a) îmbolnăvirea în masă a 
oamenilor; b) pieirea în masă a animalelor; c) decesul 
persoanei; d) alte urmări grave. 

Bazându-ne pe dispoziţia art.225 CP, putem deduce 
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că această infracţiune are două modalităţi de reali-
zare:

 a) tăinuirea datelor despre avariile cu poluarea 
excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, 
bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru 
viaţa sau sănătatea populaţiei, precum şi despre starea 
sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului şi 

b) prezentarea intenţionată a unor date neauten-
tice despre avariile cu poluarea excesivă a mediului, 
cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu 
alte urmări periculoase pentru viaţa sau sănătatea po-
pulaţiei, precum şi despre starea sănătăţii populaţiei 
afectate de poluarea mediului. 

Tăinuirea datelor poate fi exprimată prin inacţiuni 
de neprezentare a unor date în organele respective sau 
prin acţiuni de ascundere a urmelor avariilor sau polu-
ărilor, fără a se lua măsuri pentru preîntâmpinarea sur-
venirii consecinţelor prejudiciabile. 

Prezentarea intenţionată a unor date neautenti-
ce despre avariile cu poluarea excesivă a mediului, cu 
poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte 
urmări periculoase pentru viaţa sau sănătatea popula-
ţiei, precum şi despre starea sănătăţii populaţiei afec-
tate de poluarea mediului, se realizează prin acţiuni de 
falsificare, de introducere a unor date ce nu corespund 
realităţii şi care diminuează pericolul real al avariilor în 
informaţiile cu privire la calamităţile respective.

Conform art.2 al Regulamentului cu privire la cla-
sificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumu-
lare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei 
populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale 
[11] prin:

– avarie – se înţelege accident la un obiect industrial 
sau de transport, care pune în pericol viaţa şi sănătatea 
oamenilor şi are drept consecinţe distrugerea construc-
ţiilor şi încăperilor industriale, deteriorarea sau nimici-
rea utilajelor, mecanismelor, mijloacelor de transport, 
materiilor prime şi producţiei finite, întreruperea proce-
sului de producţie şi prejudicierea mediului ambiant; 

– calamitate naturală – fenomen distructiv natural 
şi (sau) antroponatural, la producerea căruia poate apă-
rea sau apare un pericol pentru viaţa şi sănătatea oame-
nilor, se deteriorează sau se distrug bunurile materiale, 
factorii şi componentele de mediu; 

– catastrofă – se înţelege avarie de proporţii, soldată 
cu victime umane, prejudicierea sănătăţii oamenilor şi de-
teriorarea sau distrugerea obiectelor economiei naţionale 
şi altor valori materiale în proporţii considerabile, precum 
şi cu urmări nefaste asupra mediului înconjurător; 

– explozie – proces rapid de schimbare momentană 
a compoziţiei fizice sau chimice a unei substanţe, în-
soţit de degajarea spontană a unor energii imense şi de 
formarea gazelor comprimate, care periclitează viaţa şi 
sănătatea oamenilor, provoacă pagube economiei na-
ţionale şi mediului ambiant şi poate deveni sursa unei 
situaţii excepţionale; 

– factorul distructiv al sursei situaţiei excepţiona-
le – parte componentă a unui fenomen periculos sau al 
unui proces, provocat de sursa situaţiei excepţionale şi 
caracterizat de acţiuni fizice, chimice şi biologice sau 
manifestări care sunt determinate sau exprimate de pa-
rametrii corespunzători; 

fenomen natural periculos – – eveniment natural 
sau condiţia elementelor mediului natural, ca rezultat 
al activităţii proceselor naturale care, după intensitatea 
lor, proporţiile de răspândire şi continuitate, pot cauza 
acţiuni distrugătoare oamenilor, obiectelor economiei 
şi mediului ambiant.

Conform Criteriilor de evaluare a situaţiilor ex-
cepţionale comunicate Serviciului Protecţiei Civile 
şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor 
Interne din Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire 
la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de 
acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul 
protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii ex-
cepţionale, avarii pot fi de mai multe genuri:

Accidente de transport la transportul feroviar, pe 
automagistrale, în transportul naval, conductele ma-
gistrale, catastrofe aeriene care au dus la scurgeri de 
petrol, de produse petroliere şi substanţe puternic toxi-
ce; lăsarea premeditată sau accidentală în tuneluri sau 
pasaje subterane a substanţelor chimic periculoase şi 
ecologic dăunătoare, substanţelor explozive şi inflama-
bile, precum şi petrolului şi produselor petroliere.

Explozii (incendii) însoţite de ardere, erupţii instan-
tanee de flăcări şi gaze şi dărâmări la obiectele chimic şi 
radioactiv periculoase, la obiectele industriale, de trans-
port, la obiectele agricole şi de menire social-culturală, 
pe plantaţiile agricole şi masivele forestiere, în urma 
cărora au fost distruse case de locuit, întreprinderi, clă-
diri administrative, obiecte de menire social-culturală, 
plantaţii agricole, păduri etc.; perturbarea funcţionării 
altor ramuri ale economiei; incendii la obiectele chimic 
şi radioactiv periculoase; poluarea mediului înconjură-
tor prin depăşirea concentraţiei maxime admisibile (ni-
velul maxim admis) de cel puţin 50 de ori.

Avarii cu degajarea şi scurgerea substanţelor pu-
ternic toxice şi altor substanţe chimice la obiectele 
chimic periculoase, în transport, pierderea substanţelor 
puternic toxice în timpul transportării lor, care a dus la 
extinderea factorilor dăunători distructivi peste limitele 
zonei de protecţie sanitară, depăşind concentraţia ma-
ximă admisibilă (nivelul maxim admis): 

a) de 20-29 ori, în decurs de 48 ore; 
b) de 30-49 ori, în decurs de peste 8 ore.
Avarii cu degajarea substanţelor radioactive le-

gate cu sporirea debitului dozei la distanţa de 1 m > 
100 mGy: avarii legate de criticitate, avarii cu cantităţi 
mari de surse radioactive deschise, avarii de transport 
cu implicarea materialelor radioactive, pierderea con-
trolului asupra sursei de radiaţie ionizantă (inclusiv tra-
ficul şi utilizarea ilicită), alte avarii însoţite de poluare 
(suprairadiere), care au dus la contaminarea radioactivă 
a mediului înconjurător în urma căreia: 

a) conţinutul radionuclizilor în atmosferă depăşeşte 
concentraţia prevăzută de normele securităţii radioac-
tive; 

b) fondul radioactiv depăşeşte 25 mkR/oră. 
Avarii la sisteme de importanţă vitală: 
1) avarii ale sistemelor termice în sezonul rece al 

anului (temperatura aerului extern + 8°C şi mai jos); 
2) avarii ale sistemelor de alimentare a populaţiei cu 

apă potabilă; 
3) avarii ale sistemelor de canalizare: 
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a) Lipsa încălzirii în edificiile de locuit şi de menire 
social-culturală timp de 5 ore şi mai mult; 

b) lipsa apei potabile timp de 6 ore şi mai mult; 
c) majorarea de cel puţin 10 ori a volumului apelor 

reziduale şi concentraţiei substanţelor poluante. 
Avarii la instalaţiile industriale de epurare, cauza-

te de degajarea substanţelor ecologic dăunătoare care 
au dus la:

1) creşterea de cel puţin 100 ori a concentraţiei ma-
xim admisibile a substanţelor dăunătoare la obiectele 
acvatice; 

2) depistarea unui miros nespecific al apei cu inten-
sitatea de peste 4 grade; 

3) diminuarea conţinutului oxigenului solubil şi 
pierirea, în urma degajării, a peştilor şi altor organisme 
acvatice; 

4) scăderea până sub 2 mg/l a conţinutului de oxi-
gen solubil;

5) acoperirea cu o peliculă a cel puţin 1/3 din su-
prafaţa bazinului acvatic cu o întindere de până la                   
6 km

2
etc.

Conform prevederilor art. 3 al Legii nr. 467-XV din 
21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele in-
formaţionale de stat [12]: 

prin „– date”, se înțelege informaţia prezentată în-
tr-o anumită formă care permite a o comunica, comenta 
şi prelucra;

informaţia – reprezintă nişte cunoştinţe despre per-
soane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, 
obiecte, situaţii şi idei, iar informaţia documentată re-
prezintă acea informaţie, fixată pe un suport informaţi-
onal, care posedă atribute ce permit identificarea ei.

Conform art.3 al Convenţiei de la Aarhus, din 25 
iunie 1998, privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție în pro-
bleme de mediu, informaţie de mediu înseamnă orice 
informaţie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub 
orice formă materială, privind:

a) starea elementelor de mediu, cum ar fi aerul şi at-
mosfera, apa, solul, pământul, peisajul și zonele natura-
le, diversitatea biologică și componentele sale, inclusiv 
organismele modificate genetic și interacțiunea dintre 
aceste elemente;

b) factori, cum ar fi: substanţele, energia, zgomo-
tul și radiația, și activitățile ori măsurile, inclusiv mă-
surile administrative, acordurile de mediu, politicile, 
legislația, planurile și programele care afectează sau 
pot afecta elementele de mediu amintite la subpunctul 
a), analizele cost-beneficiu sau alte analize și prognoze 
economice folosite în luarea deciziei de mediu;

c) starea sănătății și siguranței umane, condițiile de 
viață umană, zonele culturale și construcţiile și modul 
în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elemen-
telor de mediu...

Conţinutul informaţiei şi criteriile de estimare a 
situaţiilor excepţionale pentru comunicările informa-
tive prezentate Serviciului Protecţiei sunt reglementate 
în Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la clasificarea 
situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi pre-
zentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţi-
ei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale.

Informaţiile trebuie să conţină date cu privire la 

poluarea excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, 
chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase 
pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, precum şi despre 
starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediu-
lui.

Deocamdată nu putem încă afirma că există o 
definiție atotcuprinzătoare a fenomenului poluă-
rii, deși în decursul timpului, s-au mai dat multe de-
finiţii, cea mai completă dintre toate fiind considerată 
cea formulată de CONFERINȚA MONDIALĂ a ONU 
(STOCKHOLM-1972) asupra mediului, si anume: mo-
dificarea componenților naturali sau prezenţa unor 
componente străine, ca urmare a acţiunii omului şi 
care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în 
care se găsesc şi prin timpul cât acționează, efecte 
nocive asupra sănătății, creează disconfort sau impi-
etează asupra diferitelor utilizări ale mediului la care 
acesta putea servi în forma sa anterioară. 

Din cuprinsul definiției se poate constata că cea mai 
mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poar-
tă omul, poluarea fiind consecința activității fiziologi-
ce, dar mai ales social-economice a acestuia. 

Referindu-ne la poluare, în general, si la efectele 
nocive ale acesteia asupra sănătății și confortului omu-
lui, în special, este util să ne oprim aici la două noțiuni 
multă vreme considerate sinonime și care nici astăzi nu 
sunt acceptate de toți cercetătorii ca fiind total diferite. 
Este vorba despre poluarea și impurificarea mediului.

Prin impurificarea mediului se înțelege prezenţa în 
mediul înconjurător a unor elemente sau componente 
care nu se găsesc în mod obişnuit în alcătuirea aces-
tuia.

Din definiţia dată mai devreme reiese însă că polua-
rea cuprinde atât prezenţa unor elemente străine, cât şi 
modificarea componentelor naturale ale mediului. 

Un exemplu în acest sens îl constituie creşterea 
concentraţiei de dioxid de carbon din aer ca urmare a 
activităților industriale ale omului. Este vorba de polu-
are, deşi dioxidul de carbon face parte din compoziția 
normală a aerului.

 Pe de altă parte, simpla prezenţă a unor elemente 
străine faţă de componenţa normală a mediului încon-
jurător nu este de natură să provoace efecte nocive sau 
nedorite decât în cazul când prin natura lor, concentrația 
în care se găsesc şi timpul cât acționează produc ase-
menea consecințe. 

Din cele arătate, reiese deosebirea care se poate 
face între poluare și impuritate, deși așa cum am mai 
indicat, în vorbirea comună cele două noțiuni se con-
fundă frecvent.

Există mai multe feluri de poluare:
– Poluarea fizică: este generată de diverse radiații, 

îndeosebi de cele nucleare accidentale, cea termică, 
zgomote și infrasunete.

– Poluarea biologică: creată de contaminări micro-
biologice, ca urmare a introducerii abuzive sau acci-
dentale a unor specii sau varietăți de specii.

– Poluarea chimică: foarte diversă, poate fi provo-
cată de produse naturale, minerale sau organice, pre-
cum și de substanțe de sinteză, inexistente, inițial în 
natură. Se produce cu:

– derivați ai carbonului și hidrocarburi lichide;
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– derivați ai sulfului și azotului;
– derivaţi ai metalelor grele (Pb, Cr);
– derivați ai fluorului;
– materii plastice;
– pesticide;

materii organice fermentescibile etc.– 
Dintre poluanții chimici cu acțiune directă asupra 

solului pe primul loc se află îngrășămintele chimice și 
pesticidele. 

Pesticidele sunt produse chimice folosite pentru 
combaterea dăunătorilor plantelor și a produselor agri-
cole stocate, precum și pentru combaterea vectorilor 
biologici ai bolilor omului și animalelor. 

Ele sunt substanțe sau amestecuri de substanțe ce 
conțin ingrediente biologice active împotriva dăunato-
rilor.

Ingredientele biologice active sunt, în general, 
substanțe toxice cu potențial de degradare a mediului. 

Multe pesticide sunt toxice, inducând afecțiuni acu-
te și cronice pentru om.

Dintre poluanții de origine chimică frecvent 
întâlniți în aer, cu acțiune directă asupra organis-
mului uman și implicit al sănătății populației, pot fi 
enumerați:

pulberile cu acțiune iritantă,–  care acționează la 
nivelul căilor respiratorii care provoacă sau agravează 
bolile plămânilor ducând într-un final la apariția afec-
ţiunilor cronice;

– oxizii diferitelor substanțe prezenți în aer sub for-
mă de gaze, rezultate din arderea proceselor de combus-
tie sau din procesele industriale. Aceștia produc iritații 
ale căilor respiratorii, expectorații, salivări permanente, 
iar după o anumită perioadă la bronșitele cronice. În 
combinație cu hemoglobina din sânge duce la apariția 
methemoglobinei care împiedică transportul oxigenu-
lui dinspre plămâni către țesuturi;

poluanți gazoși cu acțiune asfixiantă– , rezultați 
din arderile incomplete ale combustibililor fosili, dintre 
care cel mai cunoscut este oxidul de carbon, gaz care a 
făcut numeroase victime. Prin combinarea cu hemoglo-
bina se formează carboxihemoglobina care blochează 
irigarea sangvină și provoacă în forme ușoare cefalee, 
somnolenţă, greață, aritmii, iar la o expunere îndelun-
gată decesul;

poluanți cu acțiune toxică sistematică– , cum ar fi 
plumbul care produce boli grave, în special, la organis-
mele slabe sau în formare;

poluanți cu acțiune cancerigenă prezenți în at-– 
mosferă în zonele industriale care degajă prin arderi 
incomplete hidrocarburi aromatice sau arsenele, sau 
metale grele (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg);

poluanții care se întâlnesc în apă și îi afectează – 
calitatea, devenind improprie pentru consum, generea-
ză afecțiuni sau conduc la apariția unor boli infecțioase 
(febra tifoidă, hepatita epidemică etc.) sau a epidemii-
lor.

Foarte frecvente sunt intoxicațiile cu nitrați, cu 
plumb sau cu mercur. Aceste intoxicații apar în urma 
consumului apei din surse necontrolate, în special din 
fântânile săpate numai până la prima pânză freatică în 
care s-au acumulat apele contaminate cu pesticidele fo-
losite în agricultură, s-au colectat dejecțiile animaliere 

din combinatele zootehnice sau din fosele nevidanjabi-
le din gospodăriile populației din mediul rural. 

În general, consumul de apă potabilă infestată duce 
la reacții patologice generale ale țesuturilor și organelor 
afectate, provocând tulburări metabolice și circulatorii, 
procese inflamatorii, creșteri anormale, procese tumo-
rale etc.

Aceste surse de apă necontrolate au depășit limitele 
concentrației admisibile de:

– arsen, care duce la tulburări metabolice și de di-
gestie, cefalee și amețeli, slăbirea generală a organis-
mului și stări permanente de oboseală;

fluor–  cu acțiune asupra sistemului osos și a rini-
chilor;

cadmiu–  care afectează ficatul cu repercusiuni ne-
faste multiple asupra stării generale a organismului.

Poluanții chimici se acumulează cu foarte mare 
ușurință în sol, datorită activităților neglijente ale oa-
menilor, dar și prin folosirea substanțelor chimice cu 
rol de a spori producțiile agricole. Solul reprezintă 
capitalul cel mai prețios de care dispune omul pentru 
satisfacerea nevoilor sale, deoarece el reprezintă fun-
damentul tuturor resurselor necesare vieții. De stratul 
subțire și roditor este legată întreaga producție agricolă 
a omului și reprezintă sursa de hrană pentru toate necu-
vântătoarele planetei. 

reziduurile petroliere industriale, reziduurile or-
ganice, detergenții sintetici proveniți din activitatea 
casnică și industrială, utilizarea pesticidelor remanen-
te, organoclorurate, împrăștierea pe sol a reziduurilor 
menajere și de origine animală în cantități excesive, 
stropirea plantelor cu ape reziduale, impurificate, pro-
venite de la diferitele surse necontrolate din instalațiile 
industriale se acumulează în sol și-i distrug potențialul 
roditor, anihilându-i capacitatea de regenerare.

O problemă deosebită cu care ne confruntăm în pre-
zent este avalanșa de deșeuri de plastic care au ajuns să 
ne asedieze localitățile, infestează apa râurilor, lacuri-
lor, mărilor și oceanelor. 

Într-un articol apărut în National Geografic din 2 
sept. 2003 se citează o constatare a Agenției de protecție 
a mediului din SUA – anual, la nivel mondial se consu-
mă între 500 mld. și 1 trilion de pungi de plastic [13]. 

 radioactivitatea poate fi definită ca proprietatea 
unor elemente de a se transforma, prin dezintegrare, 
în alte elemente, după emiterea unor radiaţii. Există o 
radioactivitate naturală, de origine cosmică (emisă de 
diverse corpuri cereşti, mai ales de Soare) şi terestră, 
emisă de rocile terestre, precum şi o radioactivitate ar-
tificială, provocată de activitatea umană.

Poluarea radioactivă poate fi definită ca o creştere 
a radiaţiilor, ca urmare a utilizării de către om a sub-
stanţelor radioactive. 

Radiaţiile emise de substanţele radioactive sunt de 
trei tipuri:

radiaţii – gamma, constituite din unde electromag-
netice de mare frecvenţă, foarte penetrante;

radiaţii – beta, compuse din electroni, a căror viteză 
de deplasare este apropiată de a luminii şi pot pătrunde 
în ţesuturile vii, până la mai mulţi centimetri;

radiaţii – alfa încărcate pozitiv, care sunt nuclei de 
heliu, foarte puţin penetranţi pentru ţesuturile vii.
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Din punct de vedere ecologic, sunt toxici în special 
derivaţii radioactivi ai elementelor simple ce intră în 
constituenţii fundamentali ai materiei vii: C14, P32, Ca45, 
S35, I131. Aceştia pot fi încorporaţi în organism şi repre-
zintă sursa de iradiere internă periculoasă, datorită pro-
prietăţilor lor chimice analoge cu acelea ale compuşilor 
naturali din organismele vii. Aşa se prezintă Sr30 analog 
cu Ca şi Ce137 analog cu K, care sunt cei mai periculoşi 
radioizotopi eliberaţi în mediu ca urmare a îndepărtării 
deşeurilor radioactive şi a recăderilor datorate explozi-
ilor nucleare.

Surse de poluare radioactivă. Sursele artificiale de 
poluare radioactivă sunt de două categorii: controlate şi 
necontrolate. 

Cele controlate se referă la: acceleratorii de particu-
le în scopul cercetărilor, generatoarele de raze X, apara-
te şi instalaţii de uz casnic (radioterapeutică, aparate de 
televiziune), surse legate de reacţii nucleare (reactoare 
nucleare bazate pe fisiune nucleară), radioizotopi utili-
zaţi în diverse laboratoare.

Sursele necontrolate se referă la: căderi radioactive 
rezultate din experienţele nucleare, deşeuri radioactive 
rezultate din activităţile economice şi din cercetare.

Efectele poluării radioactive. Din punctul de vede-
re al modului de acţiune al radiaţiilor, poluarea poate fi 
de două categorii:

1 – Poluare radioactivă directă, atunci când omul 
inhalează aerul poluat. Acest tip este provocat fie dato-
rită accidentelor de la reactoarele nucleare sau uzinele 
atomo-electrice, fie printr-un război atomic. Se cunosc, 
până în prezent, aproximativ 170 de accidente nucleare 
serioase, dintre care cel de la Cernobâl este mai cunos-
cut şi mai apropiat de noi. 

2 – Poluare radioactivă indirectă – începe prin căde-
rile radioactive din atmosferă şi depunerea lor pe sol, pe 
culturile agricole etc. Aceste depuneri se concentrează 
în lungul lanţurilor trofice, după următorul traseu: aer 
→ sol, culturi, ierburi şi ape→animale→om. 

Algele concentrează de 1000 de ori mai multe sub-
stanţe radioactive decât se află în apă, fitoplanctonul 
de 5.000 de ori, iar animalele acvatice le concentrează 
şi mai mult. Plantele terestre le concentrează mai ales 
în frunze şi tulpini, de aici pericolul pentru ierbivore, 
care le concentrează şi mai mult, laptele fiind cel care 
vehiculează masiv aceste radiaţii. Moluştele bivalve 
de apă dulce concentrează de 100 de ori mai mult iod 
radioactiv faţă de concentraţia din apă. Peştii dulci-
coli, care se află în verigile superioare ale lanţurilor 
trofice, sunt de 20.000-30.000 de ori mai radioactivi 
decât apa în care trăiesc.

Fenomenul de concentrare se observă şi în lanţu-
rile trofice la capătul cărora se află păsările ihtiofage. 
Astfel, s-a constatat că P32 (în râul Columbia, SUA) a 
trecut de la concentraţia de 1, din apă, la concentraţia 
de 35 la nevertebratele acvatice (crustacee, insecte) şi 
la concentraţii de 7.500 în corpul raţelor.

Omul, ultima verigă a lanţului trofic, preia aceste 
elemente poluate ce pătrund în tubul digestiv după ab-
sorbţia alimentelor animale şi vegetale poluate radio-
activ. Acest proces este posibil datorită fenomenului de 
substituire între elementele radioactive şi cele de care 
organismul are nevoie. Aşa, de exemplu, când peşte-

le, legumele, laptele conţin chiar urme de Sr90, vasele 
fixează o parte din acesta, confundându-l cu Ca. Aşa 
se face că în oasele copiilor ce se hrănesc cu peşte s-a 
găsit Sr90 în cantităţi mai mari decât la părinţi. Acest pe-
ricol este cu atât mai mare, cu cât substanţele radioacti-
ve sunt remanente, organismul uman neputând distruge 
aceste elemente.

Efectele radioactivităţii asupra omului. S-a con-
statat că populaţia este supusă unei radiaţii naturale de 
100-150 mrem (mremul fiind unitatea de radiaţii care 
produce aceleaşi efecte biologice ca şi un roentgen de 
radiaţii X). Omul poate suporta o radiaţie de până la 
1.000 mrem, însă Comisia Internaţională de Protecţie 
contra Radiaţiilor a stabilit norma maximă admisibilă 
de 5.000 mrem/ind./an. Efectele fiziologice ale radiaţi-
ei se manifestă prin diverse tulburări: ameţeli, dereglări 
intestinale ce pot merge până la decese. Efectele directe 
se manifestă prin arsuri diverse. De asemenea, radiaţii-
le se comportă ca agenţi cancerigeni sau mutageni. Mai 
întâi rezultă o alterare a cromozomilor, apoi o modifi-
care a codului genetic.

Efectele genetice ale radiaţiilor. Sunt dependente 
de doză, debitul dozei, tipul radiaţiei, viteza diviziunii 
celulare, numărul cromozomilor, reversibilitatea leziu-
nilor cromozomiale.

La nivel celular, efectele radiaţiilor sunt foarte vari-
ate, ele determinând încetinirea sau blocarea diviziunii 
celulare, pierderea definitivă a capacităţii de diviziune 
şi chiar moartea celulelor. Sub influenţa radiaţiilor io-
nizante se produc diferite tipuri de restructurări cromo-
zomiale, inversii, translocaţii, duplicaţii.

radiaţiile ionizante şi biosfera. Prin contaminarea 
radioactivă a mediului, are loc pătrunderea substanţelor 
radioactive în organismele vegetale, animale şi umane, 
producându-se un fenomen de iradiere internă, datorită 
prezenţei unor izotopi radioactivi (I131, Sr90, Cs137). Ra-
diaţiile afectează materialul biologic în mod variat, însă 
efectul cel mai critic este cel de la nivelul informaţiei ge-
netice, adică la nivelul ADN-ului. În mod natural, o par-
te din leziunile ADN-ului sunt reparate cu ajutorul unui 
echipament enzimatic complex din celula vie. Este vorba 
despre aşa-numitul „proces reparator al ADN-ului”. O 
altă parte a leziunilor provoacă modificări în structura şi 
numărul cromozomilor din celulă, precum şi a genelor, 
astfel că celula vie suferă mutaţii sau, în cazul unor doze 
mari de iradiere, efectul acestora poate fi letal.

Leziunile la nivelul ADn-ului, provocate de radia-
ţiile ionizante, au ca efect transformarea protooncoge-
nelor în oncogene, fapt ce determină apariţia de cance-
re. Inducţia de cancere este primul efect somatic tar-
div al radiaţiilor. De asemenea, la femeile însărcinate, 
radiaţiile ionizante determină, mai ales în primele luni 
de sarcină, modificări genetice la nivelul embrionilor şi 
al fătului, care pot duce la apariţia unor malformaţii la 
copiii nou-născuţi. 

Important este faptul că nu există doze-limită sub 
care radiaţiile sunt total inofensive. Există numai doze 
de risc redus [14].

Astfel, prin infracţiunea prevăzută de art. 225 Cod 
penal, în ambele modalităţi ale ei, se tăinuiește sau se 
prezintă intenţionat date neautentice cu privire la im-
pactul asupra mediului.
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Conform art. 3 al Legii nr. 86 din 29.05.2014 pri-
vind evaluarea impactului asupra mediului [15], prin 
impact asuprea mediului se înțelege schimbări directe 
sau indirecte ale mediului, provocate de realizarea unor 
activităţi planificate care afectează sau pot afecta atât 
sănătatea omului, cât şi diversitatea biologică, solul, 
subsolul, apa, aerul, clima, landşaftul, bunurile materi-
ale, patrimoniul cultural, precum şi interacţiunea dintre 
factorii enumeraţi.

Principiul evaluării impactului asupra mediului îna-
intea demarării oricărei activități, care ar putea să aibă 
efect prejudiciabil, sau înaintea luării oricărei decizii 
de mediu, s-a născut în momentul în care omenirea a 
conștientizat că activitatea umană, și mai ales progresul 
fără precedent al tehnicii și tehnologiilor, au o influență 
negativă asupra naturii, influență care trebuia controla-
tă sau, în unele cazuri, chiar oprită. 

Sediul materiei în privința acestui principiu îl con-
stituie, fără îndoială, Convenția de la Espoo, 1991 și 
Protocolul de la Kiev din 2003 referitor la evaluarea 
strategică de mediu. 

Evaluarea impactului asupra mediului este nu numai 
o obligaţie, dar respectarea acesteia implică şi buna ve-
cinătate între statele riverane, precum și dreptul statului 
vecin de a nu i se aduce prejudicii mediului propriu. 
Acest fapt este de natură să ne convingă şi mai tare de 
intercondiţionările care există între toate principiile de 
dreptul mediului.

În sfârșit, evaluarea impactului asupra mediului re-
prezintă una dintre cele mai utile metode de prevenire a 
repercusiunilor negative semnificative asupra naturii şi 
exprimă imperativul introducerii variabilei ecologice în 
cadrul deciziilor adoptate de către state și organizațiile 
internaționale [16].

Declarația de la Stockholm, 1972, prevede, în 
Principiul 18, faptul că „este necesar să se recurgă la 
știință şi tehnică pentru a descoperi, a evita sau a limita 
pericolele care amenință mediul înconjurător”. Este clar 
că această idee este încă departe de conceptul modern 
pe care îl analizăm, dar cu toate acestea nu putem să ne-
glijăm tendința de evaluare a potențialelor efecte nega-
tive care există în această formulare, chiar dacă numai 
la nivel de declarație a unei conferințe internaționale.

Conceptul este mult mai bine precizat în Carta 
Mondiala a Naturii, 1982, unde se arată, în partea 
II, pct.11, lit. b) și c) că „activitățile care pot pertur-
ba echilibrul naturii vor fi precedate de o evaluare a 
consecințelor, precum și de studii privind impactul asu-
pra naturii, astfel încât să fie reduse la minimum efecte-
le prejudiciabile” [17]. 

Un alt exemplu în acest sens este și Actul Final de 
la Helsinki, 1975, care prevede „obligația statelor de a 
dezvolta metodele de determinare a efectelor eventuale 
ale activităților tehnice și economice asupra mediului 
înconjurător” [18].

Mult mai explicită este Directiva comunitară 
85/337 asupra studiilor de impact, care distinge în 
Anexa I asupra proiectelor care trebuie întotdeauna să 
facă obiectul unui studiu de impact, și în plus, impune 
obligația consultării publicului înainte ca proiectul să 
fie antamat [19].

Elementul de noutate pe care îl aduce Convenția 

de la Espoo, 1991, constă în aceea că se afirmă nece-
sitatea de a lua în considerare, în mod expres, factorii 
de mediu, la începutul oricărui proces decizional. Altfel 
spus, înainte de orice fel de decizie, proiectul sau acti-
vitatea respectivă trebuie trecute prin filtrul ecologiei, 
iar această obligație este una imperativă.

Prima modalitate de cooperare în direcția evaluă-
rii impactului asupra mediului, astfel cum aceasta este 
prevăzută de convenție, este notificarea statului vecin 
cu privire la oricare activitate care este susceptibilă să 
provoace un impact transfrontalier (art.3) [20].

În această notificare se includ informații privind 
activitatea propusă, precum și un termen în care sta-
tul potențial afectat trebuie să răspundă. Dacă acesta 
din urmă nu răspunde în termenul fixat sau răspunsul 
este în sensul neparticipării la procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, statul de origine are posi-
bilitatea să decidă [21].

Statele au prevăzut, în majoritatea convențiilor 
internaționale încheiate, principiul evaluării impactului 
asupra mediului, începând chiar cu Declarația de la 
Rio de janeiro, 1992, care prevede în Principiul 17 
faptul că activitățile care pot avea un potențial efect ne-
gativ asupra naturii trebuie supuse, în prealabil, unui 
studiu de impact.

În același an, Convenția de la Helsinki, prevede în 
art.3 alin.(1) lit. h) obligația statelor de a elabora, adop-
ta și implementa măsuri privind evaluarea impactului 
asupra mediului, în vederea prevenirii, controlului și 
reducerii poluării. Procedura evaluării impactului asu-
pra mediului este prevăzută și de art.7 alin.(5) lit. f) din 
Convenția de la Sofia, 1994, care arată că aceasta se 
realizează în conformitate cu reglementările naționale 
și internaționale sau cu alte proceduri pentru evaluarea 
și aprecierea efectelor ecologice, procedurile în plan le-
gislativ intern fiind foarte detaliate și având un caracter 
practic concret.

Conform art. 4 al Convenţiei de la Aarhus, în vede-
rea asigurării accesului la informația ecologică: 

1. Pârtile vor asigura ca, în condițiile respectării ur-
mătoarelor alineate ale prezentului articol, autoritățile 
de stat, ca răspuns la cererea de a prezenta informația 
ecologică, să prezinte publicului, în cadrul legislației 
naționale, această informație, în cazul existenței ce-
rerii și în conformitate cu subalineatul b) de mai jos, 
copiile actelor efective, ce conțin sau includ această 
informație:

 a) fără necesitatea de a formula cointeresarea sa;
b) în forma solicitată, numai dacă: 
(i) autoritatea de stat nu are motiv de a o prezenta în 

altă formă, în acest caz trebuie să fie indicat motivul, ce 
ar justifica prezentarea informației astfel; sau 

(ii) informaţia nu a fost deja prezentată publicului 
în altă formă.

2. Informaţia ecologică, despre care se menționează 
în alin.(1) de mai sus, se prezintă în termene maxim 
restrânse, cel târziu peste o lună de la depunerea cererii, 
numai dacă volumul și complexitatea informaţiei co-
respunzătoare nu justifică prelungirea acestei perioade 
până la două luni de la depunerea cererii. Autorul cere-
rii este informat despre orice prelungire şi motive ce ar 
justifica adoptarea acestei decizii.
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3. Cererea de prezentare a informației ecologice 
poate fi respinsă, dacă:

a) autoritatea de stat, căreia i se înaintează rugămin-
tea, nu dispune de informația ecologică solicitată;

b) cererea este neîntemeiată sau formulată într-un 
mod prea general; sau

c) cererea face obiectul materialelor, aflate la etapa 
de definitivare sau în cadrul corespondenței interne a 
autorităţilor de stat, în cazurile când o astfel de excepție 
este prevăzută de legislația națională ori de practica 
acumulată, dar în cazul acesta se va ţine cont şi de inte-
resul publicului de a beneficia de această informaţie.

4. Cererea privind prezentarea informaţiei ecologi-
ce poate fi refuzată, dacă denunţarea acestei informaţii 
va influenta, în mod negativ:

a) confidenţialitatea activităţii autorităţilor de stat în 
acele cazuri, când această confidenţialitate e prevăzută 
de legislaţia naţională; 

b) relaţiile internaționale, apărarea națională sau se-
curitatea statului;

c) exercitarea justiţiei, posibilitatea persoanelor de a 
fi supuse unui proces judiciar echitabil sau capacitatea 
autoritarilor de stat de a efectua cercetări cu caracter 
penal sau disciplinar;

d) confidenţialitatea informaţiei comerciale și indus-
triale în acele cazuri, când o asemenea confidențialitate 
este protejată de lege în scopul ocrotirii intereselor 
economice legitime. În acest cadru, informaţia privind 
evacuarea reziduurilor și care implică protecția mediu-
lui urmează a fi dezvăluită;

e) dreptul proprietății individuale; 
f) confidenţialitatea datelor despre persoane si/sau a 

arhivelor referitoare la persoana fizică, atunci când per-
soana respectivă nu a dat acordul de a prezenta publi-
cului această informație, bazându-se pe reglementările 
legislației naționale;

g) interesele terţei părţi, ce prezintă informația soli-
citată, dacă această parte nu este legată de obligațiuni 
legitime de a proceda în așa mod, sau dacă această parte 
nu poate fi obligată să procedeze astfel şi în cazul când 
această parte nu dă acordul la divulgarea materialului 
corespunzător; sau

h) mediul ambiant, la care se referă această infor-
maţie, de exemplu, locurile de înmulțire a speciilor 
rare. Motivele menţionate pentru refuz vor fi interpre-
tate limitat ținând seama de interesul publicului în des-
coperirea acestei informaţii şi de faptul dacă informaţia 
solicitată se referă la evacuarea reziduurilor în mediul 
înconjurător. 

5. În cazurile când autoritatea de stat nu dispune de 
informația ecologică solicitată, această autoritate de 
stat în termene maxim restrânse informează autorul ce-
rerii despre autoritatea de stat, căreia, după opinia sa, 
poate fi adresată rugămintea de a prezenta informaţia, 
sau transmite această rugăminte acestei autorităţi, in-
formând în mod corespunzător despre aceasta şi auto-
rul cererii.

Componenţa infracţiunii este materială şi se consu-
mă în cazul survenirii consecinţelor indicate în alin.(1) 
art. 225 CP: 

a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor; 
b) pieirea în masă a animalelor; 

c) decesul persoanei; 
d) alte urmări grave; 
sau în alin. 2 art. 225 CP: soldate cu decesul a două 

sau a mai multor persoane.
Privitor la consecinţele prejudiciabile ale acestei in-

fracţiuni, cum ar fi: îmbolnăvirea în masă a oamenilor 
sau pieirea în masă a animalelor, este necesar a porni 
de la Criteriile de evaluare a situaţiilor excepţionale 
comunicate Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne ce le  
conţine Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la cla-
sificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumu-
lare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei 
populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, 
conform cărora:

Îmbolnăvirea în masă a oamenilor–  constă în 
îmbolnăviri contagioase ale oamenilor, epidemii, boli 
contagioase cu etiologie nedepistată la cel puţin 20 de 
persoane.

Pieirea în masă a animalelor–  se stabileşte nu nu-
mai după numărul animalelor pierite, ci se ţine cont şi 
de mărimea populaţiei lor. 

Astfel, acestea pot consta în îmbolnăvirea cu boli 
contagioase a animalelor agricole, care a dus la pierirea 
în masă a animalelor, inclusiv a celor sălbatice, când 
rata pieirii depăşeşte media statistică de 3 şi mai multe 
ori... 

Alte urmări grave–  sunt orice consecinţe ce încalcă 
esenţial securitatea ecologică (echilibrul ecologic), adică 
prezintă pericol pentru organismele vii, în acelaşi număr 
şi a oamenilor. 

Acestea pot consta şi în atacarea plantelor agricole 
de boli şi dăunători şi pierirea în masă a plantelor. 

În cazul decesului a două sau a mai multor persoa-
ne, acţiunile făptuitorului vor fi calificate în temeiul art. 
225 alin.(2) CP. 

Latura subiectivă se exprimă prin două forme de 
vinovăţie: persoana tăinuieşte în mod intenţionat sau 
prezintă date neautentice despre avariile cu poluarea 
excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, 
bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru 
viaţa sau sănătatea populaţiei, precum şi despre starea 
sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului, şi are 
atitudine de imprudenţă faţă de consecinţele survenite. 

Subiectul infracţiunii este special: persoana cu 
funcţii de răspundere, persoana publică sau persoana 
cu demnitate publică ori persoana care gestionează o 
organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie 
nestatală.

Astfel, subiecţii acestor infracţiuni sunt speciali: 
persoanele indicate mai sus, însărcinate cu atribuţii în 
materia protecţiei mediului înconjurător [22]. 

Subiect al infracţiunii poate fi şi persoana juridică.
Unele clarităţi cu privire la subiecţii acestei infracţi-

uni le conţin şi unele legi.
Astfel, Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu 

privire la resursele naturale [23] la art. 29 alin. (3) sta-
bileşte că Guvernul, autorităţile administraţiei publice 
locale, organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor 
naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, precum 
şi agenţii economici, prezintă regulat publicului infor-
maţii veridice şi accesibile despre activitatea din dome-
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niul folosirii resurselor naturale şi protecţiei mediului 
înconjurător. 

Așadar, pornind de la aceste prevederi legale, con-
chidem că subiecţi ai acestei infracţiuni pot fi persoane-
le însărcinate cu atribuţii în materia protecţiei mediului 
înconjurător din cadrul Guvernului, autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, organului de stat abilitat cu 
gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului 
înconjurător, precum şi a agenţilor economici:

– Legea nr. 1440-XIII din 24 decembrie 1997 cu 
privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară [24] în 
art. 11 lit. g) prevede că Serviciul Protecţiei Civile şi Si-
tuaţiilor Excepţionale trebuie să înştiinţeze şi să infor-
meze autorităţile publice şi populaţia despre pericolul 
accidentelor nucleare majore, despre producerea acci-
dentului şi despre situaţia excepţională creată de el; 

– Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind 
deşeurile de producţie şi menajere [25] în art.15 preve-
de că informaţiile privind starea locurilor de depozita-
re a deşeurilor şi impactul acestora asupra mediului şi 
sănătăţii populaţiei se prezintă de autorităţile adminis-
traţiei publice locale, organele autorităţii centrale abi-
litată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 
mediului înconjurător şi Ministerul Sănătăţii la cererea 
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, publicului 
şi a mijloacelor de informare în masă, în modul stabilit 
de Guvern; 

Legea nr. 272-XIII din 10 februarie 1999 cu pri-– 
vire la apa potabilă [26] în art.3 alin.(2) prevede că una 
din atribuţiile organelor centrale de specialitate şi ale 
autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul 
alimentării cu apă potabilă constituie informarea ope-
rativă şi veridică a consumatorului privitor la calitatea 
apei potabile.

Conform art.2 al Hotărârii Guvernului nr.1076 din 
16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excep-
ţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a infor-
maţiei în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în 
caz de situaţii excepţionale, Serviciul Protecţiei Civile 
şi Situaţiilor Excepţionale al MAI asigură colectarea, 
generalizarea şi prezentarea la Guvern a informaţiilor 
despre pericolul declanşării sau declanşarea situațiilor 
excepţionale, precum şi despre măsurile întreprinse în 
vederea prevenirii sau lichidării consecinţelor situaţii-
lor excepţionale. 

Alin.(3) al acestei Hotărâri obligă conducătorii 
mijloacelor de informare în masă publice, în cazul pe-
ricolului de declanșare sau al declanşării situaţiilor ex-
cepţionale, să ofere gratuit mijloace radioelectronice şi 
sisteme de telecomunicaţii comisiilor pentru situaţii ex-
cepţionale şi subdiviziunilor Serviciului Protecţiei Civi-
le şi Situaţiilor Excepţionale al MAI pentru transmiterea 
oportună şi operativă a informaţiei ce ţine de situaţiile 
excepţionale, conform destinaţiei acesteia [27].

Convenţia de la Aarhus, Danemarca (vezi supra), 
desfăşoară mai pe larg subiecţii acestor infracţiuni. Ast-
fel, conform art. 2 al acestei Convenţii, sunt responsa-
bile de furnizarea informaţiilor organele autorităţii de 
stat. „Autoritate de Stat” semnifică: 

a) administrația la nivel național, regional și la alt 
nivel; 

b) persoane juridice și fizice cu funcții adminis-

trative de stat prevăzute de legislația națională, aces-
te funcții incluzând obligațiuni concrete, activități sau 
servicii care se referă la mediul ambiant;

c) orice alte persoane fizice sau juridice care execută 
funcții sau obligațiuni de stat, sau prestează populației 
servicii, ce țin de problemele mediului înconjurător și 
se efectuează sub controlul autorității sau persoanei in-
dicate la lit.a) sau b) de mai sus…

Această definiţie nu include organele sau instituțiile 
care activează cu titlu legislativ sau judiciar.
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FABRICAREA  ILEGALă  A  SEMNELOR  DE  
MARCARE  DE STAT,  PuNEREA  îN  CIRCuLAțIE  

șI  uTILIzAREA  ACESTORA  (art.2501 CP RM): 
ASPECTE  DE  DREPT  PENAL

Partea II

Vitalie STATI,
doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

În studiul de față, se arată inter alia că: fabricarea articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals 
nu poate fi calificată suplimentar conform alin.(1) art.2462 CP RM; comercializarea articolelor din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals nu poate fi calificată suplimentar conform art.255 CP RM. Se argumentează că, în ipoteza 
trecerii peste frontiera vamală a semnelor de marcare de stat false ori a articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase 
cu marcaj fals, nu este aplicabil nici art.248 CP RM, nici alin.(10) art.287 din Codul contravenţional. Se relevă că, în lipsa 
scopului de comercializare a articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals, fabricarea unor asemenea 
articole nu prezintă pericol nici pentru economia națională, nici pentru ordinea de drept în ansamblu. Se demonstrează că, 
în ipoteza când fabricarea articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals nu urmărește scopul comer-
cializării acestor articole, subiectul poate să nu aibă calitatea specială de persoană care practică activitate de întreprinzător 
în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.

Cuvinte-cheie: semne de marcare de stat; articole din metale preţioase sau pietre preţioase; marcaj fals; falsificare; 
punere în circulaţie; utilizare; fabricare; comercializare.

***
In the present study, among other things, it is argued that: the manufacture of articles of precious metals or precious 

stones with false hallmarks cannot be additionally qualified under par.(1) art.2462 PC RM; the commercialization of ar-
ticles of precious metals or precious stones with false hallmarks cannot be additionally qualified under art.255 PC RM. It 
is argued that in case of false state hallmarks or articles of precious metals or precious stones with false hallmarks, once 
these crossed the customs border, we can no longer apply art.248 PC RM nor par.(10) art.287 of the Contravention Code. 
It is revealed that in the absence of the purpose of marketing the articles of precious metals or precious stones with false 
hallmarks, the manufacture of such items do not pose any danger either for the national economy or the rule of law as a 
whole. It is shown that when the manufacture of articles of precious metals or precious stones with false hallmarks is not 
intended for marketing, the subject of the offence may not possess the special quality of person who performs entrepre-
neurial activity in the field of precious metals and precious stones.

Keywords: state hallmarks; articles of precious metals or precious stones; false hallmarks; forgery; putting in circula-
tion; usage; manufacturing; marketing.

A treia modalitate normativă a faptei prejudicia-
bile, specificată la art.2501 CP RM – utilizarea 

ilegală a semnelor de marcare de stat – presupune apli-
carea ilegală a amprentei semnelor de marcare de stat 
pe articolele din metale preţioase sau pietre preţioase. 
Pentru calificarea faptei în baza art.2501 CP RM, nu 
este relevantă metoda prin care amprenta semnelor de 
marcare de stat se aplică ilegal pe articolele din meta-
le preţioase sau pietre preţioase: 1) metoda mecanică; 
2) metoda de electroscânteiere; 3) metoda laser etc.

Prima dintre aceste metode presupune că ampren-
ta semnelor de marcare de stat se aplică prin lovirea 
suprafeței articolelor din metale preţioase sau pietre 
preţioase cu ajutorul unor semne de marcare de stat 
mecanice. La rândul său, metoda de electroscânteiere 
presupune că amprenta semnelor de marcare de stat se 
aplică cu ajutorul unor electrozi-semne de marcare de 
stat. În acest caz, amprenta este aplicată prin arderea 
produsă de scânteia generată de electrozii-semne de 
marcare de stat, într-un mediu acvatic, prin folosirea 
curentului electric. În fine, metoda laser presupune 

că amprenta semnelor de marcare de stat se aplică cu 
ajutorul unui dispozitiv laser.

Utilizarea ilegală a semnelor de marcare de stat 
se prezintă sub următoarele două modalități faptice:         
a) utilizarea semnelor de marcare de stat false; b) utili-
zarea ilegală a semnelor de marcare de stat autentice.

Caracterizând cea de-a doua modalitate faptică, 
M.Iu. Botvinkin susține: „În această ipoteză, deși 
semnele de marcare de stat sunt autentice, se încalcă 
ordinea de utilizare a acestora, stabilită de actele nor-
mative de rigoare” [1].

De exemplu, se consideră ilegală aplicarea am-
prentei semnelor de marcare de stat pe articolele din 
metale preţioase sau pietre preţioase de către o persoa-
nă care nu deține competența necesară. În Republica 
Moldova, CSSM are competența exclusivă de a presta 
serviciul de marcare a articolelor din metale preţioase 
sau pietre preţioase. Aceasta întrucât, în conformitate 
cu lit.b) alin.(3) art.8 al Legii privind regimul metale-
lor preţioase şi pietrelor preţioase, statul își exercită 
monopolul asupra marcării bijuteriilor şi altor artico-
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le din metale preţioase sau pietre preţioase fabrica-
te în Republica Moldova şi a celor importate pentru 
comercializare. În mod similar, în anexa nr.2 la Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
reglementarea monopolurilor, nr.582 din 17.08.1995 
[2], se stabilește că marcarea de stat a articolelor din 
metale preţioase şi pietre preţioase constituie un mo-
nopol al statului.

Un alt exemplu de utilizare ilegală a semnelor de 
marcare de stat autentice transpare din analiza art.851 
al Codului penal al Republicii Estonia. Potrivit aces-
tuia, răspunderea se prevede, printre altele, pentru 
utilizarea ilegală a semnelor de marcare de stat au-
tentice pe articolele necorespunzătoare din metale 
preţioase sau pietre preţioase (însă, care sunt pasibile 
de marcarea obligatorie de stat). Se are în vedere că, 
într-un astfel de caz, titlul semnelor de marcare de stat 
autentice nu corespunde cu titlul articolelor pe care 
se aplică amprenta respectivelor semne. Ca rezultat, 
deoarece nu reflectă realitatea, marcajul aplicat va fi 
unul fals.

Această ipoteză trebuie deosebită de cea presupu-
nând aplicarea semnelor de marcare de stat autentice 
pe articolele care nu sunt pasibile de marcare obliga-
torie de stat. Așa cum am menționat supra, într-o ast-
fel de ipoteză, art.2501 CP RM este inaplicabil. Însă 
nu se exclude incidența unei alte norme penale (de 
exemplu, a art.190 CP RM, în cazul în care aplicarea 
semnelor de marcare de stat autentice pe articolele, 
care nu sunt pasibile de marcare obligatorie de stat, 
implică înșelăciune în scop de sustragere).

Dezvoltând ideea, îl vom cita pe M.Iu. Botvinkin: 
„Este posibil ca utilizarea ilegală a semnelor de mar-
care de stat să fie urmată de sustragerea unor bunuri 
străine pe calea înșelăciunii. Într-o asemenea situație, 
calificarea trebuie făcută în baza art.159 și 181 din 
Codul penal al Federației Ruse” [3]. O opinie simi-
lară este exprimată de V.Ia. Tații, O.I. Perepelițea și 
V.M. Kiriciko: „Utilizarea ilegală a semnelor de mar-
care de stat pe articolele din metale preţioase sau pie-
tre preţioase (care sunt pasibile de marcare obligatorie 
de stat), atunci când titlul semnelor de marcare de stat 
autentice nu corespunde cu titlul articolelor pe care 
se aplică amprenta respectivelor semne, dacă aceas-
tă faptă este urmată de sustragerea unor bunuri străi-
ne pe calea înșelăciunii, se califică în baza art.190 și 
217 din Codul penal al Ucrainei” [4]. De asemenea,             
O.O. Dudorov afirmă: „Sustragerea unor bunuri străi-
ne, însoțită de utilizarea ilegală a semnelor de marcare 
de stat, necesită calificare conform regulilor concur-
sului de infracțiuni, în baza art.190 și 217 din Codul 
penal al Ucrainei” [5].

Deși împărtășește soluția concursului de infrac-
țiuni, V.V. Palii operează cu argumente care contra-
zic această soluție: „De una singură, utilizarea ilega-
lă a semnelor de marcare de stat nu poate fi privită 
ca metodă a sustragerii. Printr-o asemenea faptă, nu 
este posibil să sustragi bunuri străine. Utilizând ilegal 
semnele de marcare de stat, în scopul sustragerii unor 
bunuri străine, făptuitorul se pregătește să comită es-
crocheria” [6]. Prin aceasta, autorul confirmă implicit 

că suntem în prezența concurenței dintre parte și în-
treg. Iar orice concurență de norme exclude concursul 
de infracțiuni.

Din aceste considerente, în ipoteza examinată este 
superfluă reţinerea la calificare a art.2501 CP RM. 
Explicația constă în următoarele: în asemenea cazuri, 
apare concurenţa dintre art.2501 CP RM (privit ca 
parte) şi art.190 CP RM (privit ca întreg). Or, dacă 
făptuitorul urmărește sustragerea unor bunuri străine, 
atunci utilizarea ilegală a semnelor de marcare de stat, 
marcajul aplicat fiind unul fals, constituie nu altceva 
decât pregătirea de înșelăciune în scop de sustragere 
(deci, pregătirea de una din infracțiunile prevăzute la 
art.190 CP RM). În astfel de cazuri, aplicarea ilegală 
a amprentei semnelor de marcare de stat pe articole-
le din metale preţioase sau pietre preţioase presupune 
fabricarea mijlocului cu ajutorul căruia urmează a fi 
înșelată victima.

De aceea: 
1) dacă făptuitorul utilizează ilegal semnele de 

marcare de stat, marcajul aplicat fiind unul fals – în 
scopul sustragerii unor bunuri străine – vom fi în 
prezența pregătirii de una din infracțiunile prevăzute 
la art.190 CP RM. În astfel de cazuri, art.2501 CP RM 
este inaplicabil; 

2) dacă făptuitorul utilizează ilegal semnele de 
marcare de stat, marcajul aplicat fiind unul fals – după 
care, folosind articolele din metale preţioase sau pietre 
preţioase cu acel marcaj fals, sustrage bunuri străine – 
vom fi în prezența uneia din infracțiunile prevăzute la 
art.190 CP RM (în formă consumată). Și în astfel de 
cazuri, art.2501 CP RM nu este aplicabil; 

3) dacă persoana doar utilizează ilegal semnele de 
marcare de stat, marcajul aplicat fiind unul fals, după 
care transmite unei alte persoane articolele din meta-
le preţioase sau pietre preţioase cu acel marcaj fals, 
pentru ca aceasta din urmă să le folosească, sustră-
gând bunuri străine – prima dintre aceste persoane va 
fi considerată complice la una din infracțiunile prevă-
zute la art.190 CP RM. În astfel de cazuri, art.2501 CP 
RM nu-i va putea fi reținut la calificare.

În aceste trei cazuri, utilizarea ilegală a semnelor 
de marcare de stat nu este un scop în sine. Scopul 
urmărit este cel de sustragere a unor bunuri străine. 
Subordonată realizării acestui scop, utilizarea ilegală 
a semnelor de marcare de stat își pierde individualita-
tea. Tocmai de aceea, concurând cu art.190 CP RM, 
art.2501 CP RM „îi cedează locul”.

Dintr-o altă perspectivă, remarcăm că art.306 din 
Codul penal al Republicii Lituania stabilește răspun-
derea, printre altele, pentru sustragerea semnelor de 
marcare de stat. Cum ar fi calificată o asemenea faptă 
în conformitate cu legea penală autohtonă? Răspunsul 
la această întrebare trebuie diferențiat: 1) dacă sus-
tragerea semnelor de marcare de stat reprezintă un 
scop în sine, atunci se va aplica, după caz, art.186, 
187, 188, 190, 191 sau 192 CP RM ori art.105 din 
Codul contravențional; 2) dacă sustragerea semnelor 
de marcare de stat urmărește fie falsificarea, punerea 
ilegală în circulaţie sau utilizarea ilegală a acestora, 
fie fabricarea ori comercializarea articolelor din meta-
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le preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals, atunci 
se va aplica art.26 și 2501 CP RM.

Fabricarea articolelor din metale preţioase sau pie-
tre preţioase cu marcaj fals – constituind cea de-a patra 
modalitate normativă a faptei prejudiciabile, prevăzu-
tă la art.2501 CP RM – presupune două modalităţi fap-
tice cu caracter alternativ: a) contrafacere; b) alterare. 
Astfel, prin „contrafacere” se înţelege confecţionarea 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals, care imită articolele din metale preţioase 
sau pietre preţioase cu marcaj autentic. La rândul său, 
alterarea constă în modificarea articolelor din metale 
preţioase sau pietre preţioase cu marcaj autentic.

Modalitatea normativă analizată trebuie deosebită 
de cea presupunând utilizarea ilegală a semnelor de 
marcare de stat. Or, fabricarea articolelor din metale 
preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals nu presu-
pune utilizarea ilegală a semnelor de marcare de stat. 
Cu alte cuvinte, marcajul fals este obținut pe alte căi 
(de exemplu, prin turnarea articolelor din metale pre-
ţioase sau pietre preţioase, când matricea în care se 
toarnă metalul are inserată proeminența cu imaginea 
marcajului fals).

Fabricarea articolelor din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals nu poate fi calificată 
suplimentar conform alin.(1) art.2462 CP RM. Este 
posibil ca fabricarea articolelor din metale preţioase 
sau pietre preţioase cu marcaj fals să reprezinte un caz 
particular de falsificare a produselor, adică de fabrica-
re a lor în scop de comercializare fără documente de 
însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate. În aces-
te condiții, art.2501 CP RM trebuie privit ca o normă 
specială în raport cu alin.(1) art.2462 CP RM.

În sfârșit, cea de-a cincea modalitate normativă a 
faptei prejudiciabile, specificată la art.2501 CP RM – 
comercializarea articolelor din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals – reprezintă punerea în 
circulație, pe calea vânzării, a articolelor din metale 
preţioase sau pietre preţioase, cu amprenta semnului 
de marcare de stat fals. În context, precizăm că, de 
exemplu, în conformitate cu pct.11 din Hotărârea Gu-
vernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea 
Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, 
păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase 
şi pietre preţioase, nr.261 din 13.05.1996, desfacerea 
articolelor din metale preţioase sau pietre scumpe se 
efectuează în cazul în care au imprimate ale emblemei 
producătorului şi imprimate ale marcajului de stat. 
Articolele de producţie străină, importate în Repu-
blica Moldova, trebuie, de asemenea, să aibă în mod 
obligatoriu imprimate ale marcajului de stat, aplicat 
de CSSM.

Comercializarea articolelor din metale preţioase 
sau pietre preţioase cu marcaj fals nu poate fi califi-
cată suplimentar conform art.255 CP RM. Este posi-
bil ca comercializarea articolelor din metale preţioase 
sau pietre preţioase cu marcaj fals să reprezinte un caz 
particular de inducere în eroare a clienților (adică a 
consumatorilor), în sensul art.255 CP RM. În aces-
te condiții, art.2501 CP RM trebuie privit ca o normă 
specială în raport cu art.255 CP RM.

În prezența unor condiții necesare, schimbul, do-
narea, cedarea în contul unei datorii sau o altă aseme-
nea formă de înstrăinare (alta decât comercializarea) a 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals poate forma pregătirea sau complicitatea 
la una din infracțiunile prevăzute la art.2501 CP RM.

Precizăm că răspunderea se aplică în baza alin.(5) 
art.282 din Codul contravențional în cazul fabricării 
sau comercializării articolelor din metale preţioase, 
fără a avea imprimat marcajul de stat al Republicii 
Moldova sau fără certificat de conformitate pentru 
unele tipuri de giuvaiericale, a altor articole de uz cu-
rent din metale şi pietre preţioase, precum şi al co-
mercializării articolelor de giuvaiergerie fără etichete 
marcate.

După examinarea celor cinci modalități normative 
ale faptei prejudiciabile prevăzute la art.2501 CP RM, 
vom analiza ipoteza trecerii peste frontiera vamală a 
semnelor de marcare de stat false ori a articolelor din 
metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals. 
Într-o asemenea ipoteză, nu este aplicabil nici art.248 
CP RM, nici alin.(10) art.287 din Codul contravenţi-
onal. O asemenea faptă nu atrage răspundere, pentru 
că nici semnele de marcare de stat false, nici articole-
le din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj 
fals nu sunt specificate printre obiectele materiale cu 
calităţi speciale, nominalizate la alin.(2)-(4) art.248 
CP RM. De asemenea, noţiunea „mărfuri, obiecte 
și alte valori”, utilizată în alin.(1) art.248 CP RM şi 
în alin.(10) art.287 din Codul contravenţional, nu se 
referă nici la semnele de marcare de stat false, nici 
la articolele din metale preţioase sau pietre preţioase 
cu marcaj fals. Reprezentând falsuri, nici semnele de 
marcare de stat false, nici articolele din metale pre-
ţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals nu pot in-
tra sub incidența acestor norme. Noţiunea „mărfuri, 
obiecte și alte valori”, utilizată în alin.(1) art.248 CP 
RM şi în alin.(10) art.287 din Codul contravenţional, 
se referă exclusiv la semnele de marcare de stat auten-
tice și la articolele din metale preţioase sau pietre pre-
ţioase cu marcaj autentic. Or – când spunem „semne 
de marcare de stat” și „articolele din metale preţioase 
sau pietre preţioase” și privim aceste două noțiuni ca 
părți ale unui întreg, care este desemnat prin noțiunea 
„mărfuri, obiecte și alte valori” – înţelegem numai 
noțiunile „semne de marcare de stat” și „articolele din 
metale preţioase sau pietre preţioase” în accepțiunea 
Legii privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase.

În raport cu infracţiunile specificate la art.2501 CP 
RM – în modalitățile de a) punere ilegală în circula-
ţie a semnelor de marcare de stat, b) utilizare ilegală 
a semnelor de marcare de stat sau c) comercializare 
a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase 
cu marcaj fals – trebuie privite ca forme ale pregătirii 
păstrarea, procurarea, transportarea sau expedierea 
semnelor de marcare de stat autentice sau false ori a 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals, dacă scopul urmărit de făptuitor se ex-
primă, respectiv, în: a) punerea ilegală în circulaţie 
a semnelor de marcare de stat; b) utilizarea ilegală a 
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semnelor de marcare de stat sau c) comercializarea 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals.

Cei care păstrează, procură, transportă sau ex-
pediază semnele de marcare de stat autentice sau 
false ori articolele din metale preţioase sau pietre 
preţioase cu marcaj fals – alţii decât cei care le vor 
pune ilegal în circulație, le vor utiliza ilegal sau le 
vor comercializa, precum şi alţii decât cei care le-au 
falsificat (fabricat) – îndep linesc rolul de complici la:                          
a) punerea ilegală în circulaţie a semnelor de marcare 
de stat; b) utilizarea ilegală a semnelor de marcare de 
stat sau c) comercializarea articolelor din metale preţi-
oase sau pietre preţioase cu marcaj fals. Deci, urmea-
ză a fi traşi la răspundere în conformitate cu alin.(5) 
art.42 şi art.2501 CP RM.

Infracţiunile prevăzute la art.2501 CP RM sunt 
infracţiuni formale. Ele se consideră consumate 
din momentul săvârşirii acţiunii prejudiciabile cores-
punzătoare, în oricare din modalităţile sale. În mod 
concret, infracţiunile prevăzute la art.2501 CP RM se 
consideră consumate, după caz, din momentul: 1) fal-
sificării semnelor de marcare de stat; 2) punerii ilegale 
în circulaţie a semnelor de marcare de stat; 3) utiliză-
rii ilegale a semnelor de marcare de stat; 4) fabricării 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals; 5) comercializării articolelor din metale 
preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals.

Este posibil ca falsul să fie descoperit în situaţia 
când se încearcă a fi utilizate sau puse în circulaţie 
semnele de marcare de stat false, ori în situaţia când 
se încearcă a fi comercializate articolele din metale 
preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals. În astfel 
de situații, vom fi în prezența tentativei de utilizare, 
de punere în circulaţie sau de comercializare. Deci, 
calificarea se va face în baza art.27 și 2501 CP RM. 
Aceeași soluție de calificare o vom reține în situația 
săvârșirii acțiunii îndreptate nemijlocit spre falsifi-
carea semnelor de marcare de stat ori spre fabricarea 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals, dacă, din cauze independente de voința 
făptuitorului, astfel de acțiuni nu-și produc efectul.

Este posibil ca – în afară de încercarea de a utili-
za sau pune în circulaţie semnele de marcare de stat 
false, ori de încercarea de a comercializa articolele 
din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj          
fals – făptuitorul să falsifice semnele de marcare de 
stat ori, respectiv, să fabrice articolele din metale pre-
ţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals. În asemenea 
cazuri, răspunderea se aplică pentru una din infracţi-
unile specificate la art.2501 CP RM (în formă consu-
mată). Cu riscul de a ne repeta, menționăm că în dis-
poziţia art.2501 CP RM sunt descrise cinci modalităţi 
normative ale aceleiaşi infracţiuni, nu cinci infracţiuni 
distincte. Din acest motiv, având la bază aceeaşi in-
tenţie infracţională, falsificarea semnelor de marcare 
de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora (ca 
şi fabricarea și comercializarea articolelor din metale 
preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals) nu pot 
forma concursul de infracţiuni.

În consecinţă, dacă aceeaşi persoană falsifică sem-

nele de marcare de stat, iar apoi – în contextul acele-
iaşi intenţii infracţionale – le utilizează sau le pune 
în circulaţie, consumarea infracţiunii se atestă în mo-
mentul falsificării. Ultilizarea sau punerea în circulaţie 
semnifică epuizarea infracţiunii, depăşind cadrul sufi-
cient al laturii obiective. În mod similar, dacă aceeași 
persoană fabrică articolele din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals, iar apoi – în contextul 
aceleiași intenții infracționale – le comercializează, 
consumarea infracţiunii se atestă în momentul fabri-
cării. De această dată, comercializarea este cea care 
semnifică epuizarea infracţiunii, depăşind cadrul sufi-
cient al laturii obiective.

Latura subiectivă a infracţiunilor specificate la 
art.2501 CP RM se caracterizează prin intenţie di-
rectă. Se are în vedere că făptuitorul îşi dă seama 
de caracterul prejudiciabil al acţiunii de falsificare a 
semnelor de marcare de stat, de punere în circulaţie 
sau de utilizare a acestora, de fabricare sau de comer-
cializare a articolelor din metale preţioase sau pietre 
preţioase cu marcaj fals, și dorește să comită această 
acțiune. Intenția indirectă nu este posibilă, odată ce 
infracțiunile analizate sunt formale. Astfel, ar fi cu 
neputință ca făptuitorul să admită, în mod conștient, 
că săvârșește acțiunea de falsificare a semnelor de 
marcare de stat, de punere în circulaţie sau de utili-
zare a acestora, de fabricare sau de comercializare a 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals. Săvârșind-o, făptuitorul poate numai să 
dorească comiterea ei.

Interesul material sau alte interese personale sunt 
nominalizate ca motive speciale ale infracțiunilor pre-
văzute la art.181 din Codul penal al Federației Ruse, 
la art.258 din Codul penal al Republicii Belarus, la 
art.2281 din Codul penal al Republicii Uzbekistan, 
precum și la art.248 din Codul penal al Republicii 
Turkmenistan.

M.Iu. Botvinkin caracterizează aceste motive în 
felul următor: „Interesul material constă în năzuința 
făptuitorului de a obține câștiguri materiale de pe 
urma fabricării, a punerii în circulație sau a utiliză-
rii ilegale a semnelor de marcare de stat, ori a falsi-
ficării acestora. Alte interese personale se exprimă în 
năzuința făptuitorului de a obține avantaje cu caracter 
nepatrimonial” [7].

Suntem de acord cu definiția noțiunii „alte interese 
personale”. În același timp, considerăm incompletă 
definiția noțiunii „interes material”. Acesteia îi scapă 
ipoteza în care năzuința făptuitorului este nu cea de 
a obține câștiguri materiale. În opinia noastră, inte-
resul material constituie motivul generat de necesita-
tea făptuitorului de a-şi spori activul patrimonial (de 
a obţine sau de a reţine un câştig material) sau de a-şi 
micşora pasivul patrimonial (de a se elibera de chel-
tuieli materiale). În alt context, precizăm că, în con-
junctura infracțiuniilor specificate la art.2501 CP RM, 
interesul material poate fi nu doar personal. Aceasta 
înseamnă că, pentru calificarea faptei în baza art.2501 
CP RM, interesul material poate fi generat de necesi-
tatea făptuitorului: 1) de a obţine un câştig material 
pentru sine; 2) de a-şi reţine un câştig material; 3) de 
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a se elibera de cheltuieli materiale; 4) de a asigura un 
câştig material unor terţe persoane (de a obţine sau 
reţine un câştig material pentru ele, ori de a le elibera 
de cheltuieli materiale).

În afară de interesul material sau alte interese per-
sonale, alte motive (de exemplu, interesul profesional, 
interesul științific etc.) îl pot ghida pe făptuitor să co-
mită infracțiunile prevăzute la art.2501 CP RM.

Din dispoziția art.2501 CP RM, reiese că pentru ca-
lificarea faptei conform acestui articol nu este obliga-
toriu ca: 1) falsificarea semnelor de marcare de stat să 
urmărească scopul punerii în circulaţie sau al utilizării 
acestora; 2) fabricarea articolelor din metale preţioase 
sau pietre preţioase cu marcaj fals să urmărească sco-
pul comercializării acestor articole. Prezența sau lipsa 
unor asemenea scopuri poate fi luată în considerare la 
individualizarea pedepsei [8].

Merită atenție ipoteza când fabricarea articolelor 
din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj 
fals nu urmărește scopul comercializării acestor arti-
cole. În această ipoteză, articolele din metale preţioa-
se sau pietre preţioase cu marcaj fals sunt fabricate de 
către făptuitor, după caz, pentru: 1) satisfacerea pro-
priilor necesități; 2) schimb, donare, cedare în con-
tul unei datorii etc. În primul din aceste cazuri, care 
suscită un interes mai mare, motivul infracțiunii se 
poate exprima în năzuința făptuitorului: de a poseda 
anumite articole din metale preţioase sau pietre pre-
ţioase (care, de exemplu, să aibă un marcaj exclusi-
vist); de a demonstra altora că le posedă etc. În acest 
caz, nu este prejudiciată nicio persoană, deci lipsește 
victima infracțiunii. Mai mult, în cazul analizat, nu 
se poate susține că ar exista un raport juridic de con-
sum [9], pe al cărui fond se comit infracțiunile pre-
văzute la art.2501 CP RM. Drept urmare, este pusă la 
îndoială concepția, potrivit căreia aceste infracțiuni 
ar face parte din subgrupul de infracţiuni săvârşite în 
sfera consumului de bunuri, servicii și lucrări. În ulti-
mă instanță, este compromisă ideea că, indiferent de 
circumstanțe, infracțiunile specificate la art.2501 CP 
RM aduc atingere relațiilor sociale cu privire la eco-
nomia națională.

Considerăm imperioasă repararea acestei carențe. 
În lipsa scopului de comercializare a articolelor din 
metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals, 
fabricarea unor asemenea articole nu prezintă pericol 
nici pentru economia națională, nici pentru ordinea de 
drept în ansamblu. Această ipoteză nu diferă princi-
pial de cea care reiese din art.236 și 237 CP RM: în 
lipsa scopului de punere în circulație, nu constituie 
infracțiune nici fabricarea semnelor băneşti (bancno-
telor şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare 
şi comemorative, emise de Banca Naţională a Mol-
dovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau 
al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor 
mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare fal-
se, utilizate pentru efectuarea plăţilor, nici fabricarea 
cardurilor sau a altor instrumente de plată false, care 
nu reprezintă semne băneşti sau titluri de valoare, dar 
care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obli-
gaţii patrimoniale.

Din considerentele sus-menționate, recomandăm 
ca, în dispoziția de la alin.(1) art.2501 CP RM, cuvân-
tul „fabricarea” să fie substituit prin sintagma „fa-
bricarea în scopul comercializării”.

Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.2501 CP 
RM este persoana fizică responsabilă care în momen-
tul comiterii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. Per-
soana juridică (cu excepţia autorităţii publice) [10] 
poate fi subiect doar în cazul infracțiunii specificate la 
alin.(1) art.2501 CP RM.

Am menționat supra că, în ipoteza când fabricarea 
articolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals nu urmărește scopul comercializării aces-
tor articole, lipsește un raport juridic de consum, pe al 
cărui fond se comit infracțiunile prevăzute la art.2501 
CP RM. Reiese că, în această ipoteză, subiectul poate 
să nu aibă calitatea specială de persoană care practi-
că activitate de întreprinzător în domeniul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase, calitate dovedită prin 
licență și înregistrarea de stat corespunzătoare.

În toate celelalte ipoteze care intră sub incidența 
art.2501 CP RM, subiectul trebuie să aibă respecti-
va calitate specială. În lipsa acestei calități specia-
le, răspunderea urmează a fi aplicată pentru una din 
infracțiunile prevăzute la art.190 CP RM (în formă 
consumată sau sub formă de pregătire).

Potrivit pct.4) alin.(1) art.8 al Legii privind regle-
mentarea prin licenţiere a activităţii de întreprinză-
tor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
30.07.2001[11], activitatea cu metale preţioase şi pie-
tre preţioase se supune reglementării prin licenţiere de 
către Camera de Licenţiere.

De asemenea, conform Legii privind regimul me-
talelor preţioase şi pietrelor preţioase, activitatea de 
întreprinzător în domeniul metalelor preţioase şi pie-
trelor preţioase se desfăşoară în bază de licenţă, eli-
berată în condiţiile Legii privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în 
condiţiile Legii privind regimul metalelor preţioase 
şi pietrelor preţioase (alin.(1) art.16); activităţile cu 
metale preţioase şi pietre preţioase includ: a) comerci-
alizarea articolelor din metale preţioase şi pietre pre-
ţioase; b) fabricarea articolelor din metale preţioase 
şi pietre preţioase (alin.(2) art.16); comercializarea 
bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase şi 
pietre preţioase pe teritoriul Republicii Moldova se 
efectuează de către persoane juridice şi fizice care 
practică activitate de întreprinzător şi au obţinut li-
cenţa respectivă în modul stabilit de legislaţie (alin.
(6) art.19); comercializarea articolelor din metale 
preţioase şi pietre preţioase, recepţionate în baza con-
tractelor civile (contract de comision, bilet de amanet, 
chitanţa pentru valorile achiziţionate), se efectuează 
de către persoanele juridice şi fizice care practică acti-
vitate de întreprinzător după expertizarea şi marcarea 
articolelor la CSSM (alin.(61) art.19).

Prevederi similare există în Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la aprobarea Reguli-
lor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării 
şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre 
preţioase, nr.261 din 13.05.1996.
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În Darea de seamă privind probarea, marcarea, 
analiza articolelor din metale preţioase şi pietre preţi-
oase, înregistrarea agenţilor economici şi controalele 
efectuate în perioada anului 2014 [12], se arată că 402 
agenţi economici sunt înregistraţi la CSSM. Printre 
aceștia sunt cei care practică următoarele genuri de 
activitate: 79 de întreprinderi – comercializare; 135 
de întreprinderi – funcţionarea caselor de amanet, 
amanetarea metalelor preţioase, operaţiuni de gaj; 27 
de înreprinderi – fabricare, reparare, comercializare; 
53 de întreprinderi – fabricare, reparare; 35 de între-
prinderi – fabricare, reparare, achiziţionare, comerci-
alizare; 33 de întreprinderi – comercializare, achi-
ziţionare; 5 întreprinderi – comercializare, reparare;                         
1 întreprindere – fabricare, comercializare; 1 între-
prindere – comercializare, funcţionarea casei de ama-
net; 9 întreprinderi – reparare; 5 întreprinderi – co-
lectarea şi prelucrarea resturilor, extragerea metalelor 
preţioase din deşeuri; 5 întreprinderi – comercializa-
re, reparare, achiziţionare; 9 întreprinderi – fabricare, 
reparare, achiziţionare; 1 întreprindere – colectarea și 
prelucrarea resturilor şi deşeurilor, fabricarea artico-
lelor din metale preţioase; 1 întreprindere – fabricare, 
reparare, funcţionarea casei de amanet, comercializare; 
1 întreprindere – achiziţionare; 1 întreprindere – casetă 
metalică; 1 întreprindere [13] – activitatea cu metale 
preţioase.

După Iu.V. Radzevanovskaia, „în cazul în care 
este însoțită de practicarea ilegală a activității de în-
treprinzător, infracțiunea prevăzută la art.181 din 
Codul penal al Federației Ruse formează concurs cu 
infracțiunea specificată la art.171 din Codul penal al 
Federației Ruse” [14]. În general, considerăm posibil 
concursul infracțiunilor specificate la art.241 și 2501 
CP RM. Totuși, pentru aceasta, subiectul uneia dintre 
infracțiunile prevăzute la art.241 CP RM trebuie să 
aibă calitatea specială de persoană care practică acti-
vitate de întreprinzător în domeniul metalelor preţioa-
se şi pietrelor preţioase, calitate dovedită prin licență 
și înregistrarea de stat corespunzătoare. În aceste 
condiții, concursul infracțiunilor specificate la art.241 
și 2501 CP RM devine posibil doar în situația con-
semnată la lit.d) art.125 CP RM, atunci când subiectul 
infracțiunii fie desfăşoară activitatea de întreprinzător 
fără utilizarea mărcilor comerciale sau de fabrică ori 
fără indicarea în documente a codurilor fiscale, în ca-
zul în care folosirea sau indicarea lor este prevăzută 
de legislaţie, fie desfăşoară această activitate cu utili-
zarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate. 

O asemenea interpretare nu este valabilă pentru 
ipoteza când fabricarea articolelor din metale preţioa-
se sau pietre preţioase cu marcaj fals nu urmărește sco-
pul comercializării acestor articole. Într-o asemenea 
ipoteză, concursul infracțiunilor prevăzute la art.241 
și 2501 CP RM devine posibil în situațiile consem-
nate la lit.a)-c) art.125 CP RM, atunci când subiectul 
infracțiunii: a) desfăşoară activitatea de întreprinzător 
fără înregistrarea (reînregistrarea) la organele autori-
zate; b) desfăşoară unele genuri de activitate interzise 
de legislaţie; c) desfăşoară activităţi de întreprinzător 
prin intermediul filialelor, reprezentanţelor, sucursa-

lelor, secţiilor, magazinelor, depozitelor, unităţilor 
comerciale sau altor unităţi neînregistrate în modul 
stabilit de legislaţie.

În altă ordine de idei, răspunderea se agravează con-
form lit.a) alin.(2) art.2501 CP RM, dacă infracțiunea 
prevăzută la alin.(1) este săvârşită de un grup criminal 
organizat sau de o organizaţie criminală.

În sensul prevederii de la lit.a) alin.(2) art.2501 CP 
RM, individualizarea pedepsei se poate face în funcție 
de forma de participație, în a cărei prezență este comi-
să infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.2501 CP RM: 
grupul criminal organizat sau organizaţia criminală.

Luând în considerare prevederea de la alin.(2) 
art.77 CP RM, aplicarea lit.a) alin.(2) art.2501 CP RM 
exclude aplicarea lit.c) alin.(1) art.77 CP RM [15].

Indiferent de rolul executat la comiterea infracţiu-
nii, toţi membrii grupului criminal organizat răspund 
în calitate de coautori. De aceea, la calificarea celor 
comise de ei conform lit.a) alin.(2) art.2501 CP RM, 
nu este necesară trimiterea la art.42 CP RM.

Infracțiunea poate fi săvârşită nemijlocit şi de că-
tre o singură persoană, care a acţionat la însărcinarea 
grupului criminal organizat. În astfel de cazuri, cele 
comise de ea trebuie calificate potrivit lit.a) alin.(2) 
art.2501 CP RM, dacă autorul infracţiunii face parte 
din grupul criminal organizat în al cărui interes a ac-
ţionat.

Infracțiunea se consideră săvârşită de o organizaţie 
criminală, dacă a fost comisă de un membru al acesteia 
în interesul ei sau de o persoană care nu este membru 
al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia.

Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere 
penală numai pentru infracţiu nile la a căror pregătire 
sau săvârşire a participat. În contrast, organizatorul şi 
conducă torul organizaţiei criminale poartă răspundere 
pentru toate infracţiunile comise de această organiza-
ţie.

Dacă infracţiunile prevăzute la alin.(1) sau lit.b) 
alin.(2) art.2501 CP RM sunt săvârșite în participaţie 
simplă sau în participaţie complexă, la individuali-
zarea pedepsei se va lua în considerare circumstanța 
agravantă consemnată la lit.c) alin.(1) art.77 CP RM.

În altă privință, principala diferență dintre 
infracțiunea specificată la lit.b) alin.(2) art.2501 CP 
RM și infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.2501 CP 
RM ține de valoarea articolelor din metale preţioase şi 
pietre preţioase cu marcaj fals, care constituie obiec-
tul material (produsul) al infracțiunii. 

Astfel, în ipoteza infracțiunii specificate la lit.b) 
alin.(2) art.2501 CP RM, valoarea articolelor din me-
tale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals, care 
constituie obiectul material (produsul) al infracțiunii, 
trebuie să depăşească 5.000 unităţi convenţionale. Se 
va aplica răspunderea pentru infracțiunea prevăzută la 
alin.(1) art.2501 CP RM în cazul în care nu este depă-
şită această limită, inclusiv în cazul în care parametrii 
valorici ai obiectului material (produsului) al infracţi-
unii se exprimă în proporţii mari.

Finalmente, menționăm că persoana juridică nu 
poate fi subiect nici în prezența circumstanței agra-
vante consemnate la lit.a) alin.(2) art.2501 CP RM, 



25

Nr. 3, 2016 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

nici în ipoteza infracțiunii specificate la lit.b) alin.(2) 
art.2501 CP RM.

Ca rezultat al studiului efectuat, formulăm urmă-
toarele concluzii:

1) este justificată plasarea art. 2501 în capitolul X 
al Părții speciale a Codului penal al Republicii Mol-
dova;

2) la lit.b) alin.(2) art.2501 CP RM este consem-
nată nu o circumstanță agravantă a infracțiunii spe-
cificate la alin.(1) art.2501 CP RM. De fapt, la alin.
(1) și la lit.b) alin.(2) art.2501 CP RM sunt prevăzute 
infracțiuni de sine stătătoare. Aceste infracțiuni se pot 
afla între ele în concurs;

3) în cazul infracțiunilor prevăzute la art.2501 CP 
RM, obiectul juridic special îl formează relațiile so-
ciale cu privire la legalitatea confecționării, punerii 
în circulație și utilizării semnelor de marcare de stat, 
precum şi a fabricării și comercializării articolelor din 
metale preţioase sau pietre preţioase;

4) putem deosebi șase noţiuni care desemnează 
obiectul material sau produsul infracţiunilor speci-
ficate la art.2501 CP RM: a) semnele de marcare de 
stat autentice; b) semnele de marcare de stat false; 
c) articolele din metale preţioase cu marcaj auten-
tic; d) articolele din metale preţioase cu marcaj fals;             
e) articolele din metale preţioase și pietre prețioase 
cu marcaj autentic; f) articolele din metale prețioase 
și pietre preţioase cu marcaj fals;

5) semnul de marcare de stat nu se aplică pe pie-
trele preţioase. Pietrele prețioase pot fi diagnosticate 
sau evaluate, nu și probate sau marcate. În cazul arti-
colelor din metale preţioase și pietre prețioase, mar-
cajul aplicat se referă exclusiv la metalul prețios din 
componența unor astfel de articole;

6) în sensul art.2501 CP RM, prin „semn de marca-
re de stat” se înțelege instrumentul cu al cărui ajutor 
pe articolele din metale preţioase se aplică un marcaj 
special care – prin intermediul unor litere, cifre sau 
imagini stilizate – atestă conținutul metalului prețios 
de bază în aliaj;

7) aplicarea semnului de marcare de stat pe artico-
lele, care nu sunt pasibile de marcare obligatorie de 
stat, nu poate fi calificată conform art.2501 CP RM. 
În ipoteza analizată, nu se exclude incidența unei 
alte norme penale. De exemplu, articolele din metale 
prețioase sau pietre preţioase cu marcaj fals, care nu 
sunt pasibile de marcare obligatorie de stat, pot repre-
zenta mijlocul de săvârșire a uneia dintre infracțiunile 
prevăzute la art.190 CP RM;

8) semnul de marcare de stat nu se confundă cu: 
a) semnul nominal personal; b) eticheta plumbui-
tă, atașată articolului din metale preţioase sau pie-
tre scumpe;

9) monedele cu marcaj fals (privite ca articole din 
metale preţioase cu marcaj fals (în sensul art.2501 CP 
RM)) nu pot cumula calitatea de semne băneşti, emise 
de BNM sau de organul autorizat al unui stat străin 
sau al unei uniuni monetare de state străine, utilizate 
pentru efectuarea plăţilor. Or, monedele metalice false 
reprezintă obiectul material (produsul) al infracţiuni-
lor prevăzute la art.236 CP RM, atunci când făptuito-

rul le percepe ca mijloace de plată în economia naţio-
nală. Dimpotrivă, monedele metalice false constituie 
obiectul material (produsul) al infracțiunilor specifi-
cate la art.2501 CP RM, dacă făptuitorul le percepe în 
calitate de articole din metale preţioase, care prezintă 
o valoare numismatică sau de tezaurizare;

10) în cazul infracțiunii specificate la alin.(1) 
art.2501 CP RM, este esențial ca valoarea articolelor 
din metale preţioase sau pietre preţioase, care au mar-
caj fals (pe care au fost aplicate semnele de marca-
re de stat false), să nu depăşească 5.000 u.c. În caz 
contar, răspunderea se va aplica pentru infracțiunea 
prevăzută la lit.b) alin.(2) art.2501 CP RM;

11) art.2501 CP RM este aplicabil chiar dacă 
infracțiunea poartă asupra unui singur semn de mar-
care de stat ori a unui singur articol din metale preţi-
oase sau pietre preţioase cu marcaj fals;

12) de cele mai dese ori, infracţiunile prevăzute la 
art.2501 CP RM presupun prezența unei victime (sau, 
după caz, a unei potențiale victime). Se are în vedere 
consumatorul care achiziționează articole din metale 
preţioase sau pietre preţioase. Infracțiunile examinate 
nu au victimă în ipoteza în care fabricarea articolelor 
din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals 
nu urmărește scopul comercializării acestor articole. 
În această ipoteză, articolele din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals sunt fabricate de către 
făptuitor pentru satisfacerea propriilor necesități;

13) modalităţile normative cu caracter alterna-
tiv ale faptei prejudiciabile prevăzute la art.2501 CP 
RM sunt: a) falsificarea semnelor de marcare de stat;           
b) punerea ilegală în circulaţie a semnelor de marcare 
de stat; c) utilizarea ilegală a semnelor de marcare de 
stat; d) fabricarea articolelor din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals; e) comercializarea ar-
ticolelor din metale preţioase sau pietre preţioase cu 
marcaj fals;

14) în sensul art.2501 CP RM, falsificarea semnelor 
de marcare de stat presupune două modalităţi faptice 
cu caracter alternativ: a) contrafacere; b) alterare;

15) falsificarea semnelor de marcare de stat trebuie 
deosebită de fabricarea neautorizată a acestor semne. 
În prezența unor condiții necesare, fabricarea neauto-
rizată a semnelor de marcare de stat poate atrage răs-
punderea conform art.327 sau 328 CP RM ori art.312 
sau 313 din Codul contravențional;

16) punerea ilegală în circulaţie a semnelor de 
marcare de stat – se prezintă sub următoarele două 
modalități faptice: a) punerea în circulaţie a semnelor 
de marcare de stat false; b) punerea ilegală în circula-
ţie a semnelor de marcare de stat autentice;

17) utilizarea ilegală a semnelor de marcare de stat 
se prezintă sub următoarele două modalități faptice: a) 
utilizarea semnelor de marcare de stat false; b) utiliza-
rea ilegală a semnelor de marcare de stat autentice;

18) pentru calificarea faptei în baza art.2501 CP 
RM, nu este relevantă metoda prin care ampren-
ta semnelor de marcare de stat se aplică ilegal pe 
articolele din metale preţioase sau pietre preţioase:         
a) metoda mecanică; b) metoda de electroscânteiere; 
c) metoda laser etc.;
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19) dacă făptuitorul urmărește sustragerea unor 
bunuri străine, atunci utilizarea ilegală a semnelor de 
marcare de stat, marcajul aplicat fiind unul fals, consti-
tuie nu altceva decât pregătirea de înșelăciune în scop 
de sustragere (deci, pregătirea de una din infracțiunile 
prevăzute la art.190 CP RM). În astfel de cazuri, apli-
carea ilegală a amprentei semnelor de marcare de stat 
pe articolele din metale preţioase sau pietre preţioase 
presupune fabricarea mijlocului cu ajutorul căruia ur-
mează a fi înșelată victima;

20) fabricarea articolelor din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals presupune două mo-
dalităţi faptice cu caracter alternativ: a) contrafacere;      
b) alterare; 

21) fabricarea articolelor din metale preţioase sau 
pietre preţioase cu marcaj fals nu poate fi calificată 
suplimentar conform alin.(1) art.2462 CP RM;

22) comercializarea articolelor din metale pre-
ţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals reprezintă 
punerea în circulație, pe calea vânzării, a articolelor 
din metale preţioase sau pietre preţioase, cu amprenta 
semnului de marcare de stat fals;

23) comercializarea articolelor din metale preţioa-
se sau pietre preţioase cu marcaj fals nu poate fi califi-
cată suplimentar conform art.255 CP RM;

24) în ipoteza trecerii peste frontiera vamală a 
semnelor de marcare de stat false ori a articolelor din 
metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals, 
nu este aplicabil nici art.248 CP RM, nici alin.(10) 
art.287 din Codul contravenţional;

25) infracţiunile prevăzute la art.2501 CP RM sunt 
infracţiuni formale. Ele se consideră consumate din 
momentul săvârşirii acţiunii prejudiciabile corespun-
zătoare, în oricare din modalităţile sale;

26) latura subiectivă a infracţiunilor specificate la 
art.2501 CP RM se caracterizează prin intenţie direc-
tă;

27) interesul material, alte interese personale, inte-
resul profesional, interesul științific sau alte asemenea 
motive îl pot ghida pe făptuitor să comită infracțiunile 
prevăzute la art.2501 CP RM;

28) în lipsa scopului de comercializare a articole-
lor din metale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj 
fals, fabricarea unor asemenea articole nu prezintă pe-
ricol nici pentru economia națională, nici pentru ordi-
nea de drept în ansamblu;

29) subiectul infracţiunilor prevăzute la art.2501 
CP RM este persoana fizică responsabilă care în mo-
mentul comiterii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. 
Persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice) 
poate fi subiect doar în cazul infracțiunii specificate la 
alin.(1) art.2501 CP RM;

30) în ipoteza când fabricarea articolelor din me-
tale preţioase sau pietre preţioase cu marcaj fals nu 
urmărește scopul comercializării acestor articole, su-
biectul poate să nu aibă calitatea specială de persoană 
care practică activitate de întreprinzător în domeniul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, calitate do-
vedită prin licență și înregistrarea de stat corespunză-
toare;

31) aplicarea lit.a) alin.(2) art.2501 CP RM exclude 
aplicarea lit.c) alin.(1) art.77 CP RM;

32) dacă infracţiunile prevăzute la alin.(1) sau lit.b) 
alin.(2) art.2501 CP RM sunt săvârșite în participaţie 
simplă sau în participaţie complexă, la individuali-
zarea pedepsei se va lua în considerare circumstanța 
agravantă consemnată la lit.c) alin.(1) art.77 CP RM.
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Terrorism plagues many countries. The United 
States realized its devastating power on Sep-

tember 11, 2001. Other countries, such as Israel, have 
suffered from terrorism for a long time. While terro-
rism poses difficult questions for every country, it po-
ses especially challenging questions for democratic 
countries, because not every effective means is a legal 
means. To understand this problem we have to see the 
subject at first from the level of The International Cri-
minal Court (ICC). Israel and the ICC-Statement 12 (3) 
was Failed because Palestinian Authority is not a state 
and the “MARMARA event” was failed because the 
hardware is not enough.

Israel leads the international legal fight against ter-
rorism .According to statistics published by the Israel 
Security Agency at the end of 2013, since the start of 
the second Intifada, 1,227 people have been killed by 
Palestinian terrorism and 8,549 were wounded. The ci-
tizens of Israel have had to live for many years with the 
reality of suicide terrorism, where bombers blow them-
selves up in city centers, to an intensity and frequency 
unprecedented elsewhere around the world. The imme-
diate challenge faced by Israel’s security system is, on 
one hand, the urgent need to act in order to halt the at-
tacks, this being part of the basic responsibility of every 
state to ensure the security of its citizens. On the other 
hand, the state must carry out these operations pursuant 
to the law and within the framework of the rule of law 
in a democratic state. Sometimes, a democracy must 
fight with one hand tied behind its back Terrorism cre-
ates much tension between the essential components of 
democracy. Admittedly, the struggle against terrorism 

turns Israel democracy into a question of „defensive 
democracy” or a „fighting democracy”.

Mistake of the legislature and the executive in times 
of war and terrorism and the judiciary’s mistakes will 
remain with the democracy when the threat of terro-
rism passes, and will be entrenched in the case law of 
the court as a magnet for the development of new and 
problematic laws. Indeed, the struggle against terrorism 
is not conducted outside the law, but within the law, 
using tools that the law makes available to a democra-
tic state. Sometimes you cannot fight against terrorism 
„by the book”. They act against the law, by violating 
and trampling it while in its war against terrorism, a 
democratic state acts within the framework of the law 
and according to the law. But against terrorism we have 
to act by the rule of: „With enemies you must to fight 
like an enemy’s” while they know only the language of 
power and cruelty. 

Human rights are not a stage for national destruc-
tion; they cannot justify undermining national securi-
ty in every case and in all circumstances. Similarly, a 
constitution is not suicide. Every country must defense 
itself and sometimes the Agreements, Treaties and de-
clarations do not meet the reality, because there are no 
rules against terror, a fact which not paves the way to 
implement agreement and declaration.

Terrorism plagues many countries. The United Sta-
tes realized its devastating power on September 11, 
2001. Other countries, such as Israel, have suffered 
from terrorism for a long time. While terrorism poses 
difficult questions for every country, it poses especial-
ly challenging questions for democratic countries, be-
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cause not every effective means is a legal means. To 
understand this problem we have to see the subject at 
first from the level of The International Criminal Court 
(ICC).

The International Criminal Court (ICC or ICCt) is 
an intergovernmental organization and international 
tribunal that sits in The Hague in the Netherlands. The 
ICC has the jurisdiction to prosecute individuals for 
the international crimes of genocide, crimes against 
humanity, and war crimes. The ICC is intended to com-
plement existing national judicial systems and it may 
therefore only exercise its jurisdiction when certain 
conditions are met, such as when national courts are 
unwilling or unable to prosecute criminals or when the 
United Nations Security Council or individual states 
refer investigations to the Court. The ICC began func-
tioning on 1 July 2002, the date that the Rome Statute 
entered into force. The Rome Statute is a multilateral 
treaty which serves as the ICC’s foundational and go-
verning document. 

States, which become party to the Rome Statute, for 
example by ratifying it, become member states of the 
ICC. Article 7 defines crimes against humanity as acts 
„committed as part of a widespread or systematic attack 
directed against any civilian population, with knowled-
ge of the attack”. The article lists 16 such as individual 
crimes: murder, extermination ,enslavement, deporta-
tion or forcible transfer of population, imprisonment 
or other severe deprivation of physical liberty, torture, 
rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced preg-
nancy, enforced sterilization, sexual violence, perse-
cution, enforced disappearance of persons, apartheid, 
other inhumane acts [1]. Currently, there are 123 sta-
tes which are party to the Rome Statute and therefore 
members of the ICC [2].

One example from the failures of the ICC: Despi-
te sufficient groundwork for the ICC laid out through 
the Rome Statute and amended to include aggression 
at Kampala in 2010, the ICC in many nations’ eyes has 
been a failure. Despite the doors opening and becoming 
fully functional in 2003, just recently, September 2009, 
the ICC opened its first case, prosecuting Congolese 
warlord Thomas Lubanga Dyilo. For nine years the 
court has sat dormant due to several different reasons. 
When the ICC first opened its doors, it immediately 
began investigating various situations, especially in 
Africa for the crimes it was established to enforce. The 
first elected chief prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, an 
Argentine lawyer who gained fame through exposing 
Argentine corruption in the Trial of the Juntas, was in-
augurated in 2003 and opened cases in regions such as 
Uganda and the Democratic Republic of Congo. Sin-
ce that time Ocampo has been widely criticized for his 
continuous failures and this disappointment has led to 
reluctance of the states [3]. 

As said The Hague ICC jurisdiction engagement in 
those subjects: International Criminal Law, Beyond the 
responsibility of the state to individual responsibility, 
war crimes, Crimes against humanity, Genocide Cri-
mes committed after the entry into force, unless the Sta-
te filed a special request Article 12 (3) tribunals Other 
International Ad hoc tribunals are: Nuremberg, ICTY, 
ICTR, Permanent tribunal – ICC. The terms jurisdicti-

on are: State in whose territory the conduct in question 
occurred or State of nationality of the person accused 
of the crime. The ICC jurisdiction empowering by ad 
hoc statement Article 12 (3). 

Any judicial authority: Crimes committed after the 
entry into force, unless the State filed a special request 
– Article 12 (3).The terms of jurisdiction are: State in 
whose territory the conduct in question occurred.State 
of nationality of the person accused of the crime.The 
Security Council referred the case to the ICC. 

According Israel and the ICC – Statement 12 (3) 
was failed because Palestinian Authority is not a state 
and the „MARMARA event” was failed because the 
hardware is not enough [4].

Israel considers itself a democracy and there is even 
a liberal would say, there is constant state of emergen-
cy. State inherited „Emergency Regulations” of the 
British Mandate and sponsored anomalous situation 
continued suspension of the rule of law within the law, 
but we can recognize strange situation according the 
fight against terror with the Problem of Administrative 
Detention [5].

Israel leads the international legal fight against ter-
rorism. The issue of counterterrorism is at the top of 
the agenda of many governments throughout the world, 
especially when they are addressing the implications 
of the return of their citizens who fought alongside the 
global jihad organizations in Syria and Iraq.

The Israel Ministry of Foreign Affairs is hosting de-
legates from 28 states and organizations taking part in 
an International Conference on Criminal Justice Res-
ponses to Terrorism organized in partnership with the 
Organization for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE), the United Nations Counter Terrorism Exe-
cutive Directorate (CTED), and the Terrorism Preven-
tion Branch of the United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC). The Conference places Israel in the 
forefront of the legal fight against terrorism, with dele-
gates attending from the United States, Canada, Swit-
zerland, Egypt and more. According to Israel Ministry 
of Foreign Affairs Victims of Palestinian Violence and 
Terrorism is 1,266 people that have been killed by Pa-
lestinian violence and terrorism since September 2000. 
According to statistics published by the Israel Security 
Agency at the end of 2013, since the start of the second 
Intifada, 1,227 people have been killed by Palestinian 
terrorism and 8,549 were wounded [6].

Human Rights, Terrorism & the Problem of Admi-
nistrative Detention arises while The Supreme Court’s 
Decisions in Anon. v. Minister of Defense In Anon., the 
petitioners were Lebanese citizens who were brought 
to Israel by Israeli security forces between 1986 and 
1987. Some were put on trial before an Israeli court on 
charges relating to terrorist activities against the Israel 
Defense Forces and South Lebanese Army. The court 
convicted and sentenced those tried to varying terms of 
imprisonment. After completing their sentences, they 
were not released; rather, they remained in detention, 
initially on the basis of deportation orders, and after-
wards, from May 16, 1991 for some, and from Septem-
ber 1992 for others, on the basis of orders issued by the 
Minister of Defense under the Administrative Detenti-
on Law [7, p.723]. 
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Under the definitions of the various international 
conventions, the Lebanese petitioners were neither ci-
vilians who were taken hostage nor combatants. Ra-
ther, they were terrorists. Therefore, those international 
conventions which concern combatants or civilians in 
time of war do not apply to the Lebanese petitioners. 

These conventions contain a deliberate “negative 
arrangement” with regard to terrorists. In other words, 
they are intentionally silent on the issue. Thus, they 
enable each state to deal with terrorists as it sees fit. In 
the same way as it is possible to hold prisoners of war 
until the cessation of hostilities and to exchange them 
for prisoners held by the other side at the conclusion of 
a conflict, it is also possible to hold terrorists until the 
cessation of a struggle. At the end of the hostilities, they 
too may be exchanged for missing and captured Israeli 
soldiers. Therefore, terrorists must be granted a third 
status that of quasi-combatants. Quasi-combatants are 
not combatants or freedom fighters, and they certainly 
are not civilians. Morally, it is inconceivable that terro-
rists should enjoy the protected status of combatants or 
civilians under international law. The Imprisonment of 
Members of Hostile Forces Who Are Not Entitled to the 
Status of Prisoners of War Bill, which is being conside-
red by the Knesset, is superfluous. Under the existing 
law, the Israeli government has the authority to regulate 
the detention of Lebanese terrorists remaining in Israel.

In conclusion, a democratic country such as Isra-
el, which is forced to defend itself against terrorist and 
guerilla organizations, must have the Necessary tools 
to survive and exist. While Israel cannot use arbitrary 
means to justify its valid security interests, it should not 
forego the democratic, lawful and legitimate measures 
that are available under domestic and international 
law.In conclusion, a democratic country such as Isra-
el, which is forced to defend itself against terrorist and 
guerilla organizations, must have the necessary tools 
to survive and exist. While Israel cannot use arbitrary 
means to justify its valid security interests, it should not 
forego the democratic, lawful and legitimate measures 
that are available under domestic and international law 
[7, p.790-791].

The citizens of Israel have had to live for many years 
with the reality of suicide terrorism, where bombers 
blow themselves up in city centers, to an intensity and 
frequency unprecedented elsewhere around the world. 
The immediate challenge faced by Israel’s security sys-
tem is, on one hand, the urgent need to act in order to 
halt the attacks, this being part of the basic Responsibi-
lity of every state to ensure the security of its citizens. 
On the other hand, the state must carry out these operati-
ons pursuant to the law and within the framework of the 
rule of law in a democratic state. The goal is to present 
examples of how the Israeli Supreme Court has dealt 
with this dilemma. The booklet presents judgments in 
which the Supreme Court was required to balance se-
curity needs and the public interest of fighting terrorism 
against human rights, humanitarian obligations.

There is an Israeli policy, which was crystallized 
after the Six Day War of 1967, allows Palestinian re-
sidents to petition the Israeli Supreme Court and sub-
jects the operations of Israel in the territories to judicial 
review. The High Court of Justice is one of the forms 

assumed by the Israeli Supreme Court. It reviews the 
activities of public authorities, including the securi-
ty forces, to ensure they are in line with the law (see 
section 15(4)(2 of the Basic Law: The Judiciary). This 
judicial review is exercised as the first instance. This 
means that the High Court of Justice is the first court to 
address the case and it is not a court of appeal. It is also 
the last instance. There is no appeal on its rulings since 
it is the Supreme Court, the highest in the land.

Sometimes, a democracy must fight with one hand 
tied behind its back Terrorism creates much tension 
between the essential components of democracy. One 
pillar of democracy – the rule of the people through its 
elected representatives -may encourage taking all steps 
effective in fighting terrorism, even if they are harmful 
to human rights. The other pillar of democracy – human 
rights – may encourage protecting the rights of every in-
dividual, including the terrorists, even at the cost of un-
dermining the fight against terrorism. Lord Atkins’ re-
marks on the subject of administrative detention during 
World War II aptly describe these duties of a judge. 

Admittedly, the struggle against terrorism turns Is-
rael democracy into a Nonetheless, this defense „de-
fensive democracy” or a „fighting democracy”, and 
this fight must not deprive the regime of its democra-
tic character. Defensive democracy: yes; uncontrolled 
democracy: no. The judges in the highest court of the 
modern democracy must act in this spirit. Democratic 
accountability cannot be satisfied by the judgment of 
the people alone.

The judges in modern democracy are responsible 
for protecting democracy both from terrorism and from 
the means the state wants to use to fight terrorism. Of 
course, matters of daily life constantly test judges’ abi-
lity to protect democracy, but judges meet their supre-
me test in situations of war and terrorism. The protec-
tion of every individual’s human rights is a much more 
formidable duty in times of war and terrorism than in 
times of peace and security. If we fail in our role in 
times of war and terrorism, we will be unable to fulfill 
our role in times of peace and security. Furthermore, a 
mistake by the judiciary in times of war and terrorism 
is.worse than a mistake of the legislature and the exe-
cutive in times of war and terrorism. The reason is that 
the judiciary’s mistakes will remain with the demo-
cracy when the threat of terrorism passes, and will be 
entrenched in the case law of the court as a magnet for 
the development of new and problematic laws. Indeed, 
the struggle against terrorism is not conducted outside 
the law, but within the law, using tools that the law ma-
kes available to a democratic state. In my opinion I do 
not agree to the thesis that Terrorism does not justify 
the neglect of accepted legal norms. 

This is how we distinguish ourselves from the ter-
rorists themselves. Sometimes you cannot fight against 
terrorism „by the book”. They act against the law, by 
violating and trampling it while in its war against ter-
rorism, a democratic state acts within the framework 
of the law and according to the law. So the State fights 
while upholding the law, whereas its enemies fight whi-
le violating the law. 

We must say that because sometimes we have to 
say and to act against terrorism by the role of: „with 
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enemies you must to fight like an enemy’s” while they 
know only the language of power and cruelty. We do 
not agree that the moral strength and objective justne-
ss of the Government’s war depend entirely on uphol-
ding the laws of the State: by conceding this strength 
and this justness, the Government serves the purposes 
of the enemy. We cannot say that Moral weapons are 
no less important than any other weapon, and perhaps 
more important. The war against terrorism is the war 
of a law-abiding nation and its law-abiding citizens 
against lawbreakers. It is, therefore, merely a war of the 
state against its enemies; it is also a war of the limited 
Law influence against its enemies. Israel is in a diffi-
cult war against rampant terrorism. It is acting on the 
basis of its right to self-defense. This armed conflict is 
not undertaken in a normative vacuum. It is undertaken 
according to the rules of international law, which esta-
blish the principles and rules for armed conflicts. The 
saying that „when the cannons speak, the Muses are si-
lent” is correct. The reason underlying this approach is 
pragmatic, the result of political and normative reality. 
The reason underlying this approach is much deeper. 

Terrorists are fighting against and in defiance of the 
law. The armed conflict against terrorism is an armed 
conflict of the state and less of the law against those 
who seek to destroy the country. During the Gulf War, 
Iraq fired missiles at Israel. Israel feared chemical and 
biological warfare as well, so the government distribu-
ted gas masks. A suit was brought against the military 
commander, arguing that he distributed gas masks.

In our opinion, the meaning of what president of 
the Supreme Court had said improperly interfered 
in Israel’s struggle against Iraq: „When the cannons 
speak, the Muses are silent. But even when the can-
nons speak the military commander must uphold the 
law. The power of society to stand up against its ene-
mies is based on its recognition that it is fighting for 
values that deserve protection. The rule of law is one 
of these values the courts in Israel cannot make their 
decisions concerning the state’s armed conflict against 
the terrorism that plague it”. In another case, the state 
sought to deport 400 suspected terrorists to Lebanon. 
Human rights organizations petitioned us. I was the 
Justice on call at the time. Late that night, I issued an 
interim order enjoining the deportation. At the time, the 
deportees were in automobiles end route to Lebanon. 
The order immediately halted the deportation. Only af-
ter a hearing held in our Court throughout the night that 
included comprehensive argumentation, including tes-
timony by the Army’s Chief of Staff, did we invalidate 
the deportation order. 

We ruled that In our opinion it is not the state obliga-
tion to grant the deportees the right to a hearing before 
deporting them, and we ordered a post factum right to 
a hearing. Yes, Democratic nations should conduct the 
struggle against terrorism with a proper balance betwe-
en two conflicting values and principles. On one hand 
we must consider the values and principles relating to 
the security of the state and its citizens. Human rights 
are not a stage for national destruction; they cannot jus-
tify undermining national security in every case and in 
all circumstances. Similarly, a constitution is not a pre-
scription for national suicide.

National security cannot justify undermining hu-
man rights in every case and under all circumstances 
National security does not grant an unlimited license 
to harm the individual. But, while Democratic nations 
must find a balance between these conflicting values 
and principles, but not according the penetration of the 
Supreme Court to cases that happens in the fight area 
which have no terrorist’s rules. We agreed with Aharon 
Barak, the President of the Israel Supreme Court:

„One must recognize that the court will not solve 
the problem of terrorism. It is a problem To be addres-
sed by the other branches of government. The court’s 
role is to ensure the constitutionality and legality of 
the fight against terrorism. It must ensure that the war 
against terrorism is conducted within the framework of 
the law. This is the court’s contribution to democracy’s 
struggle to survive. In my opinion, it is an important 
contribution, one that aptly reflects the judicial role in 
a democracy. Realizing this rule during a fight against 
terrorism is difficult. We cannot and would not want to 
escape from this difficulty, as I noted in one case: The 
decision has been laid before us, and we must stand by 
it. We are obligated to preserve the legality of the regi-
me even in difficult decisions. Even when the artillery 
booms and the Muses are silent, law exists and acts and 
decides what is permitted and what is forbidden, what 
is legal and what is illegal. And when law exists, courts 
also exist to adjudicate what is permitted and what is 
forbidden, what is legal and what is illegal. Some of the 
public will applaud our decision; others will oppose it. 
Perhaps neither side will have read our reasoning. We 
have done our part, however. That is our role and our 
obligations as judges” [8, p.9-23].

In contrast to other countries, the United States has 
no legal definition of terrorism. There is no organized 
body of legislation one might call the law of terrorism, 
and there is no inherent crime of terrorism (terrorists are 
charged with other offenses). There is a long-standing 
legal code called Title 18, Part I, Chapter 113B, Section 
2331 which is entitled “Terrorism” and attempts to de-
fine it, but it is essentially all about international terro-
rism. It is not illegal to claim you are a terrorist, belong 
to a terrorist group, or be suspected of being a terrorist. 
Indicted terrorists are charged with other crimes -- plan-
ning for violence, raising funds illegally, and carrying 
out a violent act. The most common criminal charges 
against terrorists include bombing, arson, hijacking, as-
sault, kidnapping, murder, theft, and sabotage. 

Finally, there are Agreements, Treaties, Declarati-
ons, Resolutions, Conventions and Protocols entered 
into by the United States and other nations, or by all 
nations as a whole via the United Nations (which is not 
the world’s legislative authority). There is considerable 
difference of opinion about whether such documents 
are legally binding on non-cooperating entities or gro-
ups at the sub-national level, but they do, to some ex-
tent, represent the international community’s consensus 
on terrorism, war crimes, and crimes against humanity. 
But still every country must defense itself and someti-
mes the Agreements, Treaties and Declarations Do not 
meet the reality, because there are no rules against ter-
ror which not paves the way to implement agreements 
and declarations.
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It must be say that democracies seek to protect their 
citizens against new threats posed by terrorist groups, 
and Categories of the international law of terrorism like 
Laws of War - The Hague Conventions, Piracy Law, 
Diplomatic Law ,U.N. Resolutions – is not enough and 
not the main issue. When democracies seek to protect 
their citizens against new threats posed by terrorist gro-
ups such as Al Qaeda, ISIS, Hamas, and Boko Haram, 
the old rules ,designed for conventional warfare among 
nations , sometimes become anachronistic. New balan-
ces must be struck between preserving people’s civil 
liberties and protecting them against terrorist violence: 
Although a democracy must often fight with one hand 
tied behind its back, it nonetheless has the upper hand.

Employing military force against terrorists who take 
hostages, as ISIS does, or use human shields, as Hamas 
does, raises one of the many difficult challenges cur-
rently facing democracies. We have struck the proper 
balance between the need for government surveillance 
and the right to privacy; whether suspected terrorists 
who cannot be tried should be detained in places like 
Guantanamo; whether terrorists should be targeted for 
assassination; and whether torture is ever justified. 

None of these issues is amenable to simple answers. 
They require nuance and calibration qualities often lost 
in the emotional debates engendered by the controver-
sial practices employed against terrorists.

Recent events in Gaza, Syria, Iraq, Afghanistan, and 
Ukraine forcefully pose the first of these dilemmas. 
When terrorists attack enemy civilians by using their 
own civilian population as human shields, how can a 
democracy properly respond? What is the appropriate 
moral calculus for a democracy weighing the lives of 
its civilians against the lives of those innocent civilians 
being used as human shields by enemy terrorists? The 
case of NSA leaker Edward Snowden reveals a pro-
gram with few checks and little accountability. 

The difficult question of how a democracy should 
respond to attacks that include human shields was fa-
ced by Israel during the recent war in Gaza, challenging 
its ability both to protect citizens from terrorism and to 
retain its commitment to the rule of law. 

The governing principle of international law is „pro-
portionality,” a widely misunderstood concept. It does 
not mean that there must be roughly the same number 
of deaths on both sides of a conflict. It does mean that 
when an army selects a legitimate military target for 
attack, knowing that the attack may harm civilians, the 
number of anticipated casualties must be proportional 
to the military value of the target. For example, if a low-
ranking soldier has taken refuge in a school, hospital, 
or mosque, and attacking him would risk hundreds of 
civilian lives, such an attack would be disproportional 
to the military value of killing the soldier – and would 
therefore constitute a war crime. 

Israel had to engage in a proportionality analysis 
when it sent ground troops to destroy more than 30 tun-
nels built by Hamas on the Gaza-Israel border. These 
„terror tunnels,” which were designed for attacks against 
Israeli civilians and soldiers, begin in Gaza and end on 
the Israeli side of the border, making them hard to loca-
te. I was in one of them just days before the recent fi-
ghting began. The exit was close to a kindergarten with 

more than 50 children. Fortunately, a Bedouin tracker 
discovered an air hole in a field that led the Israeli Army 
to the tunnel. But dozens of other tunnels could not be 
found and disabled without the deployment of ground 
troops on the Gaza side of the border. Israel knew the 
location of some of the entrances, thanks to air surve-
illance. But the entrances had been deliberately placed 
in mosques, schools, and private homes. The only way 
to destroy them was by sending ground troops into each 
tunnel, clearing the areas, and blowing them up. Israeli 
officials knew that such a ground incursion would risk 
the lives of its own soldiers, Hamas fighters, and Pales-
tinian civilians who live in the densely populated areas 
Hamas had selected as entrance points to the tunnels. 
It’s a stark choice: Allow the tunnels to remain in opera-
tion, thereby risking the lives of its own citizens; or send 
ground troops into Gaza, warn Palestinians in the area 
to leave, and then destroy the tunnels, with casualties 
that would inevitably include Palestinian civilians. 

Palestinians attend Friday noon prayer on Aug. 8 be-
neath the fallen minaret of a Gaza City mosque that was 
hit by Israeli strikes. Palestinians attend Friday noon 
prayer on Aug. 8 beneath the fallen minaret of a Gaza 
City mosque that was hit by Israeli strikes. Israel opted 
for the second choice, as most democracies would. The-
se are the kinds of tragic choices that more democracies 
can expect to confront. The United States will soon face 
similar quandaries as it deals with the threat posed by 
ISIS. Thus far we have been able to target ISIS fighters 
from the air in open areas, killing some and halting their 
progress, without endangering civilians. But ISIS has 
now killed two American journalists whom it took as 
hostages. Soon it may be hiding its fighters among its 
hostages and civilians. What will we do then. 

The conclusion is that here are no easy answers. 
We must learn to live with complexity, moral 
ambiguity, and nuance. We must fight back with 
one hand behind our back, but we must also 
maintain the upper hand. The terrorists act without 
conscience, but for us that isn’t an option.
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Precizări. Definirea noțiunii „operator de trans-
port rutier” este redată în Codul transporturilor 

rutiere al Republicii Moldova [1]. Potrivit art.1, ope-
rator de transport rutier este orice întreprindere care 
efectuează transport rutier, contra plată, cu vehicule 
rutiere deținute în proprietate, în leasing financiar sau 
locațiune și este supusă regimului de licențiere. Fără 
a ne opri la analiza contradicțiilor care iau naștere în 
legătură cu denumirea diferită în legislația națională 
a termenilor: „transportator”, „cărăuș”, „operator de 
transport”, „agent transportator” etc., menționăm că 
legea nu specifică forma juridică de organizare pe care 
o poate avea operatorul de transport. Bazându-ne pe 
interpetarea noțiunii de întreprindere din Codul trans-
porturilor rutiere (art.1), deducem că operator de trans-
port rutier poate fi și întreprinzătorul individual (între-
prinderea individuală). Indiferent de forma juridică de 
organizare pe care o poate avea operatorul de transport 
rutier, cert este că pentru inițierea unei afaceri în dome-
niul transportului rutier de pasageri, persoana trebuie să 
fie înregistrată în calitate de subiect de drept, să dețină 
licență pentru activitatea de transport rutier, precum și 
autorizațiile de transport prevăzute de Codul transpor-
turilor rutiere.

Primul pas în pornirea activității de întreprinzător 
din domeniul transportului rutier de pasageri ține de 
constituirea conform legii a subiectului de drept, în caz 
contrar, desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprin-
zător (fără a fi înregistrată) se sancţionează conform 
prevederilor Codului contravențional (art.263 alin.
(1)) și Codului penal al Republicii Moldova (art.125 
lit.a)). Întreprinderea se consideră constituită din mo-
mentul înregistrării de stat. Înregistrarea urmează a 

fi înţeleasă ca o recunoaştere (certificare) din partea 
statului, prin intermediul organelor sale abilitate, a 
dreptului de a practica o afacere aducătoare de ve-
nit [2]. Prin efectul înregistrării statul urmăreşte mai 
multe scopuri, precum: efectuarea unui control asupra 
persoanelor care desfăşoară activitatea de întreprin-
zător în domeniul transportului rutier; prevenirea şi 
combaterea activităţilor ilegale din transport; ţinerea 
evidenţei statistice cu privire la identitate şi situaţia 
financiară a operatorilor de transport, numărul de pa-
sageri transportați etc. [3].

Primul act normativ din istoria Republicii Moldo-
va, prin care s-a reglementat constituirea întreprin-
derilor, a fost Regulamentul societăţilor economice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500/1991 (în 
prezent abrogat). Regulamentul nu a fost publicat nici 
în Monitorul Oficial şi nici în altă publicaţie oficia-
lă, iar distribuirea acestuia către autorităţile publice 
s-a realizat prin circulare ale Guvernului. În perioada 
anilor 1991-1992, înregistrarea persoanelor juridice 
se efectua de către comitetele executive ale raioanelor 
şi de primăriile din localităţi, mai apoi fiind instituită 
Camera Înregistrării de Stat, căreia i s-au delegat atri-
buţii exclusive privind înregistrarea întreprinderilor. 
Modul de înregistrare era prevăzut în Regulamentul 
înregistrării de stat a întreprinderilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.50/1992 (în prezent abrogat) 
normele căruia aveau caracter special şi se aplicau, în 
mod prioritar, faţă de dispoziţiile Regulamentului so-
cietăţilor economice. Evoluţia reglementărilor a con-
tinuat cu adoptarea Legii privind înregistrarea de stat 
a întreprinderilor şi organizaţiilor nr.1265/2000 (abro-
gată), urmată de actuala Lege cu privire la înregistra-
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rea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 
individuali nr.220/2007 [4]. 

Instituţia publică care efectuează în numele statului 
înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzători-
lor individuali este Camera Înregistrării de Stat, prin 
intermediul oficiilor sale teritoriale. La înregistrare, 
persoanei juridice și întreprinzătorului individual li se 
atribuie număr unic de identificare (IDNO). Momentul 
înregistrării este considerată data adoptării deciziei de 
înregistrare. De la data respectivă, întreprinderea este 
în drept să-şi înceapă activitatea, iar orice modificări 
care survin pe parcurs în actele de constituire trebuie 
comunicate imediat organului de înregistrare, în caz 
contrar, întreprinderea riscă achitarea de amenzi. 

Condițiile impuse pentru înregistrarea subiecților 
activității de întreprinzător în domeniul transportu-
lui rutier de persoane sunt reglementate de Legea 
nr.220/2007. În acest context, legea nu introduce 
cerințe speciale pentru subiectele activității de între-
prinzător în domeniul transportului, regulile de înregis-
trare fiind similare cu ale altor subiecți de drept. Pentru 
înregistrarea unui subiect de drept cu statut de persoană 
juridică, la organul de înregistrare se depun: a) cererea 
de înregistrare; b) hotărârea de constituire şi actul de 
constituire; c) documentul ce confirmă achitarea taxei 
de stat. Alături de aceste documente, organul de înre-
gistrare solicită şi dovada depunerii de către fondatori 
a cotei-părţi în capitalul social, în mărimea şi în ter-
menul prevăzut de legislaţie. Aporturile depuse în bani 
la capitalul social se confirmă prin certificatul bancar, 
iar aporturile depuse în natură (construcţii, terenuri, 
maşini, tractoare, aparate de lucru etc.) – prin actul de 
evaluare a bunurilor, în care este indicat costul fiecărui 
bun (art.144 din Codul civil). Asociatul care nu a văr-
sat aportul în termenul stabilit de lege sau de actul de 
constituire răspunde pentru daune-interese şi poate fi 
sancţionat cu excluderea din societate (art.113 şi 114). 
Un rol esențial în acest context îl are și intenţia de cola-
borare (affectio societatis), element ce exprimă dorința 
care îi animă pe asociaţi de a colabora în desfăşurarea 
activităţii de transport, de a lucra în comun, suportând 
toate riscurile unei asemenea activităţi. 

În cazul înregistrării unor societăţi comerciale cu 
capital integral sau parţial de stat, se prezintă avizul 
Guvernului (art.6 alin.(1) lit.e) din Legea privind admi-
nistrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121/2007 
[5]), iar la înregistrarea întreprinderilor de stat – Hotă-
rârea adoptată de Guvern cu privire la fondarea între-
prinderii în care se specifică organul central de specia-
litate care exercită funcţia de fondator (art.2 alin.(1) din 
Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146/1994 
[6]). Dacă fondator al întreprinderii de transport este 
unitatea administrativ-teritorială, organului de înregis-
trare i se prezintă hotărârea consiliului local. Aceasta 
reiese din art.14 alin.(1) lit.i) şi art.80 al Legii privind 
administraţia publică locală nr.436/2006, potrivit căreia 
consiliul local decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a 
unor întreprinderi municipale şi societăţi comerciale. 

Actele necesare pentru înregistrare pot fi depuse la 

ghişeu sau în formă electronică. Dacă se alege prima 
opţiune, actele urmează a fi prezentate pe suport de 
hârtie, în două exemplare. Deponentului i se eliberea-
ză un bon de confirmare în care se indică numărul şi 
data primirii cererii, denumirea oficiului, lista docu-
mentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea acte-
lor. În situaţia primirii actelor prin reţeaua electronică, 
solicitantului i se expediază prin e-mail acelaşi bon de 
confirmare. Registratorul verifică legalitatea actelor 
depuse şi adoptă o decizie de înregistrare sau de refuz. 
Decizia se emite în termen de până la 5 zile lucrătoa-
re de la data prezentării documentelor necesare, iar ca 
excepție, poate fi emisă în regim de urgenţă (24 de ore 
sau 4 ore), precum şi în zile de odihnă. După efectua-
rea înscrierilor în Registrul de stat, Camera eliberează 
solicitantului: a) decizia de înregistrare; b) actele de 
constituire; c) extrasul din Registrul de stat şi d) am-
prenta ştampilei. În cazul deciziei de refuz, actele se 
restituie solicitantului care, după înlăturarea cauzelor 
ce au stat la baza refuzului de înregistrare, le poate de-
pune în mod repetat. Mai mult decât atât, decizia de 
refuz poate fi atacată în instanţa de judecată, conform 
Legii contenciosului administrativ nr.793/2000 .

Camera Înregistrării de Stat deține două registre, 
unice pentru întreaga republică: Registrul de stat al per-
soanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzători-
lor individuali. Registrele se ţin în mod computerizat şi 
manual, iar în situaţia în care datele din registre (manu-
al şi computerizat) nu coincid, se consideră autentice 
datele din registrul ţinut manual. În situația în care se 
constată că din numele „întreprinderii de transport” ne-
înregistrate sau radiate din Registrul de stat sunt înche-
iate contracte, efectuate transferuri băneşti ori alte acţi-
uni similare, acțiunile respective se consideră încălcare 
a legii şi persoanele vinovate riscă o pedeapsă penală 
sau contravenţională.

Pot fonda întreprinderi de transport atât persoanele 
fizice, cât şi persoanele juridice, inclusiv statul şi uni-
tăţile administrativ-teritoriale. Până la data înregistrării 
de stat persoana se numește fondator, ulterior devenind 
asociat, acţionar, comanditar, comanditat etc., în funcție 
de forma de organizare solicitată. O situație diferită exis-
tă în cazul persoanelor cu funcţie de demnitate publică, 
precum: preşedintele republicii, deputaţi, miniştri, vice-
miniştri, preşedinţi şi vicepreşedinţi de raion, primari, 
directori de agenţii și servicii, funcţionari publici, ju-
decători, procurori şi poliţişti. Aceștia nu pot desfăşura 
activitate de întreprinzător, în schimb pot avea calitatea 
de fondator al unor persoane juridice cu scop lucrativ, 
inclusiv întreprinderi de transport. Această concluzie re-
zultă din coroborarea mai multor dispoziţii legale, pre-
cum: art.8 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la statutul 
judecătorului nr.544/1995; art.35 alin.(1) lit.e) al Legii 
cu privire la procuratură nr.294/2008; art.29 alin.(1) şi 
(2) din Legea cu privire la activitatea poliţiei şi statutul 
poliţistului nr.320/2012; Legea cu privire la statutul per-
soanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199/2010; 
art.25 alin.(2) din Legea cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr.158/2008.
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Persoanele cu funcţii de răspundere pot participa 
liber la fondarea de societăţi pe acţiuni, societăţi cu 
răspundere limitată, societăţi în comandită (doar în ca-
litate de comanditar). Având calitatea de fondator, sunt 
în drept de a vota la şedinţele adunării generale şi de a 
participa la repartizarea beneficiilor. În acest context, 
primirea dividendelor nu se consideră activitate de în-
treprinzător. Prin excepţie, în anumite situaţii chiar şi 
calitatea de fondator se consideră a fi o activitate de 
întreprinzător. Este vorba de calitatea de fondator în 
cadrul societăţilor în nume colectiv (art.121), coope-
rativelor de producţie (art.1 din Legea privind coope-
rativele de producţie nr.1007/2002 [7]) şi societăţilor 
în comandită (art.136) (interdicţia este valabilă doar 
pentru comanditaţi). 

Legislaţia permite și organizaţiilor necomerciale 
(asociaţii, fundaţii, instituţii etc.) de a fonda întreprin-
deri de transport. În acest context, Legea cu privire la 
antreprenoriat şi întreprinderi nr.845/1992 [8] stabileş-
te că „pentru realizarea sarcinilor lor statutare, organi-
zaţiile obşteşti şi cele religioase au dreptul să fondeze 
sau să participe la fondarea şi coposedarea de societăţi 
în nume colectiv şi în comandită, societăţi cu răspun-
dere limitată şi societăţi pe acţiuni” (art.13 alin.(6)). 
Dispoziţii similare conţin art.188 alin.(2) şi (3) din 
Codul civil [9]; art.26 din Legea cu privire la asocia-
ţiile obşteşti nr.837/1996; art.23 din Legea cu privire 
la fundaţii nr.581/1999; art.25 din Legea sindicatelor 
nr.1129/2000; art.39-40 din Legea privind cultele reli-
gioase şi părţile lor componente nr.125/2007. Cerința 
principală este ca veniturile obţinute din activitatea 
întreprinderii de transport să fie vărsate în patrimoniul 
organizaţiei necomerciale care le poate utiliza doar 
pentru atingerea scopurilor ei statutare. 

Întreprinderile de transport pot fi fondate și de 
autoritățile administrației publice cărora, prin act nor-
mativ sau act administrativ, le sunt delegate asemenea 
competenţe. De exemplu, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor gestionează activitatea: Î.S. 
„Gările și Stațiile Auto”, Î.S. „Administrația de Stat a 
Drumurilor”, S.A. „Gara Nord” etc.; Primăria munici-
piului Chişinău este fondator al Î.M. „Parcul Urban de 
Autobuze”, Î.M. „Regia Transport Electric” etc.

Poate deveni subiect al activității de întreprinzător 
în domeniul transportului rutier de persoane și între-
prinzătorul individual (întreprinderea individuală). 
Activitatea pe care o desfăşoară întreprinzătorul indi-
vidual este o afacere mică şi simplu de administrat, în 
care întreprinzătorul îşi cunoaşte personal beneficiarii, 
poate reacţiona rapid la cerinţele lor, adoptă decizii în 
mod independent, fără a se consulta cu cineva. Pentru 
înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, la 
oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat se de-
pune cererea de înregistrare, conform modelului apro-
bat de organul înregistrării de stat și dovada achitării 
taxei de înregistrare (art.28 din Legea nr.220/2007). 

Ţinând cont că capitalul de pornire a afacerii sunt 
banii proprii ori banii familiei, întreprinzătorul indivi-
dual are puţine resurse financiare, iar de aici rezultă şi 

valoarea mică a afacerilor sale. Fiind de unul singur, 
întreprinzătorului individual deseori nu-i ajung capaci-
tăţi şi nici cunoştinţele necesare, de aceea pe măsură ce 
afacerea de transport se extinde, are nevoie de o formă 
de organizare juridică superioară, care i-ar permite o 
gestionare mai eficientă a afacerii. În astfel de situaţii, 
întreprinzătorii individuali optează pentru trecerea la 
altă formă de organizare, cum este societatea cu răs-
pundere limitată sau societatea pe acțiuni.

Actul de constituire. Natura juridică contractuală a 
întreprinderii de transport îşi găseşte raţiunea în acor-
dul de voinţă al părţilor de a se asocia, în scopul de a 
realiza o activitate comercială şi de a obţine, pe această 
cale, un profit pe care să şi-l împartă. Deşi principiul 
libertăţii de asociere permite fondatorilor să îşi aleagă 
în mod liber tipul de persoană juridică, opţiunea lor de 
a constitui o întreprindere de transport este supusă ce-
rinţei formale de a încheia un înscris, denumit generic 
act de constituire. Actul de constituire devine opozabil 
semnatarilor de la data semnării lui, indiferent de faptul 
dacă a fost sau nu înregistrat. 

În funcție de forma juridică de organizare, actele de 
constituire pot fi de mai multe feluri: contract de consti-
tuire, în cazul societății cu răspundere limitată care este 
fondată din două sau mai multe persoane și statut, în 
situația societății cu răspundere limitată constituită de 
un singur fondator (art.12 din Legea nr.135/2007); act 
de constituire – societățile pe acţiuni (art.107, art.108 
şi art.157 din Codul civil), societăţile în nume colectiv 
şi societăţile în comandită (art.122 şi art.137 din Codul 
civil); statut – cooperativa de producţie (art.172 din Co-
dul civil; art.7 al Legii cu privire la cooperativa de pro-
ducţie nr.1007/2002); contract de constituire și statut 
– cooperativa de întreprinzător (art.15-17 din Legea cu 
privire la cooperativele de întreprinzător nr.73/2001); 
decizia fondatorului (hotărârea de guvern) şi statutul 
întreprinderii – întreprinderea de stat (art.2 din Legea 
cu privire la întreprinderea de stat nr.146/1994); decizia 
fondatorului (administraţia publică locală) şi statutul 
întreprinderii (pct.9-10 din Regulamentul model al în-
treprinderii municipale, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.387/1994) – întreprinderea municipală.

Regula care guvernează actul de constituire este că 
toţi asociaţii trebuie să paticipe la împărţirea profitului 
şi la suportarea pierderilor. În acest sens, Codul civil 
prevede că asociaţii participă la repartizarea benefici-
ilor în mod proporţional cotei-părţi pe care o deţin în 
capitalul social (art.115 alin.(1) lit.c)). Menţionăm şi 
faptul că clauza leonină este interzisă: nimeni nu are 
dreptul la întregul profit realizat de întreprinderea de 
transport şi nici nu poate fi absolvit de pierderile sufe-
rite de ea.

 În actul de constituire e necesar să fie indicat genul 
de activitate conform Clasificatorului Activităţilor din 
Economia Moldovei (CAEM), aprobat prin Hotărârea 
Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20/2009 şi 
Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii 
de întreprinzător nr.451/2001. Problema este că odată 
cu intrarea în vigoare a Codului transporturilor rutiere 
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al RM, genurile activităţii de transport s-au diversificat 
şi exced limitele CEAM și a Legii nr.451/2001. Luând 
în consideraţie acest fapt, soluția ar fi modificarea punc-
telor 4921 şi 4922 din Clasificator prin completarea cu 
genuri de activitate noi, precum: transporturi rutiere 
de persoane prin servicii regulate (4921); transporturi 
rutiere de persoane prin servicii ocazionale, inclusiv 
turistice (4922*); transporturi rutiere de persoane prin 
servicii regulate speciale (4922*); transporturi rutiere 
de persoane în regim de taxi (4922*); transporturi ruti-
ere de colete (4922*).

Concluzii și recomandări. Activitatea de întreprin-
zător nu poate fi practicată la întâmplare. Atât legislația 
Uniunii Europene, cât și cea a Republicii Moldova 
prevăd că pentru a putea desfășura activități de între-
prinzător în domeniul transportului rutier de persoane, 
persoana trebuie să fie înregistrată în calitate de subiect 
de drept, să dețină licență pentru activitatea de trans-
port rutier, precum și autorizațiile de transport prevă-
zute de Codul transporturilor rutiere și Regulamentul 
transporturilor rutiere de pasageri și bagaje. În schimb, 
legislația națională nu stabilește cerințe speciale pen-
tru constituirea subiecților activității de întreprinzător 
din domeniul transportului rutier, prin urmare, putem 
considera că regulile de constituire sunt identice cu ale 
altor subiecți de drept și constau în respectarea rigorilor 
stabilite de Legea cu privire la înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali 
nr.220/2007.

Deși Legea nr.220/2007 nu specifică, suntem de pă-
rerea că la etapa înregistrării de stat, persoana care își 
dorește să desfășoare activitate de întreprinzător în do-
meniul transportului rutier de persoane poate opta doar 
pentru anumite forme juridice de organizare, precum: 
întreprinzător individual (întreprindere individuală), 
societate comercială (societatea cu răspundere limita-
tă, societate pe acțiuni, societate în nume colectiv sau 
societate în comandită), întreprindere de stat sau muni-
cipală, cooperativă de întreprinzător. Prin urmare, acti-
vitatea comercială de transport nu poate fi desfășurată 
de titularii patentei de întreprinzător, gospodăriile 
țărănești (de fermier), cooperativele de producție și 
cooperativele de consum.Transportul rutier nu poate fi 
practicat în baza patentei de întreprinzător din motiv că 
transportul constituie o activitate comercială complexă, 
cu responsabilități sporite, ce nu pot fi asigurate de Le-
gea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998. 
Cu referire la gospodăriile țărănești, cooperativele de 
producție și de întreprinzător, subliniem că domeniul 
de activitate al acestor forme juridice de organizare este 
axat pe producere, în special pe segmentul agroindus-
trial, astfel încât înregistrarea lor în calitate de subiecți 
ai activității de întreprinzător în domeniul transporturi-
lor va fi inadmisibilă. 

Practica Republicii Moldova dovedește că la con-
stituirea subiecților activității de întreprinzător în do-
meniul transportului rutier de persoane, fondatorii op-
tează preponderent pentru forma juridică de organizare 
– societate cu răspundere limitată (90%), din motiv 

că aceasta prezintă puține riscuri și este ușor de ges-
tionat. Forma de organizare juridică – întreprinzător 
individual a fost preferată în perioada anilor ’90, iar 
actualmente un număr foarte redus de persoane (apro-
ximativ 5%) decid inițierea unei afaceri în domeniul 
transporturilor rutiere prin intermediul acestei forme de 
organizare. Cauza constă în multiplele dezavantaje care 
le revin transportatorului întreprinzător individual, pre-
cum: răspunderea nelimitată și solidară a fondatorului 
și a membrilor familiei sale pentru datorii, asimilarea 
bunurilor personale ale fondatorului cu cele afectate 
activității comerciale, posibilități reduse de extindere 
etc. 

Privitor la constituirea de societăți pe acțiuni în 
domeniul transportului rutier de persoane, sublini-
em că solicitările sunt reduse, deoarece societatea pe 
acțiuni, prin esență, presupune formalități excesive, 
precum divizarea capitalului social în acțiuni, înre-
gistrarea acțiunilor etc., fapt ce nu este rentabil pentru 
întreprinderile de transport din Republica Moldova, 
majoritatea cărora sunt întreprinderi micro (până la 9 
salariați) și mici (până la 25 de salariați). Cu regret, 
printre subiecții activității de întreprinzător din dome-
niul transportului rutier de persoane lipsesc societățile 
în nume colectiv și în comandită. Explicația rezidă în 
multiplele dezavantaje pe care le prezintă în Republica 
Moldova aceste două forme de organizare juridică în 
procesul desfășurării unei afaceri din transport. Pen-
tru comparație, în Uniunea Europeană aproximativ 
30% dintre întreprinderile de transport sunt societăți în 
nume colectiv ori în comandită.
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Ministerele sunt organe (autorități) ale 
administrației publice centrale de speci-

alitate. În majoritatea statelor contemporane, sis-
temul autorităților administrației publice centrale 
de specialitate include, în afară de ministere, și alte 
autorități administrative. Astfel putem concluzio-
na că administrația centrală de specialitate se com-
pune din: administrația ministerială (ministerele) și 
administrația extraministerială (alte autorități admi-
nistrative) [1]. După cum menționează autorul A. Ior-
govan, prin termenul de „administrație ministerială” 
în doctrina administrativă se desemnează organele 
centrale de specialitate care sunt subordonate direct 
Guvernului, indiferent dacă au sau nu denumirea de 
ministere, iar titularul acestora face parte, de drept, în 
baza Constituției, din Guvern, dar există, în fiecare 
țară, și organe, denumite comitet, consiliu, agenție, 
departament al căror titular, de regulă, nu face parte 
din Guvern [2]. 

Ministerele reprezintă elementul de bază în sis-
temul autorităților administrației publice centrale de 
specialitate, fiind formate în vederea organizării ad-
ministrării în cele mai importante domenii ale vieții 
social-economice și politice. Importanța ministerelor 
este accentuată și prin faptul că conducătorii acestora 
intră în componența guvernului. 

Din perspectiva dreptului comparat, în doctrina 
administrativă se reține că constituțiile occidentale 
actuale, de regulă, nu conțin reglementări ample cu 
privire la organizarea și funcționarea administrației 
ministeriale, pentru că este una din materiile cel mai 
des supuse schimbărilor. Legiuitorii constituanți se 
rezumă doar la unele dispoziții cu valoare de prin-
cipiu în ceea ce privește organizarea, dar mai ales 
în ceea ce privește funcționarea ministerelor, fiind 
strâns legate de clarificarea statutului constituțional 
al miniștrilor [3]. 

În general, numărul, denumirea și competența 
ministerelor nu sunt stabilite în mod expres de 
Constituție. Există însă țări, în care regulile de drept 
aplicabile înființării de ministere sunt destinate să 
asigure stabilitatea. Spre exemplu, în Irlanda, numa-
rul minim și numarul maxim de ministere sunt fixa-
te prin Constituție, iar numarul de ministere – prin 
lege. Astfel, art.28 din Constituția Irlandei din 1937 
stabilește expres că „Guvernul este format din nu mai 
puțin de șapte și nu mai mult de 15 membri care sunt 
numiți de Președinte, potrivit prevederilor prezentei 
Constituții” [4].

Sporirea funcțiilor sociale și economice ale statu-
lui pe parcursul sec.XX a generat o creștere bruscă 
a sarcinilor administrative ale acestuia, având drept 
consecință creșterea numărului ministerelor. În majo-
ritatea statelor, pe lângă ministerele „clasice”, cum ar 
fi ministerul finanțelor, ministerul afacerilor externe, 
ministerul afacerilor interne ș.a., se înființează minis-
tere noi, apariția acestora fiind determinată de un șir 
de factori, ca de exemplu: progresul tehnico-științific 
și conturarea unor noi funcții ale statului (de ex.: Mi-
nisterul Energiei Atomice în Federația Rusă, Ministe-
rul Tehnologiei Informațiilor și Comunicației în RM 
etc.) sau necesitatea soluționării unor probleme acute 
și urgente (Ministerul pentru Imigrare, Refugiați și 
Cetățenie în Canada, Ministerul pentru Protecția Me-
diului Înconjurător și al Apelor în Bulgaria etc.). 

Numărul ministerelor este determinat și de for-
ma de guvernământ a statului. Astfel, în republici-
le prezidențiale, numărul ministerelor, de regulă, 
este mai mic. Acest fapt se explică, în primul rând, 
prin gradul ridicat de centralizare al adminisrării 
(președintele statului este șeful puterii executive), și 
în al doilea rând, prin posibilitatea formării guvernu-
lui, fără a acorda posturi ministeriale reprezentanților 
diverselor fracțiuni parlamentare [5]. O situație dife-

ASPECTE  DE  DREPT  COMPARAT  PRIVIND  
MINISTERELE

Liliana ȚUrCAn,
 doctor în drept, lector superior (USM)

Prezentul articol constituie un studiu dedicat administrației ministeriale din diverse state. Scopul articolului este 
de a analiza normele constituționale ale statelor contemporane referitoare la administrația ministerială. Sunt analizate 
tendințele de dezvoltare ale sistemului ministerial, precum și factorii de bază ce determină numărul ministerelor, mo-
dul de formare, organizare și funcționare a acestora în diverse state. La fel, sunt examinate principiile de organizare a 
administrației ministeriale. 

Cuvinte-cheie: minister; ministru; administrație ministerială; tendințele de dezvoltare ale sistemului ministerial.

* * *
This article constitutes a study dedicated to the ministerial administration in various countries. The purpose of this 

article is to analyze the constitutional norms of contemporary States relating to ministerial administration. There are 
analyzed the trends of development of the ministerial system as well as the basic factors determining the number of min-
istries, the organization and functioning of these public authorities. In addition, the principles of the organization of the 
ministerial administration are examined.

Keywords: Ministry; Minister; ministerial administration; development trends of ministerial system.



37

Nr. 3, 2016 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

rită avem în cazul republicilor parlamentare, în care 
numărul ministerelor, de regulă, variază de la 20 la 
40. Cel mai des suntem în prezența creării posturilor 
ministeriale „în plus” în cazul formării guvernelor 
de coaliție. 

Sistemul ministerelor, de regulă, corespunde ca-
racterului și volumului sarcinilor ce se află în fața 
statului. În unele state, acest sistem se caracterizea-
ză prin instabilitate, crearea unui nou guvern fiind 
însoțită de reorganizarea acestuia. În foarte puține 
state, numărul ministerelor rămâne neschimbat pe 
parcursul unei perioade îndelungate. Această stabi-
litate poate fi determinată fie de tradițiile adminis-
trării de stat într-o țară concretă (de ex., în Finlanda, 
din momentul obținerii independenței, pe parcursul 
a mai mult de 60 de ani a fost creat doar un singur 
minister – cel al protecției mediului înconjurător), 
fie de faptul că sistemul ministerelor urmează să fie 
întărit la nivel de constituție sau de alt act normativ 
(Austria, Polonia, SUA, Mexic etc.) [6] .

Administrația ministerială se organizează, de re-
gulă, în corespundere cu principiul conducerii ramu-
rale, în vederea acoperirii celor mai importante do-
menii ale conducerii de stat, precum și a direcțiilor 
fundamentale ale dezvoltării sociale. Autorii de 
drept administrativ clasifică ministerele, după natura 
activității pe care o realizează, în trei mari categorii: 
a) ministere cu activitate economică (Ministerul Eco-
nomiei, Ministerul Transporturilor etc.); b) ministere 
cu activitate social-culturală și științifică (Ministerul 
Culturii, Ministerul Educației etc.); c) ministere cu 
activitate politico-administrativă (Ministerul Aface-
rilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe etc.) [7]. 
Această clasificare nu trebuie însă interpretată rigid, 
în sensul că ele ar îndeplini numai atribuții cores-
punzătoare grupei din care fac parte. Dimpotrivă, pe 
lângă atribuțiile economice majoritare pe care le în-
deplinesc ministerele cu activitate economică, spre 
exemplu, ele îndeplinesc și atribuții sociale, admi-
nistrative și științifice, și invers, atribuții economice 
îndeplinesc și celelalte ministere cu activitate pre-
ponderent socială și cultural-științifică sau de natu-
ră administrativă, de apărare a statului și ordinii de 
drept [8].

Caracterul complex al sarcinilor realizate de către 
ministere poate avea drept consecință faptul că unul 
și același minister poate fi atribuit la două grupe în 
același timp. Spre exemplu, Ministerul Turismului 
existent în mai multe state (Italia, Bulgaria, Canada 
ș.a.) este atribuit, de regulă, la categoria ministerelor 
cu activitate economică, dar nu putem nega faptul 
că acesta exercită și atribuții cu caracter social-cul-
tural.

Deși majoritatea ministerelor sunt organizate în 
baza principiului conducerii ramurale, în prezent 
întâlnim ministere create în baza principiului desti-
natarilor serviciilor prestate de minister (Ministerul 
pentru Problemele Veteranilor în Canada [9]), pre-
cum și ministere create în baza combinării ambelor 

acestor principii (de ex.: Ministerul Sportului și al 
Persoanelor cu Dizabilități sau Ministerul Familii-
lor, Copiilor și Dezvoltării Sociale în Canada). În ve-
derea susținerii unor teritorii aparte, pot fi înființate 
ministere în baza principiului teritorial-regional. 
Drept exemplu putem da Ministerul Irlandei de 
Nord (Northern Ireland Office) din Marea Britanie 
sau Ministerul Dezvoltării Orientului Îndepărtat în 
Federația Rusă. 

Deși ministerele activează în diverse domenii, 
totuși pot fi identificate și unele puncte comune. 
Astfel, administrativiștii din țările occidentale, de 
regulă, evidențiază următoarele funcții de bază ale 
ministerelor [10]:

funcția de transformare a sarcinilor politicii – 
naționale în activități de adminisrare concrete. 
Această funcție constă în elaborarea formelor și me-
todelor de activitate menite să atingă scopul pentru 
care a fost creat ministerul;

funcția de conducere a serviciilor ministeru-– 
lui. Realizarea acestei funcții are loc în trei direcții de 
bază: determinarea bugetului, selectarea personalului, 
precum și organizarea ministerului, adică determina-
rea structurii acestuia și divizarea competenței minis-
terului între elementele structurale ale acestuia;

funcția de coordonare– . Activitatea de coor-
donare la nivel ministerial include în primul rând, 
reglementarea activității zilnice de administrare, în 
al doilea rând, coordonarea activității structurilor ce 
nu fac parte din cadrul ministerului, dar care sunt 
obligate să avizeze unele activități;

funcția de control– , care se realizează permanent 
de către conducători în privința celor subordonați, 
conducătorii fiind în drept să dea indicații ce sunt 
obligatorii spre executare. 

Domeniile în care activează ministerele sunt de-
terminate, în mare măsură, de situația geografică, 
implicit domeniile ce prezintă prioritate în economia 
țării (de ex., în Canada activează Ministerul Pescui-
tului şi al Pazei de Coastă, în Norvegia – Ministerul 
Comerțului, Industriei și a Pescuitului etc.). 

Pot exista ministere ad-hoc, ce se creează în ve-
derea soluționării unor sarcini concrete, după care 
urmează desființarea ministerului. Drept exemplu, în 
acest sens, poate servi Ministerul Deznaționalizării 
creat în 1986 în Canada. 

Sistemul ministerial este un mecanism viu, aflat 
în continuă schimbare și dezvoltare. Dezvoltarea are 
loc sub influența a două tendințe de bază: dezmem-
brarea (diferențierea) sistemului ministerial și inte-
grarea (fortificarea) elementului ministerial. 

Din punct de vedere istoric, prima tendință de 
dezvoltare a sistemului ministerial a fost dezmem-
brarea acestuia. Astfel, în mai multe state europene 
(de ex.: Prusia, Belgia) inițial a existat un singur mi-
nister – al afacerilor interne, care răspundea de ad-
ministrarea în domeniile de bază ale vieții sociale. 
Ulterior, din cadrul acestui minister au început să se 
dezmembreze ministere aparte, cum ar fi ministe-



Nr. 3, 2016REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

38

rul educației, muncii, ocrotirii sănătății, economiei, 
agriculturii etc. Această tendință o întâlnim și în ziua 
de azi în unele state, în cazurile în care acestea con-
sideră necesară o specializare mai îngustă a adminis-
trării și o divizare a funcțiilor unor ministere. 

Tendința de integrare, dimpotrivă, duce la forma-
rea unor superministere, care includ în sine câteva 
ministere cu funcții similare. Drept exemplu putem 
aduce aici Ministerul Economiei, Finanțelor și Indus-
triei din Franța, atribuțiile căruia se răsfrâng asupra 
tuturor chestiunilor ce prezintă interes pentru econo-
mia statului. Un alt exemplu de superminister putem 
da Ministerul pentru Problemele Muncii și Econo-
miei din Germania, creat în 2002 drept rezultat al 
comasării Ministerului Economiei și a Ministerului 
Muncii. La crearea acestui minister, a fost pusă sar-
cina de a face economia mai dinamică și de a reduce 
nivelul șomajului în țară. Alt exemplu este: Minis-
terul Securității Interne creat în 2003 în SUA, care 
a unit 22 de servicii diverse, responsabile de securi-
tate: serviciul de frontieră, serviciile pentru cazurile 
excepționale ș.a. Sarcina acestui superminister con-
sta în coordonarea acțiunilor îndreptate împotriva 
acțiunilor teroriste în SUA [11]. De menționat că în 
cazul în care reorganizarea administrației ministeri-
ale are loc fără o fundamentare argumentată, doar 
printr-o comasare mecanică a câtorva ministere în 
scopul de a micșora numărul acestora, reorganizarea 
dată nu va dura mult. 

Aceste două tendințe expuse supra nu se exclud, 
ci, dimpotrivă, se completează reciproc. Fiecare 
tendință are prioritățile și neajunsurile sale. Drept 
avanataje ale tendinței de integrare putem menționa: 
reducerea numărului de membri ai guvernului, redu-
cerea cheltuielilor, posibilitatea de a realiza mai ușor 
o politică unică într-un domeniu de administrare. Ca 
neajuns poate fi faptul că cresc șansele că va fi luată 
o decizie greșită ca urmare a îndepărtării subiectului 
decizional de obiectul de administrare. Deși poate 
avea unele neajunsuri, tendința de integrare a devenit 
tendința de bază a dezvoltării administrației publice 
centrale în ultimele decenii în majoritatea statelor.

La demararea procesului de reorganizare a siste-
mului administrației ministeriale, guvernul trebuie 
să ia în considerație nu numai avantajele și dezavan-
tajele expuse supra, ci și situația social-politică și 
economică concretă. 

Modul de organizare și funcționare a fiecărui 
minister este reglementat, de regulă, în actul special 
prin care este creat: lege, act normativ emis de șeful 
statului, guvern sau ministru. În unele state, există 
reglementări-tip pentru ministere. 

În țările occidentale, teoria administrării pornește 
de la faptul că sarcina fiecărui minister constă în 
exercitarea puterii publice într-un anumit domeniu. 
În vederea realizării acestei sarcini, ministerul tre-
buie să dispună de un conducător (ministru), perso-
nal calificat și posibilități financiare, prevăzute de 
buget. Totalitatea acestor trei componente ale ele-

mentului ministerial – ministru, personal și buget 
– pune în mișcare organul conducerii de stat, îi per-
mite să funcționeze efectiv și să realizeze atribuțiile 
conferite [12]. 

Ministrul cumulează funcţia politică cu cea admi-
nistrativă. Sub aspect politic, el participă la acţiunea 
guvernului şi răspunde solidar cu ceilalţi membri ai 
guvernului în faţa parlamentului, iar sub aspect ad-
ministrativ, el este şeful departamentului ministerial 
care i-a fost încredinţat şi îndeplineşte numeroase 
atribuţii în acest sens [13].

Dacă se lasă la o parte rolul lor guvernamental, 
miniștrii execută atribuții administrative foarte im-
portante. Ei numesc direct mulți funcționari și pro-
pun șefului statului numirea înalților funcționari; 
ei asigură disciplina în servicii și veghează bunul 
mers al acestora. Au putere de reglementare, dând 
instrucțiuni subordonaților lor și fixează normele de 
conduita în ministerul lor, execută puterea ierarhică 
asupra ansamblului funcționarilor, le dau ordine și le 
aplică sancțiuni etc. 

După cum s-a menționat supra, ca membru al gu-
vernului ministrul deține putere politică, iar ca con-
ducător al ministerului el exercită atribuții cu carac-
ter administrativ. În ultima perioadă, se evidențiază 
tendința de a atribui conducerea politică ministrului, 
iar administrarea operativă – secretarului general 
al ministerului. În majoritatea statelor occidenta-
le, schimbarea ministrului nu duce la modificări 
esențiale în aparatul ministerului. De exemplu, în 
Marea Britanie, împreună cu ministrul pleacă doar 
adjuncții lui politici (miniștrii de stat și consilierul 
politic).

Conducerea de facto a ministerului este realizată 
de secretarul general care, spre deosebire de minis-
tru, este numit, de regulă, din rândul funcționarilor 
de carieră, este specialist în domeniul concret de ad-
ministrare, exercită exclusiv funcții administrative 
și este liber de anumite obligații politice. Secretarul 
general asigură consecutivitatea în activitatea minis-
terului, mai ales în cazul în care miniștrii se schimbă 
des.

Deși organizarea ministerelor diferă de la o țară la 
alta, totuși putem evidenția unele elemente comune: 
cabinet, subdiviziuni interne, consilii, inspecții, ser-
vicii teritoriale. Cabinetul ministrului este format din 
colaboratori aleși personal de ministru în baza încre-
derii personale. Este vorba de colaboratori imediați, 
al căror destin este legat de acela al ministrului, a 
căror funcție durează cât aceea a ministrului. 

Ministerele activează în baza principiului condu-
cerii unipersonale, dar în statele totalitare și statele 
postsocialiste există în cadrul ministerelor și organe 
consultative numite colegii. Componența acestora 
este aprobată fie de către guvern, fie de către minis-
tru prin ordin. Colegiul se întrunește pentru dezba-
terea unor pobleme importante ce țin de activitatea 
ministerului. 

Pentru fiecare minister, este specific faptul dis-
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tribuirii funcțiilor între diverse structuri interne: 
direcții, departamente, secții etc. Toate subdiviziuni-
le interne sunt supuse conducerii ministerului (secre-
tariatul general, cabinetul) și doar apoi ministrului, 
fiind prezent principiul subordonării ierarhice. 

Fiecare element structural are anumite atribuții. 
Competența ministerului este formată din competența 
celor mai importante structuri ale acestuia. 

În structura ministerului, există servicii verticale, 
orizontale și tehnice. Serviciile verticale (ramurale) 
sunt destinate realizării funcțiilor de bază ale minis-
terelor. Serviciile orizontale (funcționale) contribuie 
la exercitarea de către minister a funcțiilor sale de 
bază. Drept exemplu putem da subdiviziunile ce se 
ocupă de problemele personalului, bugetului, cola-
borarea internațională, cercetări științifice etc. Ser-
viciile tehnice ale ministerului sunt subdiviziunile 
ce exercită atribuții de sistematizare a documentelor, 
planificare, statistică etc.

Sunt ministere care dispun de organe proprii de 
control și inspectare: inspectori financiari, în dome-
niul educației etc. Pe lângă aparatul central, unele 
ministere pot avea servicii publice desconcentrate în 
teritoriu. În funcție de natura atribuțiilor, unele mi-
nistere pot avea în domeniul lor de activitate com-
partimente în străinătate. 

În concluzie, putem menționa că în prezent nu 
avem un model unic al administrației ministeriale, 
care ar fi aplicabil tuturor statelor. Statutul juridic al 
ministerelor este reglementat de legi sau acte subor-
donate legilor. Constituțiile statelor contemporane, 
de regulă, nu conțin reglementări detaliate privind 
administrația ministerială, dat fiind faptul că este 
un domeniu supus foarte des schimbărilor. Sistemul 
ministerelor într-un stat concret, numărul acestora, 
modul de formare, organizare și funcționare este de-
terminat de un șir de factori, cum ar fi: forma de 
guvernământ, nivelul de dezvoltare economică și 
situația geografică a țării, tradițiile istorice etc. 
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Valabilitatea actului juridic civil este determi-
nată de întrunirea unor condiţii obligatorii, 

prevăzute de legislatia civilă, şi anume: capacitatea 
subiecţilor de a încheia actul juridic, consimţămân-
tul, cauza, obiectul, respectarea formei stabilite prin 
lege, precum şi corespunderea lui normelor legale, 
ordinii publice și bunelor moravuri (art. 220 al Co-
dului civil al RM). 

 De regulă, actul valabil încheiat este şi eficace, 
adică produce efectele specifice chiar de la încheie-
rea lui. Un asemenea act se numeşte pur și simplu. 
Dar, în anumite situații, legea sau părţile leagă efi-
cacitatea actului juridic de îndeplinirea unor condiţii 
suplimentare.

În cazul în care unele elemente neesenţiale ale ac-
tului juridic, prin voinţa părţilor afectează existenţa 
actului juridic civil sau influenţează nemijlocit exe-
cutarea drepturilor şi obligaţiilor, actul este afectat de 
modalităţi. Un act juridic este afectat de modalitate 
când conține o clauză restrictivă (numită modalitate), 
care modifică efectele sale normale, întârziind fie re-
alizarea, fie stingerea efectelor actului [1]. Modalita-
tea actului juridic constă într-un element, cuprins în 
actul civil, materializat într-o împrejurare care este de 
natură să înfluenţeze efectele actului respectiv [2].

Modalităţile prin sine influenţează efectele produ-
se sau cele care trebuie să le producă actul civil. 

În ultimă instanţă, modalitatea actului juridic civil 
constă într-o împrejurare care poate să însemne:

a) curgerea timpului, imprejurarea specifică ter-
menului;

b) un element natural care poate fi un eveniment 
natural considerat de legea civilă ca eveniment în 
sensul definit de acesta, fie o acţiune omenească pri-
vită ca fapt, ambele fiind specifice condiţiei ca mo-
dalitate;

c) o acţiune omenească, adică un fapt al omului, 
acţiune specifică sarcinii [3].

În funcţie de legătura lor cu modalităţile, actele 
juridice civile pot fi clasificate în:

– acte juridice incompatibile cu modalităţile, ca 
fiind acelea care nu pot exista valabil decât pure şi 
simple, adică nu pot cunoaşte modalităţi datorită spe-
cificului lor, precum cele care sunt cuprinse în sfera 
actelor referitoare la starea civilă a persoanei. Astfel, 
de exemplu, nu pot fi afectate de modalităţi actele de 
căsătorie, de recunoaştere a unui copil din afara căsă-
toriei sau actele de adopţie [4]. Dintre actele care au 
conţinut patrimonial, nu pot fi afectate de modalităţi 
declaraţiile de renunţare şi acceptare a succesiunii. 
În aceeași ordine de idei, considerăm că testamentul 
poate conține în sine condiție. Tot aici ar fi rezonabil 
desemnarea unor executori testamentari, care ar urmări 
executarea condiției stipulate în testament. Condiția 
prevăzută în testament însă nu trebuie confundată cu 
sarcina instituită pentru moștenitor de către testator. 
Totodată, ar fi paradoxal dacă testamentul ar conține 
o condiție rezolutorie. 

– actele juridice inseparabile de modalităţi fiind 
acelea care, prin natura lor, sunt dependente de rea-
lizarea unor evenimente viitoare, în ceea ce priveşte 
efectele lor. În cadrul unor astfel de acte, modalităţile 
sunt elemente esenţiale. De exemplu, în cazul con-
tractului de rentă viageră, este esenţa contractului 
plata rentei la anumite intervale de timp (termene), în 
cazul contractului de asigurare, se presupune, în mod 
obligatoriu, curgerea unui anumit termen, sau în ca-
zul contractului de înstrăinare cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, legiuitorul prin reglementare expresă a afec-
tat printr-o modalitate actul – condiţia, nerespectarea 
căreia determină desfiinţarea actului juridic încheiat.

– actele juridice care pot fi afectate de modalităţi, 

ACTELE  juRIDICE  îNCHEIATE  SuB  CONDIțIE
Daniela ȚUrCAn, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)
Ludmila BELIBAn-rAȚoI, 

magistru în drept, lector universitar (USM)

Actele juridice încheiate cu condiţie constituie prin sine o construcţie complexă, care este orientată spre crearea unor 
drepturi şi obligaţiuni condiţionate, iar realizarea reală a drepturilor şi executarea nemijlocită a obligaţiilor, precum şi stin-
gerea acestora se află într-o legătură indisolubilă de producerea unui eveniment viitor şi posibil. În cadrul formării actelor 
juridice încheiate cu condiţie, este dominantă inţiativa personală a părţilor, fapt ce determină individualizarea raportului 
juridic contractual. Acest fapt însă trebuie corelat pe principiu echitabil cu principiul securităţii circuitului civil. 

Cuvinte-cheie: act juridic civil; modalitățile actului juridic civil; termen; sarcină; liberalităţi; libertatea de a contracta; 
scopul (cauza); condiţie – rezolutorie, suspensivă, pozitivă, negativă, potestativă, cazuală, mixtă.

* * *
 The legal acts concluded with condition constitutes a complex construction, which is directed towards creating con-

ditioned rights and obligations, but the rights real realization and the direct execution of obligations is an indissoluble 
relation of a possible future event. Within the framework of forming the legal acts concluded with a condition the personal 
initiative of parties is dominant, the fact that determines the individualization of contractual legal relationship. This fact 
must be correlated on the principle of equitable principle of civil circuit.

Keywords: Civil act; modalities of civil act; term; task; freedom; liberty to contract; purpose (cause); resolutive condi-
tion, suspensive condition, positive condition, negative condition, casual condition, mixed condition.



41

Nr. 3, 2016 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

pot fi definite ca fiind acele acte care pot avea o na-
tură dublă, atât fiind simple şi pure, cât şi prin voin-
ţa părţilor pot fi influenţate de anumite circumstanțe 
și/sau evenimente în forță să influențeze nemijlocit 
eficacitatea actului încheiat. În acest caz, astfel de 
condiţii devin esenţiale şi definitorii pentru existenţa 
actului juridic civil. De exemplu, contractul de vân-
zare-cumpărare, ce are ca obiect un bun imobil, poate 
fi unul neafectat de modalităţi, în cazul în care exe-
cutarea obligaţiilor contractuale se realizează ime-
diat la momentul încheierii lui, iar în cazul în care 
achitarea preţului va fi efectuată în tranşe, actul va fi 
sub influenţa unei modalităţi – termenul. Astfel dacă 
condiția respectivă este instituită prin voința exclu-
sivă a prăților, suntem în prezența formei clasice de 
aplicare a modalităţilor în spiritul stabilit de legislaţia 
civilă a Republicii Moldova. Dacă eficacitatea actului 
juridic este condiţionată prin lege de producerea unei 
modalităţi, în acest caz, el nu constituie o modalitate 
în sensul strict juridic al acestei noţiuni [5].

În ceea ce priveşte aspectul teoretic, se poate afir-
ma că modalităţile actului juridic civil permit părţilor 
să transforme o clauză neesenţială în una esenţială. 
De regulă, nici condiţia, nici termenul, nici sarcina nu 
sunt considerate condiţii ce ar influenţa valabilitatea 
actului juridic, însă de îndată ce părţile l-au afectat cu 
modalitate, aceasta este obligatoriu [6]. 

Deci modalităţile actului juridic civil sunt terme-
nul, condiţia, iar în cazul liberalităţilor şi sarcina.

În conformitate cu art. 234 al Codului civil al RM, 
actul juridic se consideră încheiat sub condiţie, când 
apariţia şi încetarea drepturilor subiective şi a obli-
gaţiilor corelative depind de un eveniment viitor şi 
nesigur ca realizare.

Ce este condiţia şi care este originea apariţiei ei 
în cadrul juridic civil? De fapt, contractul condiționat 
era bine cunoscut încă în Roma Antică [7] și fiind 
preluat în Codul civil francez din 1804, a obținut o 
largă reglementare, în toate sistemele de drept actu-
ale [8].

Prin natura lor actele juridice civile încheiate sub 
condiție derivă direct din principiul fundamental al 
dreptului civil, cel al libertății contractuale, prevăzut 
în alin.(1) art.1 al CC RM. Anume libertatea de a 
contracta şi de a stabili conţinutul contractului în 
formă liberă și independentă generează motiva-
rea existenței unor acte juridice civile care ar fi nu 
doar niște acte tipizate, dar ar acorda posibilitatea 
de a crea liber actul și a-i da o individualitate. 

Afectarea actului juridic civil de condiție ca mo-
dalitate prevăzută expres în legislația civilă (art. 
234-241 CC RM) face ca acesta să fie unul condi-
ţionat. Actul condiţionat constituie o formulă care 
are o structură juridică complexă. Ca prim factor în 
această formulă intervine însuşi actul juridic civil, 
care prin simpla lui existenţă trebuie să corespundă 
tuturor condiţiilor de valabilitate stabilite de lege. În 
acelaşi timp, instituirea prin acordul liber exprimat al 
părţilor a unei condiţii, determină prin sine naşterea 
unor drepturi şi obligaţii condiţionate, care doar prin 

survenirea unor circumstanţe (unui eveniment) pot 
să devină reale. Astfel, pe de o parte, actele juridice 
încheiate sub condiţie sunt cele care în mod ideal se 
înscriu în cadrul realizării principiului libertăţii con-
tractuale, pe de altă parte, sunt considerate, pe bună 
dreptate, cele mai incerte acte juridice. Atât credito-
rul, cât şi debitorul în cadrul unui astfel de raport ju-
ridic sunt într-o stare de incertitudine, de aşteptare a 
producerii efectelor dorite. În acest sens, autorul rus 
D.D. Grimm, menţiona: „chiar dacă această speranță 
poate să se prăbuşească, cu toate acestea ea nu este 
lipsită de importanță juridică, adică poate crea anu-
mite efecte juridice, acest fapt se explică prin aceea 
că doar acea unică posibilitate de realizare a drepturi-
lor sale şi atingere a intereselor părţilor prezintă prin 
sine o valoare, care îşi măreşte importanţa practică pe 
măsură ce creşte posibilitatea realizării acesteia” [9]. 

O astfel de situaţie determină pentru actele juridi-
ce încheiate sub condiţie un caracter riscant, deoare-
ce producerea evenimentului este una posibilă, şi nu 
neapărat reală, iar părţile la actul juridic încheiat nu 
pot să prevadă dacă această condiţie va fi realizată, 
adică, de fapt nu pot să cunoască dacă actul îşi va 
atinge scopul (cauza).

Şi aici intervine o întrebare firească: putem noi, 
notarii, în calitate de garant al executării legii şi pro-
tejării intereselor părților să recomandăm sau chiar 
să acceptăm spre perfectare acte juridice cu caracter 
incert, care ar putea crea multe ambiguităţi atât între 
părţi, cât şi în circuitul civil general? Şi dacă da, în 
ce măsură?

Pentru a putea acorda un răspuns ferm la această 
întrebare, este necesar să cercetăm minuţios natura 
juridică, structura, dar şi efectele acestei instituţii ju-
ridice ale dreptului civil, precum este condiţia.

Astfel, condiţia constituie modalitatea actului juri-
dic civil, care se înfăţişează a fi acel eveniment viitor 
şi nesigur în privinţa producerii lui, de care depinde 
însăşi existenţa actului juridic. Unii autori [10] con-
sideră că de fapt de producerea evenimentului nomi-
nalizat depinde existenţa (naşterea sau desfiinţarea) 
dreptului subiectiv civil şi a obligaţiei civile corelati-
ve, şi nu însăși existenţa actului. Această opinie este 
susţinută şi de autorii Comentariului Codului civil, 
care menţionează că „de realizarea evenimentului vi-
itor şi nesigur depinde eficacitatea actului juridic ci-
vil – producerea sau încetarea retroactivă a efectelor 
lui, dar nu însăşi existenţa actului juridic afectat de 
această modalitate. Actul juridic ca atare există – con-
tinuă autorii, deoarece prin ipoteză, întruneşte toate 
elementele esenţiale cerute de lege, dar apariţia sau 
dispariţia retroactivă a efectelor actului sunt condiţi-
onate de producerea unui eveniment viitor şi incert” 
[11]. Considerăm că termenul este evenimentul viitor 
şi nesigur (ca realizare) de îndeplinirea căruia depin-
de naşterea sau desfiinţarea actului juridic, acest fapt 
deosebind condiţia de termen, ca modalitate a actului 
juridic civil. 

 Ca modalitate a actului juridic civil, condiţia pre-
zintă următoarele trăsături:
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a) este un eveniment viitor. Chiar dacă legislația 
civilă presupune că în calitate de circumstanță, poate 
fi și un eveniment survenit, însă deocamdată necu-
noscut de părți, este cert că un eveniment care s-a 
produs nu constituie o condiţie, chiar dacă la momen-
tul încheierii actului realizarea lui nu era cunoscută 
de părţi. O astfel de împrejurare ar putea fi analizată 
ca fiind o eroare – viciu de consinţământ, sau ar pu-
tea face ca obligaţia să apară ca fiind pură şi simplă, 
adică lipsită de condiţie;

b) realizarea evenimentului viitor trebuie să fie 
incertă. În cazul în care incertitudinea s-ar referi doar 
la momentul realizării evenimentului, atunci nu ar fi 
vorba de condiţie cu un termen incert. Astfel, moar-
tea unei persoane constituie un termen incert, dacă 
s-ar stipula însă că obligaţia sa depinde de moartea 
unei persoane, survenită în anumite împrejurări (de 
pildă, în cursul călătoriei pe care o va întreprinde), 
atunci aceasta constituie o condiţie, deoarece există 
incertitudinea cât priveşte realizarea evenimentului 
de care depinde existenţa obligaţiei;

c) condiţia trebuie să fie rezultatul voinţei păr-
ţilor, ca manifestare a principiului libertăţii con-
tractuale. În cadrul aceluiaşi aspect al libertăţii con-
tractual, intervine întrebarea dacă sunt oare în drept 
părţile contractante sau una dintre ele să renunţe la 
condiţia stabilită în actul juridic civil până la surveni-
rea evenimentului respectiv? Literatura de specialita-
te se referă foarte vag la această problemă, care însă, 
de fapt, în practică nu poate fi exclusă.

Astfel, autorul român Carmen Tamara Ungurea-
nu concluzionează că partea în al cărei interes a fost 
stipulată condiţia este liberă să renunţe unilateral la 
aceasta, atât timp cât condiţia nu s-a îndeplinit. Re-
nunţarea la condiţie face ca obligaţia să fie simplă 
[12].

În mod cert, renunţarea la condiţia stabilită în ac-
tul juridic poate fi realizată. Opinia autorului român 
Carmen Tamara Ungureanu însă poate fi defectuoasă 
în unele situaţii [13]. Astfel, considerăm a fi imposi-
bilă renunţarea la condiţie în cazul în care acest fapt 
ar anula totalmente vreo prestaţie din partea debito-
rului, iar actul juridic încheiat şi-ar modifica natura 
juridică. Sau, cum ar fi posibil, din punct de vedere 
practic, renunţarea unilaterală la condiţie, în cazul în 
care suntem în prezenţa unui act juridic bilateral. În-
seamnă oare acest fapt că un act juridic bilateral și 
sinalagmatic poate fi modificat prin voinţa unei sin-
gure părţi. Credem că nu, acest fapt fiind practic im-
posibil din punctul de vedere al aplicabilităţii şi efec-
telor asupra subiecţilor participanţi la actul juridic 
încheiat. Astfel, în cazul actelor juridice unilaterale, 
considerăm că este posibilă şi revocarea unilaterală a 
clauzei cu privire la condiţie (cum ar fi în cazul testa-
mentului, de exemplu). Pentru actele sinalagmatice, 
renunţarea la condiţie, considerăm, că ar fi posibilă 
din punct de vedere practic, doar prin încheirea unui 
acord de modificare a actului juridic iniţial, în cadrul 
căruia este necesar nu doar de a exclude clauza cu 
privire la condiţia instituită în act, dar şi fapt ce este 

mult mai important, a concretiza drepturile şi obli-
gaţiile părţilor, care rămân a fi valabile după înche-
ierea acestui acord adiţional, clauzele fiind acceptate 
necondiționat de ambele părţi.

 Reiterând cele expuse mai sus, concluzionăm că 
renunţarea la condiţia stabilită într-un act civil în-
cheiat este posibilă, în cazul întrunirii următoarelor 
condiţii:

– renunţarea să fie efectuată până la producerea 
evenimentului;

– actul juridic civil se poate să existe în lipsa con-
diţiei;

– excluderea condiţiei să nu modifice natura juri-
dică a actului încheiat, spre exemplu, din act cu ca-
racter oneros să-l transforme în unul cu titlu gratuit;

– în cadul renunţării la condiţie, să fie respectată 
procedura cerută pentru această categorie de acte ju-
ridice (unilateral sau bilateral).

Astfel, dacă se va ţine cont de realizarea acestor 
condiţii, în virtutea principiului libertăţii contractua-
le, actul juridic civil poate să rămână valabil în lipsa 
condiţiei, având aspectul unui act simplu şi pur. To-
todată, conform opiniei unor autori francezi, în acest 
caz ar putea fi instituită novațiunea sau după caz în-
cheiat un nou act juridic civil [14]; 

d) condiţia este evenimentul de care depinde în-
săşi existenţa obligaţiei, şi deci a însuşi actului înche-
iat, spre deosebire de termen, care nu afectează decât 
exigibilitatea ori durata obligaţiei şi nu existenţa ei. 
Condiţia suspendă prin sine fie naşterea obligaţiei, fie 
desfiinţarea ei [15]. 

Având aceeaşi origine, termenul, condiţia şi sar-
cina au unele tangenţe, care însă nu trebuie să facă 
confuzie între ele.

Astfel diferenţa dintre termen şi condiţie este evi-
dentă, având următoarele repere: realizarea condi-
ţiei este nesigură, realizarea termenului este sigură; 
condiţia afectează însăşi existenţa efectelor actului 
juridic, termenul afectează numai executarea actului 
juridic; termenul produce efecte numai pentru viitor, 
condiţia, în principiu, efecte şi pentru prezent.

Sarcina prin sine constă în obligația de a da, a 
face sau a nu face impusă dispunător gratificatului în 
actele cu titlu gratuit. Între sarcină și condiție există 
următoarele deosebiri:

în timp ce condiția poate afecta atât actele cu – 
titlu oneros, cât și pe cele cu titlu gratuit, sarcina are 
aplicație numai în materialul actelor cu titlu gratuit;

condiția afectează însăși existența actului ju-– 
ridic civl, în timp ce sarcina nu afectează existența 
acestuia, ci numai eficacitatea sa;

condiția operează de drept, în timp ce în cazul – 
sarcinii se face apel la instanță (se solicită instanței);

în timp ce condiția operează de drept, instanța – 
de judecată urmând să constate efectele produse 
de realizarea ori nerealizarea condiției, revocarea 
(rezoluțiunea) pentru neexecutarea sarcinii trebuie 
cerută în instanța de judecată;

desființarea actului juridic pentru îndeplinirea – 
ori neîndeplinirea condiției, precum și revocarea sau 



43

Nr. 3, 2016 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

rezoluțiunea pentru neexecutarea sarcinii produce, de 
obicei, efecte retroactive [16].

Atât legislaţia civilă a Republicii Moldova, cât şi 
doctrina civilistică clasifică condiţia în funcţie de mai 
multe criterii. 

• În funcţie de efectele pe care le produce, condiţia 
poate fi suspensivă sau rezolutorie (extinctivă) [17]. 

Este suspensivă când de evenimentul viitor şi ne-
sigur depinde naşterea drepturilor şi obligaţiilor păr-
ţilor. Conform art.230 CC RM, „Actul juridic se con-
sideră încheiat sub condiţie suspensivă dacă apariţia 
drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelati-
ve prevăzute de el depinde de un eveniment viitor şi 
incert sau de un eveniment survenit, însă deocamdată 
necunoscut părţilor”. Un exemplu ar fi: îți vând casa 
mea din Chişinău, dacă voi fi transferat la muncă în 
mun. Bălţi; alt exemplu, X se obligă faţă de Y să-i 
doneze un tablou, dacă Y îi va decora casa; dreptul 
lui Y de a primi donaţia este suspendat până când îşi 
va executa obligaţia de decorare a casei lui X, a do-
natorului. 

Art. 240 CC RM defineşte condiţia rezolutorie 
ca fiind cea care atrage desfiinţarea actului juridic şi 
restabilirea situaţiei existente până la încheierea lui. 
Astfel, condiţia este rezolutorie când de evenimentul 
viitor şi nesigur depinde desfiinţarea actului juridic, 
cu efect retroactiv, ca şi cum acesta n-ar fi existat vre-
odată. Spre exemplu: îți vând casa mea din Bălţi, cu 
condiția de a accepta ca, în situația în care nu mă voi 
putea transfera cu familia din Bălți la Chişinău, vân-
zarea să se desființeze. Alt exemplu, X face o donaţie 
lui Y, stipulând în contract că donaţia se va desfiinţa 
dacă donatarul moare înaintea sa; condiţia rezoluto-
rie constă în faptul că stingerea donaţiei depinde de 
moartea prealabilă a donatarului.

• În funcţie de cauza de care depinde realizarea 
sau nerealizarea evenimentului viitor şi nesigur, con-
diţia poate fi cazuală, mixtă şi potestativă. Chiar dacă 
legislaţia autohtonă nu se referă la această clasifica-
re, cercetarea acesteia prezintă un interes sporit din 
punct de vedere practic.

Condiţia este cazuală atunci când realizarea eve-
nimentului depinde de hazard (întâmplare) şi este 
independentă de voinţa părţilor. De exemplu, con-
diţia constă în faptul că stingerea donaţiei depinde 
de moartea prealabilă a donatarului, ceea ce depinde 
de întâmplare; în acest caz, condiţia este cazuală şi 
rezolutorie, sau îţi vând barca dacă în termen de o 
lună nu se va îndrepta vremea. Cazul când survenirea 
evenimentului are loc independent de voința părților, 
constituie forma ideală de condiție, care nu poate 
pune la îndoială eficacitatea actului juridic încheiat 
în niciun caz. 

Condiţia este mixtă atunci când realizarea eveni-
mentului depinde atât de voinţa uneia dintre părţi, cât 
şi de voinţa unei persoane determinate. De exemplu, 
X îi vinde lui Y imobilul pe care însă mai întâi mama 
trebuie să i-l doneze. Alt exemplu: X se obligă să-i 
vândă lui Y autoturismul său Audi, cu condiţia ca de 
ziua lui să primească de la tatăl său un Volkswagen. 

Condiţia este potestativă atunci când realizarea 
evenimentului depinde de voinţa uneia dintre părţile 
actului juridic. Ea este de două feluri:

a. potestativă simplă, când realizarea sau nerea-
lizarea condiției depinde de voința unei părți și de 
o faptă exterioară ori de voința unei persoane nede-
terminate. Spre exemplu, îți vând apartamentul meu, 
dacă mă voi căsători. Condiţia potestativă simplă este 
condiţia a cărei realizare depinde, în acelaşi timp, de 
voinţa uneia dintre părţi şi de un element exterior (de 
împrejurări obiective sau de fapta unui terţ nedeter-
minat); de exemplu, X îi închiriază lui Y apartamen-
tul său, atâta vreme cât nu va reuşi la examenul de 
admitere în magistratură (acesta nu este un termen 
incert, pentru că evenimentul nu este sigur că se va 
realiza); actul juridic depinde de voinţa lui X, dar şi 
de un element exterior; este deci o condiţie potestati-
vă simplă şi rezolutorie. Alt exemplu: X îi vinde lui 
Y imobilul din sat, dacă se căsătoreşte în Chişinău 
(condiţie potestativă simplă şi suspensivă).

b) potestativă pură, când realizarea sau nerealiza-
rea condiţiei depinde exclusiv de voinţa unei părţi. Ea 
se poate reduce la formula „dacă vreau”. De fapt, în 
acest caz, nu suntem în prezenţa unui angajament ju-
ridic real. Regula este că obligaţiile asumate sub con-
diţie suspensivă pur potestativă sunt lovite de nulita-
te absolută, deoarece o asemenea condiţie înseamnă, 
practic, lipsa intenţiei de a se obliga. Astfel, în con-
formitate cu alin.(2) art. 235 CC RM, condiţia a cărei 
survenire sau nesurvenire depinde de voinţa părţilor 
actului juridic este nulă. În acest sens, textul legii nu 
precizează dacă nulitatea se va aplica doar în cazul 
când condiţia potestativă este instituită în favoarea 
debitorului sau/şi a creditorului. Autorii Comentariu-
lui Codului civil [18] menţionează că atât jurispru-
denţa, cât şi doctrina optează în favoarea unei soluţii 
de interpretare restrictivă, acceptând în calitate de 
posibilă situaţie când condiţia potestativă va fi insti-
tuită în favoarea creditorului. Obligaţia asumată sub 
condiţie pur potestativă din partea debitorului nu este 
valabilă şi numai dacă acea condiţie este în acelaşi 
timp suspensivă. Acest fapt ar presupune lipsa vo-
inţei de a se obliga, de exemplu: îţi voi restitui suma 
împrumutată dacă voi dori. Este însă valabilă condiţia 
pur potestativă din partea creditorului (de exemplu, 
X se obligă să îi acorde un împrumut de bani fiului 
său, dacă acesta îi va solicita împrumutul promis). 
Totuşi în literatura juridică [19] se menționează că în 
contractul de donaţie nu este valabilă inserarea unei 
condiţii pur potestative. În acest sens, Codul civil al 
României stipulează că este nulă donaţia făcută cu 
condiţii a căror îndeplinire ține numai de voinţa do-
natorului.

• În funcţie de posibilitatea realizării evenimentu-
lui, condiţia poate fi posibilă şi imposibilă.

Condiţia este imposibilă când evenimentul nu 
se poate realiza, fie sub aspect material, fie juridic. 
Imposibilitatea se apreciază la data încheierii actului 
juridic şi aceasta pentru că, ulterior încheierii actului 
juridic, o condiţie imposibilă poate deveni posibilă. 
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De exemplu, X, un băiat de 14 ani se obligă să-i vân-
dă lui Y apartamentul său, cu condiţia ca într-un an să 
dobândească capacitate deplină de exerciţiu; această 
condiţie este imposibilă din punct de vedere juridic, 
deoarece capacitatea deplină de exerciţiu se dobân-
deşte la 18 ani (sub rezerva art.20 CC RM, potrivit 
căruia minorul de 16 ani poate dobândi o capacitate 
de exerciţiu anticipată). Condiţia imposibilă este nulă 
şi conduce la nulitatea actului juridic, care depinde de 
ea. Observăm că legea declară nulă nu numai condi-
ţia imposibilă, contrară bunelor moravuri sau prohi-
bită de lege, dar şi convenţia ce depinde de o astfel 
de condiţie. 

Uneori o condiție imposibilă constituie prin sine 
condiția care, de fapt, este un element obligatoriu al 
actului juridic, spre exemplu, mă oblig să vând imo-
bilul, cu condiția că voi legaliza construcțiile și voi 
obține actele de proprietate. În acest caz, notarul nici 
nu ar putea încheia contractul de vânzare-cumpărare, 
recomandând încheierea unui antecontract.

• În funcţie de conformitatea condiţiei cu legea şi 
morala, condiţia poate fi licită sau morală ori condi-
ţie ilicită sau imorală. 

Condiţia ilicită contravine legii, ordinii publice, 
iar condiţia imorală contravine bunelor moravuri. De 
exemplu, X se obligă să-i doneze lui Y un computer, 
cu condiţia ca Y să sustragă din casa lui Z o scrisoa-
re pe care o scrisese X; aceasta este o condiţie ilicită: 
constă în săvârşirea unei infracţiuni de furt. Dacă, de 
exemplu, T îi donează lui F o garsonieră, cu condiţia 
ca F să nu mai vândă droguri, atunci actul juridic este 
afectat de o condiţie imorală; este imoral ca un fapt 
ilicit să poată fi împiedicat numai prin procurarea unui 
folos patrimonial. Condiţia ilicită sau imorală este 
sancţionată cu nulitatea absolută şi atrage desfiinţarea 
actului juridic care depinde de acea condiţie. Adeseori 
în doctrina română poți gâsi exemple de condiție ce 
ține de restricția de a încheia căsătorie. Spre exemplu, 
îți donez imobilul cu condiția că nu te vei căsători până 
la vârsta de 20 de ani, sau îți donez imobilul dacă te 
căsătorești cu mine. Considerăm că astfel de condiții 
nu doar sunt imorale, dar și, prioritar, ilegale. Carac-
terul ilegal al unor astfel de condiții reiese în special 
din alin.(2), (3), și (4) ale art. 23 CC RM și presupu-
ne o limitare expresă a persoanei în capacitatea lui de 
exercițiu, fapt ce nu doar ar desființa actul juridic în-
cheiat, ci ar determina nulitatea totală a actului.

• În funcţie de modul în care este formulată – afir-
mativ sau negativ – condiţia poate fi pozitivă sau ne-
gativă.Această clasificare este expres reglementată 
de art. 236 și 237 CC RM.

Condiţia este pozitivă dacă este formulată în sens 
afirmativ (trebuie să faci, trebuie să execuți).

Condiţia este negativă dacă este formulată în sens 
negativ. De exemplu, tatăl se obligă să-i doneze fiului 
un autoturism, de ziua lui, dacă nu va lua note mai 
mici de 9 în sesiunea de vară; aceasta este o condiţie 
potestativă mixtă şi negativă, sau spre exemplu: îţi 
închiriez o cameră din apartament, dacă nu-l vând în 
termen de o lună.

Cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea 
condiției operează unele reguli, între care:

a. dacă este vorba de îndeplinirea condiţiei, 
aceasta trebuie să se facă aşa cum s-au înţeles părţi-
le, aşa cum au dorit părţile să fie făcută. 

 Art. 578 CC RM stabilește că dacă efectele unui 
act juridic depind de îndeplinirea unei condiții, 
obligația devine scadentă în ziua survenirii acesteia.

b. dacă în actul juridic încheiat s-a stipulat un 
termen: 

– în cazul condiţiei pozitive, condiţia se va consi-
dera nerealizată, dacă

 termenul a expirat fără ca evenimentul să se fi i. 
produs, chiar dacă ea se va realiza ulterior;

dacă înainte de expirarea termenului prevăzut, ii. 
este sigur că evenimentul-condiție nu se va mai pro-
duce; 

– în cazul condiţiei negative, condiţia se va consi-
dera realizată, dacă

termenul fixat s-a epuizat, fără ca evenimentul i. 
să se producă, chiar dacă el se va produce ulterior 
până la expirarea termenului fixat, devine evident că 
evenimentul nu mai poate avea loc;

condiţia se consideră neîndeplinită, dacă, îna-ii. 
inte de expirarea termenului fixat, realizarea condiţiei 
a devenit imposibilă în mod cert în viitor; de exem-
plu, se pune condiţia ca tirul cu marfă T să sosească 
în ziua X, iar înainte de ziua X, tirul este distrus într-
un accident rutier.

c. dacă părţile nu au fixat nici un termen: 
– în cazul condiţiei pozitive, realizarea ei trebuie 

aşteptată la infinit şi condiţia nu poate fi nicicând 
considerată ca definitiv nerealizată, Ea poate fi re-
cunoscută ca definitiv nerealizată, atunci când este 
evident că survenirea ulterioară a evenimentului este 
imposibilă (art. 236 CC RM) (de ex., decesul persoa-
nei sau pieirea bunului);

– în cazul condiţiei negative, condiţia se consideră 
realizată când va fi evident că evenimentul nu va sur-
veni, nu se mai poate produce;

d) dacă debitorul obligat sub condiţie împiedi-
că îndeplinirea ei, condiţia se consideră îndeplinită. 

Condiţia se consideră îndeplinită, atunci când debito-
rul, obligat sub condiţie, a împiedicat îndeplinirea ei 
(art.241 alin.(1) CC RM). 

Şi invers, condiţia se consideră neîndeplinită, 
dacă partea interesată de îndeplinirea condiţiei deter-
mină, cu rea-credinţă, realizarea evenimentului (alin.
(2) art. 241 CC RM).Aceste reguli se aplică în cazul 
tuturor condiţiilor, deci şi al celor pozitive, şi al celor 
negative. 

Unii autori consideră că pentru a evita institui-
rea unei incertitudini între părţi prin încheirea actu-
lui juridic cu condiţie, elocvent ar fi încheierea unor 
antecontracte, care fie prin realizare, vor trece într-un 
contract simplu şi pur, neafectat de condiţie, fie va 
înceta până la iniţierea raporturilor contractuale ne-
mijlocite. Totuşi fiecare dintre aceste forme de iniţie-
re a raporturilor juridice contractuale pot avea unele 
avantaje sau pot fi în detrimentul intereselor părţilor. 
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În acest sens, la încheierea actului juridc unilateral, 
forma prealabilă de iniţiere a raporturilor juridice 
civile prin antecontract este imposibilă. Totodată, 
chiar şi în cazul actelor juridice bilaterale nu întot-
deauna putem cu certitudine să stabilim dacă este 
mai elocvent încheierea unui antecontract sau a unui 
contract afectat de condiţie. Încheierea actelor juri-
dice sub condiţie va fi mai avantajoasă din punct de 
vedere material, evitând cheltuieli, dar vor acorda și 
o siguranță mai mare părților interesate în încheie-
rea actului. Aici însă este extrem de important de a 
face distincție între actul juridic încheiat sub condiţie 
suspensivă şi antecontract. În cazul actului juridic în-
cheiat sub condiţie suspensivă, survenirea condiţiei 
are drept efect naşterea drepturilor şi a obligaţiilor 
stipulate în el, fără a fi necesară încheirea unui alt act 
juridic. În cazul antecontractului însă, pentru apariţia 
drepturilor şi obligaţiilor ce nasc din el, este necesară 
încheierea unui contract [20].

Efectele condiţiei
Două principii guvernează efectele condiţiei, şi 

anume:
– condiţia afectează însăşi existenţa actului ju-

ridic civil – adică naşterea ori desfiinţarea lui (spre 
deosebire de termen care afectează doar executarea 
actului);

– condiţia produce efectele retroactive. Efectele 
condiţiei se produc, în principiu, retroactiv, în sensul 
că momentul de la care sau până la care se produc 
efectele nu este acela al îndeplinirii sau neîndeplinirii 
condiţiei, ci momentul încheierii actului juridic ci-
vil sub condiţie. De altfel, retroactivitatea condiţiei 
este criticabilă în înseşi efectele ei relative la terţi. 
De aceea legislaţiile germană şi elveţiană au supri-
mat efectul retroactiv legal al condiţiei. Codul civil 
german permite părţilor să atribuie un efect retroactiv 
convenţional condiţiei, printr-o declaraţie de voinţă 
expresă; însă acest efect este mărginit la raporturile 
dintre părţi, şi nu poate lovi pe terţi (art. 159 al Codu-
lui civil german).

Condiţia îndeplinită este prezumată a produce 
efecte retroactiv, din momentul încheierii contractu-
lui, dacă din voinţa părţilor, natura contractului ori 
dispoziţiile legale nu rezultă contrariul. Prin urma-
re, regula retroactivităţii nu este imperativă. Efectele 
condiţiei sunt diferite, după cum aceasta este sus-
pensivă sau rezolutorie şi în funcţie de intervalul de 
timp în care se analizează efectele, adică pendente 
conditione (intervalul cuprins între momentul înche-
ierii actului juridic şi momentul în care îndeplinirea 
sau neîndeplinirea condiţiei devine sigură) sau eve-
nimente conditione (perioada ulterioară momentului 
îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiei).

a) Efectele condiţiei suspensive 
În intervalul cuprins între momentul încheierii ac-

tului juridic şi momentul în care îndeplinirea sau ne-
îndeplinirea condiţiei devine sigură, specific condiţi-
ei suspensive este că în toată această perioadă actul 
juridic civil nu îşi produce efectele. Mai mult, drep-

turile şi obligaţiile sub condiţie suspensivă nu numai 
că nu produc efecte, dar nici nu s-au născut încă; de 
exemplu, o persoană care are un drept de proprietate 
sau de creanţă sub condiţie suspensivă nu are nici un 
drept actual, nu este încă proprietar sau creditor. To-
tuşi, există posibilitatea unui drept viitor, a unui drept 
condiţional. Acest drept este transmisibil, atât prin 
acte între vii, cât şi pentru cauză de moarte. Drep-
tul condiţional al creditorului este transmisibil cu 
caracterul său eventual. Creditorul l-ar putea înstrăi-
na între vii – ipoteză puţin practicată. Mai frecventă 
este transmisiunea prin deces: dacă creditorul moare 
înainte de realizarea condiţiei, dreptul suspendat prin 
condiţie se transmite moștenitorilor săi.

Referitor la posibilitatea încheierii actelor de dis-
punere cu privire la bunurile ce constituie obiect al 
contractelor condiționate, Codul civil al Germaniei în 
art.161 stipulează: „Dacă persoana a dispus de bun, 
în cadrul unui act cu condiție suspensivă, orice dis-
punere ulterioară, efectuată cu privire la acest bun în 
peroada de până la realizarea condiției, la îndeplini-
rea acesteia este nevalabilă în măsura în care ea îm-
piedică survenirea circumstanțelor, care sunt corelate 
cu condiția instituită. La astfel de dispunere pot fi 
atribuite, acele acte de dispoziție care au fost exerci-
tate în perioada de așteptare a realizării condiției, în 
procedura de executare silită, aplicarea interdicțiilor 
sau efectuate de administratorul insolvabilității în 
procedura de insolvabilitate”. 

 Titularul dreptului condiţional poate face acte de 
conservare pentru păstrarea sa (de ex., poate înscrie 
o ipotecă, poate întrerupe o prescripţie). Mai departe, 
o ipotecă constituită şi înscrisă în favoarea creditoru-
lui, în intervalul dintre încheierea convenţiei şi rea-
lizarea condiţiei, se află retroactiv validată şi va lua 
deci rang din ziua înscrierii sale, ca şi cum creanţa 
ar fi existat deja la acea dată. O plată făcută înainte 
de realizarea condiţiei suspensive de către debitor, fie 
chiar din eroare, se află retroactiv validată prin rea-
lizarea condiţiei, aşa încât debitorul nu poate repeta 
ceea ce a plătit, dacă nu a făcut-o înainte de realizare.

Prin excepţie, în caz de legat, se consideră că be-
neficiul unui legat condiţional este personal al lega-
tarului, aşa încât dacă legatarul moare înainte de în-
deplinirea condiţiei, legatul se stinge, şi moştenitorii 
legatarului nu beneficiază de realizarea ulterioară a 
condiţiei.

Astfel, în această perioadă condiţia (pendente 
conditione) produce următoarele efecte:

creditorul nu poate pretinde piaţa de la debitor;a. 
 plata făcută de debitor în această perioadă nu b. 

este o plată valabilă, nu este deci o executare valabilă 
a obligaţiei;

obligația nu se poate stinge prin compensaţie;c. 
în acest interval de timp nu curge prescripţia d. 

extinctivă;
 în actele translative de drepturi reale nu se pro-e. 

duce efectul translativ de drept real. 
Cu toate aceste efecte, creditorului i se recunosc 

anumite prerogative:
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– poate face acte de conservare;
– poate cere şi obţine garanţii pentru creanţa sa;
– poate ceda prin acte inter vivos şi mortis causa 

dreptul său condiţional.
Eveniente conditione, efectele condiţiei suspensi-

ve diferă, după cum acesta s-a realizat sau nu. Dacă 
s-a realizat, se consideră, retroactiv, că actul juridic 
a fost simplu şi pur de la început. Dreptul născut în 
realitate numai în momentul realizării condiţiei se 
consideră, printr-o ficţiune a legii, că s-a născut de 
la data încheierii actului juridic. Atunci când condi-
ţia suspensivă produce efecte retroactive, în caz de 
îndeplinire, debitorul este obligat la executare ca şi 
cum obligaţia ar fi fost simplă. Actele încheiate de 
proprietarul sub condiţie suspensivă sunt valabile 
şi, în cazul îndeplinirii condiţiei, produc efecte de la 
data încheierii lor. Când condiţia suspensivă nu s-a 
îndeplinit, actul juridic nu este eficace, nu-şi produce 
efectele în viitor, după cum nu a produs efecte nici 
în trecut. Se va considera că actul juridic nu a fost 
niciodată încheiat.

b) Efectele condiţiei rezolutorii 
Pendente conditione, actul juridic civil afec-

tat de condiţia rezolutorie îşi produce efectele ca 
şi cum ar fi simplu, deoarece condiţia rezolutorie 
(ca şi termenul extinctiv) nu condiţionează efec-
tele actuale ale actului juridic, ci numai pierde-
rea viitoare şi stingerea efectelor actului juridic. 
Eveniente conditione, efectele condiţiei rezolutorii 
diferă după cum aceasta s-a realizat sau nu. Dacă s-a 
realizat, actul juridic se desfiinţează cu efect retroac-
tiv. Se consideră că actul s-a stins de la început şi n-a 
produs niciodată efecte, iar efectele produse în rea-
litate sunt şterse în mod retroactiv, părţile fiind puse 
în situaţia anterioară, dinaintea încheierii actului ju-
ridic. Atunci când condiţia rezolutorie produce efecte 
retroactive, în caz de îndeplinire, fiecare dintre părţi 
este obligată să restituie celeilalte prestaţiile pe care 
le-a primit în temeiul obligaţiei, ca şi cum aceasta nu 
ar fi existat niciodată. De la această regulă sunt două 
excepţii. Astfel, în lipsă de stipulaţie sau prevedere 
legală contrară, fructele culese ori încasate înaintea 
îndeplinirii condiţiei se cuvin proprietarului sub con-
diţie rezolutorie, după îndeplinirea condiţiei el nu le 
restituie. De asemenea, în cazul contractelor cu exe-
cutare continuă sau succesivă afectate de o condiţie 
rezolutorie, îndeplinirea acesteia, în lipsa unei stipu-
laţii contrare, nu are niciun efect asupra prestaţiilor 
deja executate; deci acestea nu se restituie. Când con-
diţia rezolutorie nu s-a realizat, actul juridic se con-
solidează definitiv. El continuă să-şi producă efectele 
în viitor, ca şi cum ar fi fost de la început simplu.

 În concluzia celor relatate supra, putem confirma 
cu certitudine că actele juridice încheiate cu condi-
ţie: 

1) în primul rând, constituie o construcţie comple-
xă, orientată spre crearea unor drepturi şi obligaţiuni 
condiţionate, iar realizarea reală a drepturilor şi exe-
cutarea nemijlocită a obligaţiilor, precum şi stingerea 

acestora se află într-o legătură indisolubilă de produ-
cerea unui eveniment viitor şi posibil;

2) în cadrul formării actelor juridice încheiate cu 
condiţie, este dominantă inţiativa personală a părţi-
lor, fapt ce determină individualizarea raportului ju-
ridic contractual. Acest fapt însă trebuie corelat pe un 
principiu echitabil cu principiul securităţii circuitului 
civil; 

3) chiar dacă actele juridice încheiate cu condi-
ţie au caracter pronunţat de risc, totodată încheind un 
astfel de act juridic, părţile pot să-şi obţină o garan-
ţie a faptului că drepturile şi obligaţiile stabilite la 
momentul încheierii actului vor rămâne constante/
nemodificate până la realizarea evenimentului.
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Autoritatea administraţiei publice este o cate-
gorie a autorității publice, dispunând, în atare 

sens, de toate semnele specifice acesteia, și în prin-
cipal semnul: deținerea prerogativelor cu caracter 
de putere publică. Autoritatea administrației publice 
desfășoară o activitate specifică: aducerea la îndepli-
nire a legii sau prestarea de servicii publice, în limi-
tele legii. Fixarea clară a competenţei unei autorităţi 
a administraţiei publice ne permite să identificăm lo-
cul şi rolul acesteia în cadrul mecanismului statal. 

Cunoscutul cercetător rus V. Manohin a menţio-
nat într-o monografie a sa că „competenţa constituie 
factorul determinant în comparaţie cu alte elemente 
componente ale statutului organului statal” [1]. Com-
petenţa autorităţilor administrației publice determină 
limitele legale ale activităţii acestora. În funcţie de 
caracterul competenţei, se stabileşte structura auto-
rităţii, se determină formele şi metodele de activi-
tate, se evidenţiază hotarele responsabilităţii în ca-
zul încălcării normelor în vigoare. Iată de ce anume 
competenţa constituie elementul de bază al statutului 
juridic al autorităţii administrației publice. 

Se presupune că termenul „competenţă” provine 
de la latinescul competere (a corespunde) sau de la 
alt cuvânt de provenienţă latină competentia (condu-
cere, capacitate, apartenenţă de drept). Astăzi acest 
termen poate fi înţeles în două sensuri: a) sfera în-
trebărilor, despre care una sau mai multe persoane 
posedă un volum de cunoştinţe; b) un anumit cerc de 
împuterniciri (drepturi şi obligaţii).

Literatura de specialitate cuprinde numeroase 
opinii referitoare la definiţia „competenţei autorită-
ţii administrației publice”, la elementele ei, precum 
şi la caracterele acesteia. Astfel, competenţa a fost 
definită ca: sferă de activitate strict determinată, or-
ganul care o exercită având volumul corespunzător 
de drepturi şi obligaţii [2]; cercul de obligaţii şi îm-

puterniciri [3]; un sistem de împuterniciri ale orga-
nului, prin intermediul cărora se realizează puterea 
de stat [4]; volumul strict determinat de drepturi şi 
obligaţii, de care dispune organul respectiv în vede-
rea exercitării sarcinilor şi funcţiilor sale [5]; dreptul 
şi, totodată, obligaţia, prevăzută de lege şi alte acte 
normative, de a duce o anumită activitate, adică de a 
fi în acest scop subiecți în diferite raporturi juridice 
[6]; un ansamblu de atribuţii stabilite de Constituţie 
şi de alte legi prin care autorităţilor publice li se con-
feră drepturi şi obligaţii în vederea realizării puterii 
publice [7]; ansamblu de atribuţii stabilite de Con-
stituţie sau de lege, ce conferă drepturi şi obligaţii 
pentru a duce, în nume propriu şi în realizarea puterii 
publice, o anumită activitate administrativă [8] etc.

 Observăm că majoritatea definiţiilor prezen-
tate cuprind drept element de bază al conţinutului 
competenţei autorităţii administrației publice atri-
buţiile acesteia. Renumitul administrativist român 
A.Iorgovan subliniază într-o lucrare a sa că „atribu-
ţiile sunt, de fapt, drepturile şi obligaţiile prevăzute 
de Constituţie sau de lege de a desfăşura o anumită 
activitate administrativă, într-o anumită materie, în-
tr-un anumit loc şi timp” [9].

De menționat că legislația în vigoare a Republi-
cii Moldova, dar și a altor state, foarte rar utilizea-
ză termenul competență cu referire la autoritățile 
administrației publice. Drept exemplu aici putem 
aduce titlul II „Competența guvernului” din Legea 
Republicii Moldova cu privire la Guvern, nr.64 
din 31.05.1990 [10] sau Secțiunea a 2-a cu titlul 
„Competențele consiliilor locale”, cap. II din Legea 
Republicii Moldova privind administrația publică 
locală, nr.436 din 28.12.2006 [11]. 

În ultima perioadă, actele normative ce reglemen-
tează statutul juridic al autorităților administrației 
publice conțin așa noțiuni ca misiunea, funcțiile, 
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atribuțiile, drepturile, obligațiile autorității. Unele 
norme în vigoare, spre regret, au fost elaborate, fără 
a fi luate în consideraţie opiniile expuse în doctrină 
privitoare la conținutul competenței. Spre exemplu, 
Hotărârea Guvernului nr.1310 din 14.11.2006 Cu 
privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor 
privind organizarea şi funcţionarea organului central 
de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii 
administrative din subordinea acestuia [12] prevede 
că regulamentul organului central de specialitate al 
administrației publice trebuie să prevadă în capitolul 
II, pe lângă misiunea şi funcţiile organului, atribuţi-
ile şi drepturile acestuia. Dacă atribuţiile constituie 
nu altceva decât drepturile şi obligaţiile, care ar fi 
sensul prevederii drepturilor organului într-un punct 
separat? Și de ce nu sunt prevăzute obligațiile? 

În literatura de specialitate, s-a expus opinia că 
drepturile și obligațiile autorităților administrației 
publice sunt două categorii ce nu trebuie să fie con-
fundate. Autoritatea administrației publice are un 
anumit cerc de obligaţii faţă de stat, în vederea rea-
lizării sarcinilor impuse, şi totodată dispune de drep-
turi cu referire la particulari. Deci, drepturile şi obli-
gaţiile, vorbind la figurat, sunt îndreptate în direcţii 
diferite [13]. De menţionat că obligaţiile numaidecât 
trebuie să fie prioritare faţă de drepturi, deoarece 
anume ele configurează ce acţiuni trebuie să între-
prindă autoritatea ținând seama de scopul pentru 
care a fost creată. 

Analizând competenţa autorităţilor administrației 
publice, observăm că unele drepturi ale acestor auto-
rităţi constituie, în acelaşi timp, şi obligații ale aces-
tora. De exemplu, Legea Republicii Moldova privind 
administrația publică centrală de specialitate nr.98 
din 04.05.2012 [14] stabilește în art.27 drepturile 
generale ale ministerului și ale altei autorități ad-
ministrative centrale. De menționat că o mare par-
te din aceste drepturi sunt, totodată, și obligații, de 
exemplu: dreptul de a convoca şedinţe cu privire la 
chestiunile ce ţin de domeniile lor de activitate (lit.d) 
din art.27) sau dreptul de a abroga acte ce contravin 
legislaţiei autorităţilor administrative, a serviciilor 
publice desconcentrate din subordine, precum şi a 
instituţiilor publice în care ele au calitatea de fonda-
tor (lit.i) din art.27) ș.a.

Pornind de la faptul că în cazul autorităților pu-
blice este foarte greu de delimitat cu strictețe dreptu-
rile de obligații, uneori este mai ușor de expus doar 
atribuțiile, care de fapt includ în sine atât drepturile, 
cât și obligațiile. Spre exemplu, în textul Legii Repu-
blicii Moldova privind administrația publică locală 
nr.436 din 28.12.2006 regăsim doar atribuțiile pri-
măriei, nu însă drepturile și obligațiile acesteia (a se 
vedea: art.40 din lege). 

Trebuie de menționat că nu toate drepturile şi 
obligaţiile autorităţii administrației publice determi-
nă competenţa acesteia. Explicaţia este că autoritatea 
administrației publice în activitatea sa se conduce nu 
numai de actele normative ce stabilesc competenţa 
ei, ci de întreaga legislaţie referitoare la autoritatea 

respectivă şi la subiecții de drept cu care aceasta 
intră în relaţii pe parcursul exercitării activităţii de 
administrare [15]. În opinia doctrinarului rus B. La-
zarev, „uneori, organele administraţiei de stat pot să 
acţioneze nu în calitate de subiecți ce realizează pu-
terea de stat, ci doar ca participanţi la relaţiile civile 
– în calitate de persoane juridice. Aceste drepturi şi 
obligaţii nu intră în competenţa organului respectiv” 
[16]. 

Aşadar, în conţinutul competenţei autorităţilor 
administrației publice se includ doar acele atribuţii 
ce conferă drepturi şi obligaţii în vederea realizării 
puterii publice. Aceasta presupune, implicit, prero-
gativa autorităţii de a aplica forţa de constrângere, 
atunci când se cere a fi impus interesul public. 

Unii autori atribuie, nejustificat, conţinutului 
competenţei un cerc foarte larg de elemente compo-
nente. Spre exemplu, în doctrina autohtonă s-a expus 
părerea că „competenţa organului puterii executive 
stabilită de către legislaţie şi actele normative inclu-
de sarcinile organului, funcţiile lui, adică direcţiile 
activităţii, obligaţiile şi drepturile, responsabilitatea, 
formele şi metodele activităţii, structura organului” 
[17]. Poate fi oare extinsă sfera competenţei orga-
nului asupra sarcinilor, funcţiilor lui etc.? Pentru a 
răspunde la această întrebare, este necesar a dezvălui 
esenţa elementelor conţinutului competenţei incluse 
în definiţia expusă supra. 

Astfel, A.Iorgovan a definit sarcinile autorităţilor 
administrative drept „ansamblul necesităţilor socia-
le, obiectiv determinate, evaluate politic şi consacra-
te prin norme juridice, fundamentând raţiunea de a fi 
a acestor organe” [18]. Un alt cercetător, doctrinarul 
din Federația Rusă V.Manohin, a subliniat că „sar-
cinile organului întăresc ceea ce acesta trebuie să 
realizeze pe parcursul activităţii sale şi să obţină ca 
rezultat al ei.... Organele administraţiei de stat au, în 
linii generale, drept sarcină organizarea în practică şi 
exercitarea zi de zi a conducerii cu toate domeniile şi 
sferele administraţiei de stat” [19].

Atribuţiile autorităţii administrației publice sunt, 
de fapt, mijloacele juridice de realizare a sarcinilor. 
Autorul I.Santai consideră că „între sarcină şi atri-
buţie există o strânsă legătură, deoarece ultima re-
prezintă învestirea conferită pentru realizarea celei 
dintâi” [20]. 

Sarcinile autorităţii administrației publice re-
prezintă, în opinia noastră, nu altceva decât rezul-
tatul final al exercitării competenţei sau, altfel spus, 
determinarea sarcinilor contribuie la stabilirea hota-
relor competenţei unei autorităţi concrete.

Legislația în vigoare nu folosește termenul de 
„sarcină”, ci misiunea autorității administrației pu-
blice. Astfel, spre exemplu, Legea Republicii Mol-
dova privind administrația publică centrală de speci-
alitate nr.98 din 04.05.2012 stabilește în art.24 alin.
(1): „Misiunea defineşte rolul fiecărui minister şi al 
fiecărei alte autorităţi administrative centrale în sis-
temul instituţional al administraţiei publice centra-
le de specialitate, precum şi viziunea strategică cu 
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privire la realizarea politicii de stat în domeniile de 
activitate de care acestea sînt responsabile”.

 O altă problemă constă în determinarea faptu-
lui dacă funcţiile autorităţii intră în conţinutul com-
petenţei sale. Doctrinarul rus I.Bacilo consideră că 
„...funcţiile, constituind o parte componentă a con-
ţinutului competenţei, determină ce face organul. 
Exercitând funcţiile şi atribuţiile cu care a fost în-
sărcinat, organul îşi realizează competenţa sa, acti-
vează în corespundere cu ea şi în limitele ei” [21]. 
De fapt, acelaşi autor face o delimitare între compe-
tenţa în sens larg, care include mai multe elemente, 
inclusiv funcţiile organului, şi competenţa în sens 
restrâns, care cuprinde „drepturile şi obligaţiile ju-
ridice ce constituie atribuţiile nemijlocite ale orga-
nului” [22]. O definiție legală a funcțiilor o găsim în 
art.25 alin.(1) din Legea Republicii Moldova privind 
administrația publică centrală de specialitate nr.98 
din 04.05.2012, care stabilește: „Funcţiile de bază 
ale unui minister şi ale altei autorităţi administrative 
centrale reprezintă activităţile administrative care se 
desfăşoară cu regularitate, menite să asigure realiza-
rea integrală a misiunii acestora, având obligatoriu 
un rezultat al cărui beneficiar este un subiect extern 
pentru autoritatea în cauză (persoane fizice şi juridi-
ce, alte autorităţi publice)”.

Considerăm că nu este corect a include respon-
sabilitatea autorităţii administrației publice în com-
petenţa acesteia. Competenţa determină limitele răs-
punderii juridice a organului în faţa statului [23]. În 
opinia noastră, putem vorbi despre răspunderea juri-
dică a organului pentru executarea necorespunzătoa-
re a competenţei sau neexecutarea ei, nicidecum însă 
despre răspunderea ca element al competenţei.

Formele şi metodele la fel nu constituie un ele-
ment al competenţei autorităţii administrației publi-
ce. Putem afirma că însăşi realizarea competenţei are 
loc prin intermediul formelor şi metodelor concrete, 
luând în consideraţie scopul propus.

Așadar, având în vedere cele expuse supra, pu-
tem afirma că în cazul conținutului competenței în 
sens restrâns al autorităților administrației publice 
este vorba de un ansamblu de atribuții prevăzute de 
Constituție și legi; aceste atribuții reprezintă, de fapt, 
drepturile și obligațiile care revin oricărei autorități a 
administrației publice, de a desfășura o anumită acti-
vitate administrativă, într-un anumit domeniu și la un 
anumit moment și loc. Există însă și competența în 
sens larg, care include pe lângă atribuțiile autorității, 
misiunea și funcțiile acesteia. 

Indiferent de diferențele de opinii cu referi-
re la conținutul noțiunii de competență, doctrina a 
identificat, în unanimitate, o serie de caractere ale 
competenței: caracter legal, caracter autonom, ca-
racter obligatoriu. 

Fiecare organ administrativ are o anumită compe-
tenţă determinată de lege, în raport cu sarcinile ce-i 
revin şi cu necesităţile diviziunii şi specializării în 
exercitarea puterii de stat [24]. Aşadar, putem afirma 
că competenţa acestor organe are un caracter legal. 

Caracterul autonom al competenţei este intim le-
gat de caracterul legal al acesteia şi presupune drep-
tul organului administrativ de a-şi exercita atribuţi-
ile sale şi, respectiv, obligaţia celorlalte organe ale 
administraţiei publice – mai ales ierarhic superioare 
– de a asigura independenţa necesară realizării lor 
[25]. Autonomia organului în exercitarea atribuţiilor 
implică însă şi răspunderea lui pentru modul cum îşi 
exercită atribuţiile [26]. 

Realizarea competenţei constituie nu numai un 
drept, ci şi o obligaţie pentru acest organ. În acest sens, 
nu putem să nu fim de acord cu opinia lui A. Negoiţă, 
potrivit căreia „competenţa nu este un privilegiu pen-
tru cel care o exercită” [27]. Caracterul obligatoriu al 
competenţei evocă faptul că exercitarea competenţei, 
conferită de Constituţie sau de lege pentru un organ, 
nu este o facultate, ci o obligaţie, a cărei neîndepli-
nire constituie temeiul tragerii la răspundere a orga-
nului respectiv, implicit a „deţinătorilor” de funcţii 
publice din cadrul acestuia [28]. 

 Competenţa autorităţilor administrației publice 
se determină în funcție de: conţinutul atribuţiilor şi 
sfera de activitate – competenţa materială; limitele 
teritoriale, în care autoritatea îşi desfăşoară activi-
tatea – competenţa teritorială; perioada de timp, în 
care autoritatea urmează să activeze – competenţa 
temporală. 

Competenţa materială (rationae materiae) de-
semnează ansamblul prerogativelor unei autorităţi 
publice, din punctul de vedere al cuprinsului şi al spe-
cificului (naturii) lor [29]. După gradul de întindere, 
o autoritate a administrației publice poate dispune de 
o competență materială generală (în toate domenii-
le), cum este cazul Guvernului sau de o competență 
materială specială (de ramură sau de domeniu), cum 
este cazul ministerelor, al altor autorități centrale de 
specialitate ale administrației publice.

Competenţa teritorială (rationae loci) semnifi-
că întinderea în spaţiu a prerogativelor unui organ 
administrativ, indiferent de natura competenţei sale 
materiale [30]. Din punctul de vedere al competenţei 
teritoriale, autorităţile administrației publice se divi-
zează în autorităţi centrale, care activează pe întreg 
teritoriul statului, şi autorităţi locale, care activează, 
de regulă, în limitele unităţii administrativ-teritori-
ale.

Competenţa temporală (rationae temporis) este 
acel tip de competenţă care evocă întinderea în timp 
a prerogativelor unui organ administrativ [31]. De 
regulă, autoritățile administrației publice se înfi-
inţează pe o perioadă nelimitată de timp. Cea mai 
mare parte a acestor autorități sunt conduse însă pe 
perioade determinate de timp. Încetarea exercițiului 
activității unei anumite persoane fizice nu va putea 
duce însă la încetarea activității autorității pe care 
aceasta o reprezintă, continuitatea fiind o caracteris-
tică esențială a administrației publice [32]. 

În concluzie, menționăm că noțiunea de 
competență a fost și rămâne a fi o noțiune fundamenta-
lă pentru știința dreptului administrativ. Competența 
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reprezintă elementul de bază al statutului juridic 
al autorității administrației publice. Conținutul 
competenței determină structura autorității, limitele 
responsabilității, formele și metodele de activitate 
ale acesteia. Fixarea clară a competenței autorității 
publice ne permite să identificăm locul și rolul unei 
autorități a administrației publice în cadrul meca-
nismului statal. 
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Orice organizare statală presupune existenţa 
unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordi-

nea de drept în acel stat şi în baza cărora se desfăşoară 
întreaga viaţă socială. În principiu, ordinea de drept se 
realizează pe două căi: prin conformare şi prin con-
strângere. Prima modalitate nu ridică probleme deo-
sebite, în schimb, a doua cale impune din partea orga-
nismelor abilitate ale statului o atenţie deosebită sub 
aspectul corectei aplicări a normelor coercitive, prin 
intermediul organelor sale specializate [1]. În acest 
context, statul de drept a devenit de neconceput fără 
justiţie, lipsa acestei autorităţi însemnând arbitrariu, 
nedreptate, anarhie. Iată motivele pentru care un stat 
de drept trebuie să aibă o putere sau autoritate judecă-
torească, a cărei sarcină fundamentală să fie înfăptui-
rea justiţiei [2]. 

Cu alte cuvinte, justiţia reprezintă modalitatea în 
care se manifestă în mecanismul statal puterea jude-
cătorească. În multitudinea de încălcări ale regulilor 
de conduită stabilite prin lege, un loc aparte îl ocupă 
încălcarea legii penale, adică infracţiunea. Încălcarea 
legii penale, săvârşirea unei infracţiuni cu vinovăţie 
duc la naşterea unui raport juridic concret de drept pe-
nal (raport de conflict), în baza căruia statul are dreptul 
de a-l trage la răspundere penală pe făptuitor, iar aces-
ta este obligat să suporte consecinţele faptei sale. Dar, 
pentru ca tragerea la răspundere penală a făptuitoru-
lui să poată fi materializată în sancţiunea prevăzută de 
lege, este nevoie de organisme specializate ale statului 
care să realizeze activitatea de soluţionare a conflictu-
lui ivit între stat şi infractor. Trecerea raportului juri-
dic de drept penal în sarcina organismelor specializate 
ale statului, în vederea tragerii la răspundere penală 
a făptuitorului pe calea justiţiei într-un proces penal, 
dă naştere la un alt raport juridic, şi anume, raportul 
juridic de drept procesual penal, care se desfăşoară 
între subiecţii procesului penal, fiecare cu drepturile 
şi obligaţiile ce decurg din această calitate. Importan-
ţa deosebită pe care o are, pentru înfăptuirea justiţiei, 

modul în care este soluţionat raportul de drept proce-
sual penal derivă şi din faptul că legea fundamentală 
în stat face referire la acest lucru, precizând că: „Orice 
persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 
instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor 
care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale 
legitime” [3]. Din punctul de vedere al accesului liber 
la justiţie, acesta trebuie să fie în cel mai înalt grad 
la îndemâna celor interesaţi, lucru consfinţit de preve-
derile art. 20 din Constituţie, unde se arată că „orice 
persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor sale legitime”, şi 
în completarea alin.(1) art.20 din Constituţie, vine şi 
alin.(2), care prevede prompt că:„Nici o lege nu poate 
îngrădi accesul la justiţie” [4].

De asemenea, aceeaşi reglementare se regăseşte şi 
în cuprinsul Legii nr.514 din 06.07.1995 privind orga-
nizarea judecătorească; astfel, conform art. 6: „Orice 
persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 
instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor 
care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale 
legitime” [5]. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii 
de către judecători care sunt independenţi şi se supun 
numai legii. Rolul şi funcţiile justiţiei sunt acelea de 
a interpreta şi aplica legile la cazurile concrete, de a 
judeca şi aplica sancţiuni, cu alte cuvinte, de a face 
dreptate [6].

Procesul penal, în calitate de categorie juridică, a 
fost definit în literatura de specialitate ca o activitate 
reglementată de lege, desfăşurată de organele com-
petente cu participarea părţilor şi a altor persoane, în 
scopul constatării Ia timp şi în mod complet a faptelor 
ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a 
săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovă-
ţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la 
răspundere penală.

Comentariul la Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova menţionează că procesul penal repre-
zintă o activitate specifică reglementată de lege, des-

ACCEPŢIuNEA  BăNuIELII  REzONABILE POTRIVIT  
LEGISLAŢIEI  PROCESuAL  PENALE

Andrei PÎnTEA,
doctorand, lector universitar (USM)

În prezent, nu există un consens ştiinţific despre locul bănuielii rezonabile în cadrul procedurii penale. În parte, acest 
lucru este datorat lipsei unei definiţii juridice a acestui termen, în ciuda referirilor sale repetate în textul Codului de pro-
cedură penală al Republicii Moldova. Este imposibil să vorbim despre reglementarea juridică şi calitatea relaţiilor legate 
de punerea în aplicare a conceptului studiat, dacă până acum ştiinţa nu a dezvoltat o abordare unitară a ceea ce este o 
bănuială rezonabilă.

Cuvinte-cheie: stat; drept; legislaţie; bănuială rezonabilă; suspectare; rezonabil; motiv verosimil.

 ** *
Currently there is no scientific consensus about where the place of reasonable suspicion is in criminal proceedings. 

Partially this is due to lack of a legal definition of this term, despite its repeated references in the text of the Criminal 
Procedure Code of the Republic of Moldova. It is impossible to talk about the legal regulation and the quality of relation-
ships related to the implementation of the studied concept, if so far science has not developed a unified approach to what 
is a reasonable suspicion.

Keywords: state; law; legislation; reasonable suspicion; suspect; reasonable; plausible reason.



Nr. 3, 2016REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

52

făşurată de organele de urmărire penală, de organele 
procuraturii şi de instanţele judecătoreşti în domeniul 
justiţiei penale cu participarea părţilor la proces şi a 
altor subiecţi, în scopul constatării şi descoperirii in-
fracţiunilor, tragerii la răspundere şi pedepsirii persoa-
nelor vinovate de săvârşirea lor, asigurării condiţiilor 
pentru repararea prejudiciului cauzat prin săvârşirea 
infracţiunii [7].

În alte izvoare doctrinale, procesul penal a fost de-
finit ca un sistem de acţiuni al organelor de stat compe-
tente şi raporturi juridice ce se nasc între aceste organe 
şi participanţi, menţionându-se astfel două elemente 
definitorii, or la aceste două elemente se adaugă şi al 
treilea element – „acţiunile procesuale ale persoanelor 
ce participă în cauza penală”. Alte definiţii date în lite-
ratura juridică de specialitate nu conţin deosebiri esen-
ţiale, fiind apropiate de cea enunţată, referindu-se la 
scopul imediat şi mediat al procesului penal. Într-o altă 
opinie, în doctrina germană, procesul penal se defineş-
te ca „o mişcare reglementată de lege a cauzei penale 
spre emiterea sentinţei”. Denumirea de „proces” deri-
vă din cuvântul latin processus, care semnifică „succe-
siune de stări, de etape prin care trec, în desfăşurarea 
lor, în schimbarea lor diverse fenomene, evenimente, 
sisteme naturale sau sociale”. Prin urmare, procesul 
este o mişcare, înaintare sau progres, în acest aspect 
juridic, noţiunea dată semnifică mişcarea, acţiunea, 
activitatea ce trebuie să se desfăşoare pentru aplicarea 
dreptului penal, pentru descoperirea, prinderea, cerce-
tarea şi judecarea acelora care săvârşesc infracţiuni. În 
dreptul procesual penal al Republicii Moldova, alături 
de noţiunea „proces penal”, se utilizează şi termenul 
„procedură penală”. Noţiunea de „procedură” provi-
ne de la cuvântul francez procedure, care semnifică 
„totalitatea formelor şi actelor îndeplinite de un or-
gan de jurisdicţie sau de alt organ de stat, în exerci-
tarea funcţiei sale”. La origine, în dreptul român (deşi 
existau noţiunile processus şi procedere), formele şi 
actele prin care trecea litigiul de drept erau denumite 
judecată (judicium), pornind de la faptul că judecarea 
cauzei era principala şi unica activitate de soluţionare 
a conflictului de drept şi doar mai târziu, aproximativ 
în secolul XII, prin intermediul glosatorilor din Evul 
Mediu, termenul proces a intrat în vocabularul juridic 
tradiţional [8].

Bănuiala este un termen de uz general, dar anali-
zat prin prisma procedurii penale, termenul capătă o 
semnificaţie restrânsă, specială. Acest cuvânt este un 
substantiv verbal format din verbul „a suspecta”, care 
înseamnă „a presupune vina cuiva, a-i preconiza inten-
ţiile, acţiunile şi comportamentul”. În prezent, nu exis-
tă un consens ştiinţific despre locul bănuielii rezonabi-
le în cadrul procedurii penale. În parte, acest lucru este 
din cauza lipsei unei definiţii juridice a acestui termen, 
în ciuda referirilor sale repetate în textul Codului de 
procedură penală al Republicii Moldova. Este imposi-
bil să vorbim despre reglementarea juridică, calitatea 
relaţiilor legate de punerea în aplicare a conceptului 
studiat, dacă până acum ştiinţa nu a dezvoltat o abor-
dare unitară a ceea ce este o bănuială. În acest sens, 
vom analiza punctul de vedere al unor autori referitor 
la esenţa bănuielii. 

Autorul N.A. Kozlovsky susţine că: „bănuiala în 
sens procesual penal – este o formă specială de im-
plicare a persoanei la infracţiune, exprimată sub for-
ma concluziei emise de organul în cauză printr-un act 
procedural specific cu caracter pretins penal al actelor 
sale, precum şi necesitatea celui din urmă de a-l trans-
forma pe cel dintâi în bănuit [9].

Nu susţinem opinia autorului menţionat, deoare-
ce ne întrebăm dacă este rezonabil de-a complica şi 
mai mult noţiunea de bănuială, dacă oricum până la 
sfârşit rămâne neclar – este oare bănuiala o formă de 
implicare specială sau doar o concluzie a organului de 
urmărire penală, care, la rândul ei, mai şi îmbracă for-
ma unui act procedural. Ne întrebăm dacă este corectă 
expresia „o formă specială de implicare” a persoanei, 
ținând cont de faptul că există sintagma;: „implicare în 
comiterea unei infracţiuni”. Implicarea într-o crimă nu 
poate fi exprimată sub formă de concluzie a ofiţerului 
de urmărire penală, deoarece activitatea criminală şi 
faza urmăririi penale sunt două fenomene antagonice, 
care nu pot fi unite nici ca formă şi nici ca conţinut. În 
plus, în cazul în care bănuiala este „o formă specială 
de implicare”, atunci care sunt celelalte?

Un alt autor, I.A. Panteleev, abordând problema 
bănuielii în cadrul procesului penal, care prevede că 
din punct de vedere procedural – bănuiala este de două 
tipuri, şi anume [10]:

1. Bănuiala de fapt;
2. Bănuiala de drept.
Bănuiala de fapt reprezintă atitudinea ofiţerului de 

urmărire penală faţă de persoana vizată, pe baza date-
lor existente, precum că ea ar fi implicată în comiterea 
infracţiunii.

Bănuiala de drept reprezintă un act juridic special, 
care exprimă bănuiala, şi cel mai important, este pre-
zentat oficial persoanei, care din momentul dat capătă 
statut de bănuit.

Considerăm că privită per ansamblu, bănuiala nu 
poate fi divizată în bănuială de fapt şi de drept, deoa-
rece ea reprezintă un tot întreg, şi în momentul în care 
ea a apărut la ofiţerul de urmărire penală îl obligă să 
întreprindă măsuri care vizează confirmarea sau infir-
marea ipotezei de vinovăţie.

Bănuiala de fapt şi de drept este greu de conceput 
şi cu atât mai mult de analizat, din moment ce astfel de 
concepte izolat nici nu există. Bănuiala de drept este 
o activitate procedurală, în timp ce bănuiala de fapt 
este un element al presupunerii, al percepţiei senzo-
rial-logice a evenimentelor penale investigate. Este 
evident deci că studierea acestor categorii separat este 
ilogică şi impracticabilă. Prin urmare, nu este necesa-
ră divizarea, ci, din contra, se cere analiza bănuielii 
ca a unui sistem format din mai multe componente, în 
acest sens, este mai corect să se identifice partea reală 
şi partea formală ale ei. Bănuiala apare în mintea in-
vestigatorului ca o presupunere a comiterii infracţiunii 
de către o anumită persoană, partea legală a bănuielii 
prevede încadrarea juridică a presupunerii investigato-
rului, cu scopul de a introduce un cetăţean suspect în 
sfera relaţiilor de procedură penală. Aceste două forme 
sunt intrinseci bănuielii, deoarece presupunerea inves-
tigatorului nu poate exista în afara unui act de reflecţie, 
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şi invers, actul de reflecţie devine ilegal, dacă la baza 
lui nu se află o bănuială rezonabilă [11].

În încercarea noastră de a identifica accepţiunea 
conceptului de „bănuială rezonabilă” în cadrul proce-
durii penale, am ajuns la următoarele concluzii:

Bănuiala rezonabilă este o presupunere sau un ra-1. 
ţionament probabilistic, o concluzie preliminară asupra 
implicării unei persoane la comiterea unei fapte ilegale. 
De aici reiese că vinovăţia nu are un caracter definitiv şi 
are nevoie de investigaţii suplimentare şi fundamentare 
din partea investigatorului.

Bănuiala este subiectivă, deoarece reprezintă o 2. 
opinie incipientă despre cine ar fi comis crima. Inves-
tigatorul se bazează pe convingerea internă, îşi creează 
propriul model ideal al faptei care posibil nu corespunde 
realităţii, şi care nu coincide cu imaginea mintală a unui 
alt subiect de probă. Aceasta este una din diferenţele 
dintre bănuială şi acuzaţie. Cea din urmă fiind rezultatul 
activităţii investigatorului şi are un caracter universal, 
având drept scop convingerea tuturor participanţilor 
la procesul penal că vinovăţia persoanei se bazează 
pe concluzii fiabile (pertinente). Bănuiala nu are drept 
scop convingerea cuiva (procuror, judecător), precum 
că suspectul este vinovat. Ea serveşte drept bază pentru 
atragerea persoanei bănuite în sfera relaţiilor procesual-
penale. Cu suficientă rezonabilitate, persoanei bănuite 
îi poate fi adusă învinuirea.

Bănuiala trebuie să fie întotdeauna justificată. 3. 
Acest lucru înseamnă că apariţia ipotezelor trebuie să 
fie precedată de colectarea şi analiza informaţiei pro-
batorii despre persoana implicată la comiterea actului 
criminal. Aşa-numita „bănuială domestică” trebuie să 
fie verificată şi confirmată prin mijloace procedurale şi 
doar apoi adusă la cunoştinţă suspectului.

Bănuiala rezonabilă aparţine doar investigatoru-4. 
lui, presupunerile altor persoane au pentru investigator 
un caracter consultativ.

Bănuiala trebuie să posede o formă procesuală, 5. 
ca rezultat publicarea unui act procedural specific, care 
transformă subiectul de drept în bănuit. Adoptarea unei 
astfel de decizii de procedură poate fi numită legalizarea 
sau punerea în aplicare formală a bănuielii rezonabile.

Planarea bănuielii rezonabile asupra unei per-6. 
soane trebuie, în mod obligatoriu, verificată în vederea 
confirmării sau infirmării bănuielii apărute, deoarece 
bănuiala reprezintă doar o concluzie probabilistă, in-
vestigatorul nu trebuie să se limiteze doar la acţiuni cu 
caracter acuzativ, ci să examineze toate circumstanţele 
cazului în mod obiectiv.

Art. 5 pct.1) lit.c) al CEDO prevede ca temeiurile 
bănuielii să fie justificate în mod obiectiv. De aceea 
nu este suficient ca poliţia sau organele de urmărire 
penală să bănuiască o persoană. Faptul că o bănuia-
lă subiectivă nu este suficientă, potrivit cerinţelor art. 
5 pct.1) lit.c) al CEDO, presupune necesitatea exis-
tenţei circumstanţelor de fapt care pot fi analizate în 
mod obiectiv de o persoană independentă, care nu are 
legătură cu cauza. Spre exemplu, în cauza Stepuleac 
c. Moldovei [12], Curtea reiterează că existenţa unei 
„suspiciuni rezonabile” presupune existenţa fapte-
lor ori a informaţiilor care ar convinge un observator 
obiectiv că persoana vizată ar fi putut comite infracţi-

unea. Curtea a remarcat în speţă că niciuna din instan-
ţe, examinând acţiunile procurorului şi demersurile 
privind aplicarea arestării, nu a examinat chestiunea 
referitoare la existenţa unei suspiciuni rezonabile, sin-
gurul motiv invocat fiind declaraţiile victimei că el 
este presupusul infractor, cu toate că în plângere nu 
era indicat direct numele reclamantului. Curtea a avut 
dubii în ce priveşte faptul că victima nu îl cunoştea pe 
directorul companiei pentru care lucra, reclamantul fi-
ind chiar directorul companiei. Mai multe circumstan-
ţe ale cauzei oferă consistenţă susţinerii reclamantului 
că organele de drept mai curând au urmărit reţinerea 
sa pentru pretinse interese private. Curtea Europeană 
a criticat instanţele naţionale pentru atitudinea formală 
în aprecierea bănuielii rezonabile la aplicarea arestării. 
Într-o altă cauză, Muşuc c. Moldovei [13], Curtea a re-
iterat că nu este suficient ca suspiciunea să fie de bună-
credinţă. Cuvintele „suspiciune rezonabilă” semnifică 
existenţa faptelor sau informaţiei care ar convinge un 
observator obiectiv că persoana vizată ar fi putut co-
mite infracţiunea. În opinia Curţii, se pare că faptele 
descrise nu conţineau nici o dovadă în sprijinul teoriei 
că a fost săvârşită o infracţiune şi că reclamantul ar fi 
vinovat de aceasta. În acte, nu există nicio menţiune 
despre modul în care procuratura a adoptat concluzia 
că valoarea imobilului a fost subevaluată şi că a exis-
tat o înţelegere între reclamant şi banca ce a vândut, 
făcându-se referinţă doar la un martor, fără a se indica 
totul despre depoziţiile acestuia. CPP RM prevede po-
sibilitatea aplicării arestării preventive a unei persoane 
bănuite, învinuită de săvârşirea unei infracţiuni [14]. 
Bănuit este persoana fizică faţă de care există anumite 
probe că a săvârşit o infracţiune [15], iar învinuit este 
persoana fizică faţă de care s-a emis o ordonanţă de 
punere sub învinuire [16]. Prin urmare, CPP nu uti-
lizează expres noţiunea de bănuială rezonabilă decât 
într-un singur caz, când vorbeşte de o excepţie de la 
regula generală [17]. 

Totuşi, în Hotărârea Plenului CSJ se dă o explicaţie 
exhaustivă privind natura şi elementele caracteristice 
ale bănuielii rezonabile cu referinţă la jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, unde se arată că 
bănuiala trebuie să fie bazată pe criterii obiective, şi nu 
pe aprecieri subiective. Existenţa temeiurilor concrete, 
precum şi justificarea de fapt şi de drept a bănuielii 
de nivelul unei „bănuieli rezonabile”, care presupune 
existenţa faptelor sau a informaţiei ce ar putea con-
vinge un observator obiectiv precum că persoana ar fi 
putut săvârşi infracţiunea şi regula potrivit căreia ca-
racterul „rezonabil” va depinde de toate circumstanţe-
le în ansamblu [18]. Totuşi nivelul necesar al bănuielii 
rezonabile pentru aplicarea arestării preventive de că-
tre judecător este mai mic decât gradul de convingere 
a judecătorului cerut pentru pronunţarea unei sentinţe 
de condamnare, şi datele de fapt care trezesc bănuială 
pot să nu fie de aceeaşi valoare cu cele necesare pentru 
punerea persoanei sub învinuire sau justificarea con-
damnării [19]. Prin urmare, arestarea preventivă poate 
fi aplicată doar dacă există o bănuială rezonabilă că bă-
nuitul, învinuitul sau inculpatul a săvârşit infracţiunea 
care formează obiectul urmăririi penale sau al judecă-
rii cauzei (în cazul inculpatului). 
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Alin.(2) art.176 CPP RM prevede următoarele: 
„Arestarea preventivă şi măsurile alternative arestării 
se aplică numai persoanei care este bănuită, învinuită 
de săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave 
sau excepţional de grave, iar în cazul existenţei unei 
bănuieli rezonabile privind săvârşirea altor infracţi-
uni, ele se aplică învinuitului, inculpatului care a co-
mis cel puţin una din acţiunile menţionate la alin.1” 
[20]. Aceste prevederi nu trebuie să creeze o impresie 
greşită conform căreia în cazul unor infracţiuni grave, 
deosebit de grave sau excepţional de grave, nu este ne-
cesară existenţa unei bănuieli rezonabile, şi că condiţia 
existenţei unei bănuieli rezonabile este aplicabilă nu-
mai celorlalte categorii de infracţiuni.

Autorul I. Dolea subliniază că existenţa unei „bănu-
ieli rezonabile” este o condiţie de bază pentru aplicarea 
arestării preventive indiferent de gravitatea infracţiunii 
imputate. Bănuiala trebuie să existe la momentul reţi-
nerii persoanei şi trebuie să existe în mod continuu pe 
întreaga durată a detenţiei şi trebuie apreciată în mod 
repetat în cazul în care se solicită prelungirea termenu-
lui de arestare. În cazul în care nu mai există bănuială 
rezonabilă, bănuitul urmează a fi imediat pus în liber-
tate [21].

Dicţionarul explicativ al limbii române ne da o 
apreciere etimologică a termenilor rezonabil şi bănu-
iala. Prin rezonabil înţelegem o comportare raţională, 
adecvată, iar prin bănuială înţelegem o presupunere 
sau suspiciune [22]. Prin prisma legislaţiei şi doctrinei 
procesual-penale, „bănuiala rezonabilă” reprezintă 
un standard juridic de apreciere a faptelor care permit 
încadrarea unui subiect de drept în calitatea procesua-
lă de bănuit, totodată bănuiala trebuie să se bazeze pe 
fapte specifice şi articulabile, luate împreună cu con-
cluzii raţionale confirmate de probe obţinute pe cale 
legală în cadrul instrumentării procesului penal.

Prin prisma CPP RM se deduce că ,,bănuiala re-
zonabilă” este o condiţie de bază în cazul măsurilor 
de investigare şi instrumentare a cauzelor penale, ca 
exemplu ar fi reţinerea persoanei bănuite de săvârşirea 
infracţiunii, bineînţeles, dacă există o bănuială rezona-
bilă privind săvârşirea unei infracţiuni pentru care le-
gislaţia prevede privarea de libertate pe un termen mai 
mare de un an exclusiv în cazurile prevăzute în art.166 
a CPP. La fel dispunerea şi efectuarea măsurilor de 
investigaţie poate avea loc în cazul aplicării arestă-
rii preventive şi măsurilor alternative inculpatului sau 
învinuitului care s-a ascuns de instanţă sau de organe-
le de drept, astfel împiedicând stabilirea adevărului în 
procesul penal, la fel aceste măsuri pot fi întreprinse 
dacă există o bănuială rezonabilă că se pregătește să-
vârşirea infracţiunilor grave, deosebit de grave şi/sau 
excepţional de grave [23].

În conformitate cu dispoziţiile art.165 alin.(1) CPP 
RM, printre altele, luarea oricărei măsuri procesuale 
de constrângere împotriva suspectului ori inculpatului 
este condiţionată de existenţa probelor ori a temeiuri-
lor rezonabile din care rezultă bănuiala rezonabilă că 
acesta a comis o infracţiune. Este o condiţie generală 
care se audiază cu prioritate de către organul judiciar 
care urmează să dispună măsura preventivă împotriva 
suspectului ori inculpatului. 

Necesitatea acestei condiţii este firească, deoare-
ce nu se poate pune problema dispunerii unei măsuri 
preventive în procesul penal, fără a exista premisele 
formulării unei acuzaţii penale care constituie singu-
rul temei al instanţei penale şi al angajării răspunderii 
penale a persoanei care este învinuită de această acu-
zaţie. Efectele privative sau neprivative de libertate 
a măsurilor preventive, importante pentru persoana 
acuzată din punctul de vedere al respectării drepturilor 
şi libertăţilor sale, obligă organul judiciar să facă un 
examen riguros al actelor de urmărire penală pentru a 
stabili existenţa probelor ori a indiciilor temeinice din 
care rezultă suspiciunea rezonabilă de săvârşire a unei 
infracţiuni [24].

În literatura de specialitate, termenul de bănuială 
este adesea identificat cu sinonimul său – suspiciu-
ne. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte 
termenul de bănuială ca fiind presupunere, presimţi-
re, supoziţie; atitudine de neîncredere faţă de cineva 
sau ceva, presupunere că cineva are o vină sau o in-
tenţie rea; suspiciune [25]. Substantivul „suspiciune” 
vine din lat. suspicio şi înseamnă „lipsă de încredere 
în cineva, îndoială sau neîncredere în ceea ce priveş-
te corectitudinea, legalitatea faptelor sau onestitatea 
intenţiilor cuiva; presupunere, bănuială, neîncredere, 
circumspecţie, nesiguranţă”, având, în limbajul juridic 
descris într-un Dicţionar din 1939, şi sensul de „bănu-
ială, suspiciune legală, bănuială permisă de lege, cum 
ar fi când acuzatul ar avea siguranţa că va fi condamnat 
ori achitat de juraţi, şi atunci e trimis la judecată în alt 
oraş” [26].

Observăm că sensul tare al cuvântului „suspiciune” 
este acela de „bănuială”, iar în limbaj juridic definea 
mai degrabă bănuiala că acuzatul ştia dinainte sentin-
ţa, motiv pentru care procesul era strămutat! Nu mai 
suntem, aşadar, în faţa unui început de dovadă, ca în 
cazul „indiciilor”, ci în faţa unei bănuieli ce vine din 
neîncrederea că acuzatul spune adevărul.

Adjectivul „rezonabil” a fost preluat din limba 
franceză raisonnable şi înseamnă „cu judecată; cum-
pănit, cuminte, care se menţine în limitele normale, 
obişnuite; care nu are nimic ieşit din comun; fără exa-
gerări” şi, prin extensie, referitor la preţuri, „accesibil, 
acceptabil”. Încă din 1939, în acelaşi Dicţionar citat, 
cuvântul „rezonabil” era considerat un franţuzism 
snob care ar fi înlocuit cu cuvântul „raţionabil”, prelu-
at din latinescul rationabilis, ce trimite la substantivul 
raţio care înseamnă „raţiune, gândire” [27].

Agentul Guvernamental, în cadrul prezentării sin-
tezelor, obiecţiilor şi propunerilor la proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Codului de proce-
dură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 
martie 2003, menţiona că bănuială rezonabilă este o 
concluzie, pornind de la probele la un anumit moment, 
despre aparenţa săvârşirii unei fapte penale de către o 
anumită persoană vizată – o concluzie care ar fi fost 
creată la un oricare observator obiectiv. Totuşi, ce de-
osebeşte o bănuială rezonabilă de o acuzaţie veritabilă 
este reflectat în a doua sintagmă prin care se explică 
conceptul de bănuială rezonabilă – faptele care creea-
ză „bănuiala” nu trebuie să fie de acelaşi grad ca cele 
necesare pentru a justifica o condamnare, sau chiar 
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pentru înaintarea învinuirii care reprezintă următorul 
pas al procesului de urmărire penală [28]. 

Concluzia este că procesul penal presupune exis-
tenţa unor condiţii expres reglementate prin lege, refe-
ritoare la existenţa unor probe sau temeiuri rezonabile 
din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că persoana 
în cauză a săvârşit o infracţiune sau se va sustrage de 
la urmărirea penală sau de la judecată. Reţinerea sau 
arestarea unei persoane nu trebuie impusă niciodată cu 
scopul de a o determina să-şi recunoască vina sau să 
dea declaraţii împotriva altor persoane sau pentru a ob-
ţine fapte sau informaţii, care ar putea constitui drept 
bază pentru bănuiala rezonabilă împotriva acesteia. 

Profesorul Mircea Djuvara, referindu-se la ideea 
de justiţie, consideră că aceasta presupune egalitatea 
raţională a unor persoane libere, limitate în activită-
ţile lor numai prin drepturi şi obligaţii. Ideea de jus-
tiţie presupune şi aptitudinea generalizării, deci în ul-
timă instanţă, egalitatea tuturor persoanelor fără nici 
un privilegiu, egalitate cât mai desăvârşită, care nu se 
obţine decât printr-un progres cât mai accentuat şi un 
studiu cât mai amănunţit al situaţiilor de fapt în limi-
tele drepturilor subiective şi a obligaţiilor corelative 
[29]. Susţinem opinia autorului V. Curpăn, care expu-
ne că ideea de justiţie include şi principiul universal al 
echităţii, care se caracterizează prin aprecierea justă, 
din punct de vedere juridic, a fiecărui subiect de drept 
[30]. Prin finalitatea sa, justiţia se situează printre prin-
cipalii factori de consolidare a celor mai importante 
relaţii sociale, deoarece întruchipează virtutea morală 
fundamentală, menită să asigure armonia şi pacea so-
cială, la a căror realizare contribuie deopotrivă regulile 
religioase, morale şi juridice. Justiţia urmăreşte ca, în 
tratamentul dintre oameni, să fie exclusă orice dispa-
ritate care nu ar fi fondată pe consolidarea drepturilor 
fiecăruia, astfel că prescripţiile dreptului pozitiv sunt 
supuse controlului justiţiei. În ipoteza în care apar legi 
injuste, se impune schimbarea lor, eventual a ordinii 
existente, atunci când aceasta este un obstacol definitiv 
în realizarea justiţiei [31].
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Răzbunarea – în legătură cu îndeplinirea de către 
victimă a activității de serviciu, nu poate deter-

mina comiterea infracțiunilor prevăzute la art.349 CP 
RM. Nu permite aceasta sintagma „în scopul sistării ac-
tivităţii ei de serviciu ori al schimbării caracterului ei în 
interesul celui care ameninţă sau al altei persoane”, uti-
lizată în art.349 CP RM. Sintagma menționată exclude 
posibilitatea comiterii infracțiunii după îndeplinirea de 
către persoana cu funcție de răspundere a activității de 
serviciu. Or, nu este cu putință a sista o activitate care 
deja s-a încheiat. La fel, nu este cu putință nici a schim-
ba caracterul unei activități care deja s-a încheiat. Cu 
referire la aspectul examinat, aducem în atenție opinia 
exprimată de A.Jenetl: „Scopul împiedicării îndeplinirii 
de către victimă a activității sale de serviciu presupune 
că făptuitorul urmărește fie să nu admită îndeplinirea 
acestei activități, fie să oprească îndeplinirea activității 
de serviciu. În acest mod, împiedicarea se realizează 
până la îndeplinirea acestei activități sau în procesul de 
îndeplinire a activității de serviciu” [1]. 

Din aceste considerente, nu alin.(1) art.349 CP RM, 
dar art.155 CP RM urma să fie aplicat în următoarea 
speță: C.P. a fost învinuit de săvârșirea infracțiunii pre-
văzute la alin.(1) art.349 CP RM. În fapt, la 10.07.2005, 
aproximativ la ora 13.20, acesta revenea din or. Cer-
năuţi, Ucraina, în Republica Moldova. Conducând un 
automobil, C.P. a intrat pe teritoriul Punctului Comun 
de Trecere a Frontierei Briceni-Rosoșani. Fiind în 
exerciţiul funcţiei, controlorul Comenduirii de grăni-

ceri „Briceni”, sergentul superior R.S., i-a solicitat lui 
C.P. să prezinte actele pentru control. În acel moment, 
C.P. şi-a amintit că, la 06.07.2005, s-a certat cu R.S. 
din cauza că acesta nu i-a permis să-și parcheze au-
tomobilul pe teritoriul Punctului Comun de Trecere a 
Frontierei Briceni-Rosoșani. În legătură cu aceasta, 
C.P. l-a amenințat pe R.S. cu omorul [2].

În altă ordine de idei, nu este posibil ca infracțiunile 
prevăzute la art.349 CP RM să fie săvârșite fără motiv. 
Neidentificarea motivului nu poate echivala cu lipsa 
acestuia. În context, prezentăm următoarea speță: R.P. 
a fost condamnat în baza alin.(11) art.349 CP RM. În 
fapt, la 06.05.2013, aproximativ la ora 02.30, acesta se 
afla în fața barului „M.” din or. Ungheni, participând 
la o altercație. De participanții la această altercație 
s-a apropiat R.V., inspector inferior al Inspectoratu-
lui Naţional de Patrulare al Inspectoratului General 
de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne. Acesta a 
încercat să aplaneze conflictul. În acel moment, fără 
nici un motiv, R.P. i-a aplicat lui R.V. câteva lovituri cu 
pumnii. Ca urmare, lui R.V. i-au fost provocate dureri 
fizice [3]. În mod similar, lipsa motivului infracțiunii 
este menționată în alte spețe în care s-a aplicat art.349 
CP RM [4].

A.G. Babicev afirmă just că omisiunea de a sta-
bili motivul infracțiunii exclude posibilitatea aplicării 
răspunderii penale și a condamnării făptuitorului. Din 
acest punct de vedere, motivul joacă un rol aparte în 
evaluarea infracțiunii de pe pozițiile legii penale [5]. 

ELEMENTELE  CONSTITuTIVE  SuBIECTIVE  ALE 
INFRACțIuNILOR  PREVăzuTE LA art.349  

DIN  CODuL  PENAL
Partea II

Ghenadie PAVLIUC,
doctorand (USPEE „Constantin Stere”)

În studiul propus spre atenție se menționează: răzbunarea, în legătură cu îndeplinirea de către victimă a datoriei obștești, 
poate determina comiterea infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM. Răzbunarea, în legătură cu îndeplinirea de către 
victimă a activității de serviciu, nu poate determina comiterea infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM; nu este posibil 
ca infracțiunile prevăzute la art.349 CP RM să fie săvârșite fără motiv; lipsa scopului infracțiunii prevăzute la art.349 CP 
RM – scopul sistării activităţii de serviciu a persoanei cu funcție de răspundere ori al schimbării caracterului ei în intere-
sul făptuitorului sau al altei persoane – condiționează aplicarea normei generale, și anume – a art.78 sau 104 din Codul 
contravențional ori a art.152, 155 sau 197 CP RM etc.

Cuvinte-cheie: latura subiectivă a infracțiunii; motivul infracțiunii; răzbunare; scopul infracțiunii; motivele huligani-
ce; incompatibilitate de motive.

* * *
Within the study brought to your attention are mentioned the following important facts with regard to the subjective 

constituents of the offences referred to at art.349 PC RM: acts of vengeance in connection with the performance by the 
victim of its civic duty may cause the actual perpetration of the offences referred to at art.349 PC RM. Acts of vengeance 
in connection with the performance by the victim of its work activity may also cause the actual perpetration of the offences 
referred to at art.349 PC RM; it is not possible the perpetration of the offences under art.349 PC RM without any motive; 
the lack of the motive with regard to the offence specified in art.349 PC RM – the motive behind the interruption of the 
work activity by the person with responsibility function or by changing its usual nature in the interest of the offender or 
another person – immediately involves the application of the general norm, namely – of art.78 or 104 from the Contraven-
tion Code or art.152, 155 or 197 PC RM etc.

Keywords: the objective side of the offence; the motive of the offence; vengeance; hooligan motives; the incompat-
ibility of motives.
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În adevăr, unele dispoziții imperative din Codul de 
procedură penală nu permit omisiunea de a stabili mo-
tivul infracțiunii: ordonanţa de punere sub învinuire 
trebuie să cuprindă, printre altele, motivele infracțiunii 
săvârșite (alin.(2) art.281); partea descriptivă a sentin-
ţei de condamnare trebuie să cuprindă, printre altele, 
motivele infracţiunii săvârșite (pct.1) alin.(1) art.394).

În dispoziția art.349 CP RM, scopul infracțiunii 
este descris în felul următor: „scopul sistării activită-
ţii ei (adică – a persoanei cu funcție de răspundere) de 
serviciu ori al schimbării caracterului ei în interesul 
celui care ameninţă/aplică violența sau al altei persoa-
ne”. Sintagme asemănătoare sunt utilizate în: art.179 
din Codul penal al Olandei [6]; art.106 din Codul pe-
nal al Islandei [7]; art.153 din Codul penal al Cehiei 
[8]; art.235 din Codul penal al Albaniei [9]; art.91 din 
Codul penal al Maltei [10]; alin.(1) art.274 din Codul 
penal al Israelului [11]; alin.(1) art.220 din Codul penal 
al Bahrainului [12]; art.189 din Codul penal al Brune-
iului [13]; pct.1) lit.a) § 4702 din Codul penal al statu-
lui Pennsylvania [14].

În doctrina penală se arată: în ipoteza în care vic-
tima infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM este 
persoana cu funcţie de răspundere sau ruda ei apropia-
tă, scopul infracţiunii este unul special. Acesta adoptă 
oricare din următoarele două forme: 1) scopul sistării 
activităţii de serviciu a persoanei cu funcţie de răspun-
dere; 2) scopul schimbării caracterului activităţii de 
serviciu a persoanei cu funcţie de răspundere în inte-
resul făptuitorului sau al altei persoane. În lipsa acestui 
scop, art.349 CP RM este inaplicabil [15]. În adevăr, 
lipsa scopului infracțiunii prevăzute la art.349 CP RM 
condiționează aplicarea normei generale, și anume – a 
art.78 sau 104 din Codul contravențional ori a art.152, 
155 sau 197 CP RM.

Precizăm că scopul infracțiunii este criteriul prin-
cipal care permite delimitarea infracțiunii prevăzute 
la alin.(1) art.349 CP RM de infracțiunile prevăzute la 
art.303 CP RM. Subiect al tuturor acestor infracțiuni 
este persoana cu funcție de răspundere. În doctrina 
penală, se arată că exercitarea în condiţii de ilegalita-
te de orice ameninţări poate constitui modalitatea fap-
tică a infracțiunilor prevăzute la art.303 CP RM [16]. 
Totuși, spre deosebire de infracțiunea prevăzută la alin.
(1) art.349 CP RM, infracțiunile prevăzute la art.303 
CP RM urmăresc un alt scop: scopul de a împiedica 
examinarea multilaterală, deplină şi obiectivă a cau-
zei concrete sau de a obţine pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti ilegale (alin.(1)); scopul de a împiedica 
cercetarea rapidă, completă şi obiectivă a cauzei penale 
(alin.(2)).

În ipoteza în care victima infracțiunilor prevăzute 
la art.349 CP RM este persoana care îşi îndeplineşte 
datoria obştească sau ruda apropiată a acesteia, scopul 
infracțiunii nu are un caracter obligatoriu. În această 
ipoteză, scopul se poate exprima în neadmiterea sau re-
primarea îndeplinirii datoriei obștești a victimei. Aces-
ta poate adopta și alte forme.

Caracterizând scopul sistării activităţii de serviciu 
a persoanei cu funcţie de răspundere, A.Borodac afir-
mă: „Toate acestea urmăresc înlăturarea victimei de la 
satisfacerea legitimă a obligațiilor (de exemplu, împie-

dicarea reținerii unui infractor, opunerea ridicării sau 
confiscării obiectelor de pescuit sau de vânat ilegal, 
împiedicarea prevenirii unei infracțiuni etc.), precum și 
forțarea, obligarea acesteia ca ea însăși să săvârșească 
acțiuni ilegale (de ex., eliberarea persoanelor reținute 
ilegal, nimicirea probelor materiale, oferirea de arme 
infractorilor, punerea la dispoziție a mijloacelor de 
transport etc.)” [17]. Așadar, în prezența scopului sis-
tării activităţii de serviciu a persoanei cu funcţie de 
răspundere, făptuitorul urmărește să fie suspendată sau 
încetată activitatea de serviciu a victimei, care este în 
desfășurare (în cazul în care infracțiunea este comisă 
în momentul îndeplinirii activității de serviciu) sau 
care se preconizează a fi desfășurată (în cazul în care 
infracțiunea este săvârșită până la îndeplinirea activității 
de serviciu). Cât privește scopul schimbării caracteru-
lui activităţii de serviciu a persoanei cu funcţie de răs-
pundere în interesul făptuitorului sau al altei persoane, 
făptuitorul nu urmărește să fie suspendată sau încetată 
activitatea de serviciu a victimei. Acesta urmărește doar 
să determine transformări ale caracterului activităţii de 
serviciu a victimei (de ex., ca victima să renunțe la în-
deplinirea unora dintre obligațiile de serviciu).

Considerăm defectuoasă sintagma „scopul sistării 
activităţii ei de serviciu ori al schimbării caracterului 
ei în interesul celui care ameninţă/aplică violența sau 
al altei persoane”, utilizată în art.349 CP RM. Aceasta 
scapă din vedere ipoteza nimicirii bunurilor persoanei 
cu funcţie de răspundere ori ale rudelor ei apropiate. De 
aceea, venim cu următoarea propunere de lege ferenda: 
în art.349 CP RM, sintagma „scopul sistării activităţii 
ei de serviciu ori al schimbării caracterului ei în intere-
sul celui care ameninţă/aplică violența sau al altei per-
soane” să fie substituită prin sintagma „scopul sistării 
activităţii ei de serviciu ori al schimbării caracterului 
ei în interesul făptuitorului sau al altei persoane”. O 
asemenea sintagmă este utilizată în alin.1 art.287 din 
Codul penal al Lituaniei [18].

Sintagma „în interesul celui care ameninţă/aplică 
violența sau al altei persoane”, folosită în dispoziția 
art.349 CP RM, caracterizează motivul infracțiunii 
în ipoteza în care victimă este persoana cu funcţie de 
răspundere sau ruda ei apropiată. Această sintagmă 
amintește de sintagma „în alte interese personale sau 
în interesul terţilor” din alin.(1) art.335 CP RM. Luând 
în considerare interpretarea acestei ultime sintagme în 
doctrina penală [19], apreciem că sintagma „în inte-
resul celui care ameninţă/aplică violența” din art.349 
CP RM se referă la interesul personal al făptuitorului, 
concretizat în interesul material sau în năzuinţa obţine-
rii unor avantaje nepatrimoniale. Cât privește sintag-
ma „în interesul... altei persoane” din art.349 CP RM, 
se are în vedere interesul material sau nematerial al 
acelor persoane în a căror favoare făptuitorul comite 
infracțiunea.

Din alt punct de vedere, în art.248 (care corespunde 
cu art.349 CP RM) din Codul penal al Emiratelor Arabe 
Unite [20], ipoteza realizării scopului infracțiunii este 
diferențiată de ipoteza nerealizării scopului infracțiunii: 
prima din aceste ipoteze presupune aplicarea unei pe-
depse comparativ mai mari. 

Pentru calificarea faptelor conform art.349 CP RM, 
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nu are importanță dacă scopul infracțiunii s-a realizat 
sau nu. O asemenea circumstanță poate fi luată în con-
siderare la individualizarea pedepsei. În următoarele 
spețe din practica judiciară, scopul infracțiunii a fost 
realizat: A.A. a fost condamnat în baza alin.(11) art.349 
CP RM. În fapt, la 28.08.2013, în jurul orei 11.50, acesta 
se afla în incinta Judecătoriei raionului Străşeni. Fără 
a avea permisiune, A.A. a intrat în biroul judecătorului 
V.R. în timpul în care cel din urmă îşi exercita obliga-
ţiile funcţionale de redactare a unor acte judecătoreşti. 
Anterior, la 29.04.2013, V.R. a pronunțat o încheiere 
de scoatere de pe rol a cererii lui A.A. către M.V. de 
încasare a unei datorii. În legătură cu aceasta, A.A. i-a 
aplicat lui V.R. două lovituri cu un corp dur. Ca rezul-
tat, a fost sistată activitatea de serviciu a judecătorului 
V.R., acesta fiind nevoit să-și ia concediu medical [21]; 
L.A. a fost condamnat potrivit alin.(11) art.349 CP RM. 
În fapt, la 24.03.2010, aproximativ la ora 16.00, acesta 
se afla în casa lui din satul Pârâta, raionul Dubăsari. 
Fiica lui L.A., L.M., a solicitat intervenția poliției, pen-
tru a curma actele de violență ale lui L.A. La această 
solicitare a răspuns F.C., ofițer operativ de sector din 
cadrul Comisariatului de poliție al raionului Dubăsari. 
Atunci când F.C. i-a cerut lui L.A. să înceteze actele de 
violență, acesta l-a lovit cu un topor în față. Ca rezul-
tat, F.C. și-a pierdut cunoștința, fiind sistată activitatea 
de serviciu a acestuia [22].

În alt context, este necesar de menționat că anali-
za motivului și scopului infracțiunii permite delimi-
tarea infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM de 
infracțiunea prevăzută la art.287 CP RM.

În doctrina penală rusă, se menționează că 
infracțiunile prevăzute de legea penală rusă, care cores-
pund cu cele prevăzute la art.287 și 349 CP RM, formea-
ză concurs în cazul în care violența sau amenințarea cu 
violență asupra reprezentantului autorității publice este 
săvârșită în procesul huliganismului [23]. Nu este clar 
la care tip al concursului de infracțiuni se referă această 
opinie: la concursul ideal sau la concursul real?

De aceea, va trebui să apelăm la alte puncte de ve-
dere. Din punctul de vedere a lui M.Mureșan, „în ceea 
ce priveşte infracţiunea de huliganism de la art.287 CP 
RM, o mare importanţă o are stabilirea motivelor hu-
liganice, care se deosebesc radical de orice alt motiv 
omenesc” [24]. Potrivit părerii lui V.Sîrbu, „agresivita-
tea duşmănoasă personificată apărută pe fundalul unei 
reacţii emoţionale, ca parte integrantă a motivelor huli-
ganice, trebuie deosebită de motivul personal ce are la 
bază relaţiile de ostilitate dintre făptuitor şi victimă... 
În atare situaţie, făptuitorul acţionează din motive de 
răzbunare, care exclud în principiu motivele huligani-
ce, întrucât acţionează „teoria concurenţei motivelor”, 
potrivit căreia aceeaşi activitate infracţională nu poate 
fi condiţionată de motive care sunt incompatibile în-
tre ele, întrucât ele concurează” [25]. După părerea lui 
S.Brînza și V.Stati, „motivele huliganice trebuie să fie 
condiţionate de năzuinţa făptuitorului de a se opune 
celor din jur, de a-şi demonstra atitudinea sfidătoare 
faţă de ei. De aceea, vor fi calificate conform articole-
lor corespunzătoare din capitolul II al părţii speciale a 
Codului penal acele acţiuni care sunt condiționate de 
înţelegerea eronată de către făptuitor a obligaţiilor de 

serviciu sau obşteşti, de năzuinţa făptuitorului de a se 
răzbuna având la bază relaţiile de ostilitate dintre acesta 
şi victimă, de alte motive personale, care n-au la bază 
năzuinţa făptuitorului de a se opune celor din jur, de 
a-şi demonstra atitudinea sfidătoare faţă de ei” [26]. 
În viziunea lui O.S. Kapinus, „pentru a considera că 
infracțiunea este comisă din motive huliganice, la cali-
ficare trebuie exclusă posibilitatea prezenței altor mo-
tive care ar fi putut determina săvârșirea infracțiunii” 
[27]. În opinia lui A.I. Kizilov, „în cazul omorului 
săvârșit din motive huliganice, conduita făptuitorului 
are la bază imboldul de a se răfui cu victima. În ast-
fel de cazuri, făptuitorul nu poate urmări împiedicarea 
activității legitime a victimei. Într-o situație concretă, 
pot fi prezente fie doar motivele huliganice, fie doar 
scopul împiedicării activității legitime a victimei” 
[28]. La rândul său, I.V. Baglai consideră: „Nu este 
cu putință ca, la săvârșirea omorului, motivele huliga-
nice să existe alături de scopul împiedicării activității 
legitime a victimei: făptuitorul fie urmărește să împie-
dice activitatea legitimă a victimei, fie își demonstrea-
ză atitudinea sfidătoare față de cei din jur. Însă aceas-
ta nu exclude posibilitatea calificării celor comise în 
baza art.213 și 317 din Codul penal al Federației Ruse 
(aceste articole corespund cu art.287 și 349 CP RM – 
n.a.) (în prezența semnelor concursului real” (subl. ne 
aparține) [29].

Prin prisma celor menționate supra, considerăm 
incompatibile motivele care stau la baza infracțiunii 
prevăzute la art.287 CP RM și motivele care stau la 
baza infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM. Spre 
deosebire de motivele care stau la baza infracțiunilor 
prevăzute la art.349 CP RM, cele care stau la baza 
infracțiunii prevăzute la art.287 CP RM nu sunt per-
sonalizate. Drept urmare, nu este posibil ca o singură 
acțiune să intre concomitent sub incidența art.287 și 
349 CP RM. Or, „două sau mai multe motive incom-
patibile nu pot sta la baza aceleiaşi intenţii infracţiona-
le” [30]. Respectând regula stabilită la art.115 CP RM, 
în funcție de motivul care-l ghidează pe făptuitor, va 
trebui să reținem la calificare fie art.287 CP RM, fie 
art.349 CP RM.

La concursul real al infracțiunilor prevăzute la 
art.287 și 349 CP RM se referă recomandarea de la 
subpct.3) pct.10 din Hotărârea Plenului Curții Supreme 
de Justiție cu privire la practica judiciară în cauzele pe-
nale despre huliganism, nr.4 din 19.06.2006 [31]: „Re-
zistenţa opusă după încetarea actelor huliganice (subl. 
ne aparține), în special în legătură cu reţinerea ulterioa-
ră a făptuitorului, nu va fi examinată ca o circumstanţă 
care califică huliganismul; ea urmează a fi calificată în 
concurs cu huliganismul”. La un astfel de concurs real 
se referă următoarea speță: H.C. a fost condamnat în 
baza alin.(3) art.287 și alin.(1) art.349 CP RM. În fapt, 
la 21.10.2012, aproximativ la ora 08.30, acesta se afla 
în apropiere de gospodăria lui P.V. din satul Lăpuşna, 
raionul Hânceşti. H.C. avea asupra sa o armă de vână-
toare de model „KRAL SB 112 A” și un pistol de model 
„M-84”. Din motive huliganice, H.C. i-a cerut lui P.V. 
să-i scoată în stradă pe V.P., B.P. şi D.V. În eventuali-
tatea refuzului de a se conforma acestei cereri, H.C. a 
amenințat că va aplica armele pe care le avea asupra 
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lui. Întrucât existau temeri reale că această amenințare 
va fi realizată, la faţa locului a fost invitat inspectorul de 
sector M.I. Solicitarea acestuia de a înceta încălcarea 
ordinii publice a fost respinsă de H.C. Mai mult, acesta 
din urmă l-a ameninţat pe M.I. cu aplicarea armelor 
pe care le avea [32]. Observăm că, în situația analizată, 
infracțiunea prevăzută la alin.(1) art.349 CP RM a fost 
comisă după consumarea infracțiunii prevăzute la alin.
(3) art.287 CP RM. Astfel, deja după săvârșirea integra-
lă a acţiunilor care au încalcat grosolan ordinea publică 
și care au fost însoţite de ameninţarea aplicării armelor, 
a început executarea intenției de comitere a infracțiunii 
prevăzute la alin.(1) art.349 CP RM.

În concluzie, nu este posibil concursul ideal dintre 
infracțiunea prevăzută la art.287 și infracțiunile prevă-
zute la art.349 CP RM. Explicația este următoarea: în 
cazul acestor infracțiuni comparate, motivele se carac-
terizează prin incompatibilitate.

Considerăm că anume o asemenea incompatibi-
litate de motive se are în vedere în Proiectul pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative [33]: 
„Dispoziția alin.(1) art.287 CP RM se completează în 
final cu textul «altele decât cele enumerate la art.349», 
și în continuare după text”. Din Nota informativă la 
acest proiect aflăm: „În redacția propusă, se va exclude 
posibilitatea calificării acțiunii de ultragiere, de opune-
re de rezistență sau de aplicare de violență față de o per-
soană cu funcție de răspundere sau față de o persoană 
publică, ca fiind infracțiune de huliganism” [34].

În vederea prevenirii erorilor în practica judiciară, 
considerăm imperioasă o asemenea completare. Or, în 
dispoziția de la alin.(1) art.287 CP RM se folosește sin-
tagma „opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor 
autorităţilor sau altor persoane care curmă actele hu-
liganice”. Completarea proiectată sugerează că, atunci 
când este săvârșită din motive huliganice, opunerea de 
rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau al-
tor persoane care curmă actele huliganice trebuie cali-
ficată în baza art.287 CP RM; atunci când are la bază 
alte motive (de ex., motivul de răzbunare în legătură cu 
îndeplinirea datoriei obşteşti), opunerea de rezistenţă 
violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoa-
ne care curmă actele huliganice trebuie calificată potri-
vit art.349 CP RM.

Această opinie a noastră își găsește susținerea în 
practica judiciară. Astfel, într-o speță, S.Gh. a fost con-
damnat în baza alin.(3) art.287 și alin.(1) art.349 CP 
RM. La etapa examinării recursului, Colegiul penal 
lărgit al Curții Supreme de Justiție a explicat, prin-
tre altele: „În cazul în care victimă a infracțiunii este 
persoana cu funcţie de răspundere sau ruda apropiată 
a acesteia, pentru a aplica alin.(1) art.349 CP RM, o 
condiţie obligatorie o constituie scopul sistării activită-
ţii de serviciu al persoanei cu funcție de răspundere ori 
al schimbării caracterului acestei activități în interesul 
celui care ameninţă sau al unei alte persoane... S.Gh. a 
fost condamnat pentru ameninţarea lui M.M. (care era 
primar al unui sat din raionul Strășeni – n.a.) în tim-
pul cerţii, din cauza unor relaţii ostile (subl. aparține 
Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție – 
n.a.)... Soluţia aplicării alin.(3) art.287 CP RM urmea-
ză a fi menţinută ca legală şi întemeiată” [35].

Într-o altă speță, N.D. a fost condamnat în baza 
lit.b) alin.(2) art.287 și alin.(11) art.349 CP RM. În 
fapt, la 15.03.2013, aproximativ la ora 22.15, în sa-
tul Antoneşti, raionul Cantemir, în apropierea curții în 
care locuia N.D., colaboratorii de poliţie ai Inspecto-
ratului raional de poliţie Cantemir, R.S., M.I., B.V. şi 
C.V. investigau un caz de furt din casa lui P.S., locuitor 
al aceluiași sat. Din motive huliganice, L.I. și N.D. i-au 
aplicat lui R.S. lovituri cu pumnul în piept. Sentința de 
condamnare a fost atacată cu apel. Pe această cale, a 
fost solicitată casarea sentinţei, rejudecarea cauzei şi 
pronunţarea unei noi hotărâri, prin care fapta săvârșită 
de N.D. și L.I. să fie calificată doar în baza lit.b) alin.
(2) art.287 CP RM. Instanţa de apel și instanța de re-
curs au susținut această solicitare. Ca instanță de re-
curs, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie, a 
făcut referire la recomandarea din subpct.2) pct.10 al 
Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție cu pri-
vire la practica judiciară în cauzele penale despre hu-
liganism, nr.4 din 19.06.2006 [36]. Potrivit acestuia, 
actele de huliganism însoţite de opunerea de rezistenţă 
colaboratorilor de poliție, reprezentanţilor autorităţi-
lor sau altor persoane care curmă actele huliganice, 
inclusiv cele însoţite de violenţă sau de ameninţarea 
aplicării ei în privinţa persoanelor indicate, sunt cu-
prinse complet de alin.(1) art.287 CP RM şi nu necesi-
tă o calificare suplimentară conform altor articole din 
Codul penal [37].

De asemenea, considerăm conformă cu prevederile 
legii penale soluția de calificare din următoarea speță: 
I.A. a fost condamnat în baza alin.(3) art.287 CP RM. 
În fapt, la 01.11.2011, în intervalul de timp 23.10-23.20, 
acesta se afla în or. Cricova, la intersecția dintre str. 
Vasile Alecsandri și str. Gherman Titov. Fiind în sta-
re de ebrietate alcoolică avansată, încălcând grosolan 
ordinea publică, din motive huliganice, I.A. s-a îndrep-
tat cu cuţitul asupra poliţistului P.I. [38].

Din contra, avem rezerve față de soluția de calificare 
din următoarea speță: M.I. a fost învinuit de săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute la lit.b) alin.(2) art.287 și alin.
(11) art.349 CP RM. În fapt, la 19.01.2011, aproxima-
tiv la ora 14.00, acesta se afla în apropierea gospodă-
riei sale din satul Costeşti, raionul Ialoveni. Anterior, 
în această gospodărie, B.A. a efectuat câteva focuri 
de armă. În comptența lui R.A., ofiţer operativ de sec-
tor al Comisariatului de poliţie al raionului Ialoveni, 
se afla verificarea faptului dacă B.A. deținea dreptul 
de portarmă sau nu. Urmărind să obțină de la R.A. 
informația privind dreptul de portarmă al lui B.A., M.I. 
l-a acostat pe R.A. şi i-a aplicat câteva lovituri în corp 
[39]. Remarcăm că, în acest caz, făptuitorul a urmărit 
să schimbe în interesul său caracterul activității de ser-
viciu a lui R.A. Nu se poate afirma că motivul care l-a 
ghidat pe M.I. ar fi fost unul nepersonalizat. Nu există 
niciun indiciu care ar demonstra prezența motivelor hu-
liganice.

Din cele sus-menționate, reiese că infracțiunile 
prevăzute la art.349 CP RM nu pot fi săvârșite din 
motive huliganice. Din această cauză, ne exprimăm 
rezervele față de soluția de calificare din următoarea 
speță: A.D. și A.V. au fost condamnați conform alin.
(11) art.349 CP RM. În fapt, la 27.08.2010, între ore-
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le 22.00-23.00, aceștia se deplasau cu motocicleta, 
care avea farurile stinse, pe drumul public dintre 
satele Roșcana și Gura Bâcului, raionul Anenii Noi. 
Aflându-se în serviciul de patrulare și menținere a 
ordinii publice, colaboratorii poliției rutiere ai Ser-
viciului poliție rutieră a Comisariatului de poliție a 
raionului Anenii Noi, S.T. și V.B., au observat că A.D. 
și A.V. transportă un sac cu conținut necunoscut. În 
consecință, S.T. și V.B. le-au solicitat lui A.D. și A.V. 
să se oprească. Însă aceștia nu s-au conformat soli-
citării în cauză. În scurt timp, motocicleta, cu care se 
deplasau A.D. și A.V., a derapat. Îndată după aceas-
ta, din motive huliganice, A.D. și A.V. le-au aplicat 
lovituri în diferite părți ale corpului lui S.T. și V.B. 
Săvârșind această faptă, A.D. și A.V. au urmărit să 
schimbe caracterul activității de serviciu a lui S.T. 
și V.B. în interesul lor. La concret, A.D. și A.V. au ur-
mărit să evite răspunderea pentru ilegalitățile comi-
se [40]. După cum se poate vedea, în acest exemplu, 
în realitate, infracțiunea nu este comisă din motive 
huliganice. Motivul, care i-a determinat pe făptuitori 
să comită infracțiunea, este unul personalizat. Aces-
ta constă în nedorința făptuitorilor de a se conforma 
cerințelor legale ale victimelor. Făptuitorii nu doresc 
să se conformeze cerințelor legale ale victimelor, 
pentru a evita răspunderea pentru ilegalitățile pe care 
consideră că le-au comis.

Analiza elementelor constitutive subiective ale 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM ne permite 
să formulăm următoarele concluzii:

1) în cazul în care persoanele care au vârsta între 
14 și 16 ani comit faptele descrise în art.349 CP RM, 
acestea pot răspunde pentru infracțiunile prevăzute la 
alin.(2) art.152 sau alin.(2) art.197 CP RM;

2) indiferent de calitatea specială pe care o pose-
dă, făptuitorii vor răspunde în baza art.349 CP RM în 
condiții generale, fără a le fi diferențiată răspunderea;

3) subiect al infracțiunilor prevăzute la art.349 CP 
RM poate fi, printre altele, persoana cu funcție de răs-
pundere care își desfășoară activitatea în cadrul unei 
autorități publice. Într-un asemenea caz, nu este aplica-
bil art.328 CP RM;

4) doar intenția poate constitui forma de vinovăție 
manifestată la comiterea infracțiunilor prevăzute la 
art.349 CP RM. Excepția o constituie cazul prevăzut 
la lit.d) alin.(2) art.349 CP RM, atunci când făptuitorul 
manifestă imprudență față de alte urmări grave;

5) art.349 CP RM nu poate fi aplicat în cazul în care, 
în momentul comiterii infracțiunii, făptuitorul nu-și dă-
dea seama că: a) săvârșește infracțiunea asupra unei per-
soane cu funcție de răspundere care-și desfășoară acti-
vitatea în cadrul unei autorități publice, a unei persoane 
care își îndeplinește datoria obștească sau a unei rude 
apropiate a acestora; b) infracțiunea pe care o săvârșește 
are legătură cu: i) activitatea de serviciu a persoanei cu 
funcție de răspundere care-și desfășoară activitatea în 
cadrul unei autorități publice sau ii) activitatea obștească 
a persoanei care își îndeplinește datoria obștească;

6) răzbunarea, care nu are legătură cu activitatea 
de serviciu sau obștească a victimei, nu poate constitui 
motivul infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM;

7) răzbunarea în legătură cu îndeplinirea de către 

victimă a datoriei obștești poate determina comiterea 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM. Răzbunarea 
în legătură cu îndeplinirea de către victimă a activității 
de serviciu nu poate determina comiterea infracțiunilor 
prevăzute la art.349 CP RM;

8) nu este posibil ca infracțiunile prevăzute la art.349 
CP RM să fie săvârșite fără motiv;

9) lipsa scopului infracțiunii prevăzute la art.349 CP 
RM – scopul sistării activităţii de serviciu a persoanei 
cu funcție de răspundere ori al schimbării caracteru-
lui ei în interesul făptuitorului sau al altei persoane – 
condiționează aplicarea normei generale, și anume – a 
art.78 sau 104 din Codul contravențional ori a art.152, 
155 sau 197 CP RM;

10) scopul sistării activităţii de serviciu a persoa-
nei cu funcţie de răspundere presupune că făptuitorul 
urmărește să fie suspendată sau încetată activitatea de 
serviciu a victimei, care este în desfășurare (în cazul în 
care infracțiunea este comisă în momentul îndeplini-
rii activității de serviciu) sau care se preconizează a fi 
desfășurată (în cazul în care infracțiunea este săvârșită 
până la îndeplinirea activității de serviciu);

11) scopul schimbării caracterului activităţii de ser-
viciu a persoanei cu funcţie de răspundere, în interesul 
făptuitorului sau al altei persoane, presupune că făptu-
itorul urmărește să determine transformări ale caracte-
rului activităţii de serviciu a victimei (de ex., ca victi-
ma să renunțe la îndeplinirea unora dintre obligațiile de 
serviciu).

12) în ipoteza în care victima infracțiunilor prevăzu-
te la art.349 CP RM este persoana care îşi îndeplineşte 
datoria obştească sau ruda apropiată a acesteia, scopul 
infracțiunii nu are un caracter obligatoriu;

13) sintagma „în interesul celui care ameninţă/aplică 
violența” din art.349 CP RM se referă la interesul per-
sonal al făptuitorului, concretizat în interesul material 
sau în năzuinţa obţinerii unor avantaje nepatrimoniale. 
Cât privește sintagma „în interesul... altei persoane” 
din art.349 CP RM, se are în vedere interesul materi-
al sau nematerial al acelor persoane în a căror favoare 
făptuitorul comite infracțiunea;

14) sunt incompatibile motivele care stau la baza 
infracțiunii prevăzute la art.287 CP RM și motive-
le care stau la baza infracțiunilor prevăzute la art.349 
CP RM. Spre deosebire de motivele care stau la baza 
infracțiunilor prevăzute la art.349 CP RM, cele care 
stau la baza infracțiunii prevăzute la art.287 CP RM 
nu sunt personalizate. Drept urmare, nu este posibil ca 
o singură acțiune să intre concomitent sub incidența 
art.287 și 349 CP RM. Respectând regula stabilită la 
art.115 CP RM, în funcție de motivul care-l ghidează 
pe făptuitor, va trebui să reținem la calificare fie art.287 
CP RM, fie art.349 CP RM;

15) atunci când este săvârșită din motive huliganice, 
opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autori-
tăţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice 
trebuie calificată în baza art.287 CP RM; atunci când 
are la bază alte motive (de ex., motivul de răzbunare 
în legătură cu îndeplinirea datoriei obşteşti), opunerea 
de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau 
altor persoane care curmă actele huliganice trebuie ca-
lificată potrivit art.349 CP RM.
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Dreptul la capacitate juridică a fost recunos-
cut pentru prima dată de Pactul internațional 

privind drepturile civile și politice din 16 decembrie 
1996, conform căruia fiecare persoană are dreptul de 
a i se recunoaște personalitatea juridică pretutindeni. 
Recunoașterea capacității juridice tuturor persoanelor 
reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în ridi-
carea demnității și a personalității umane la rangul de 
prioritate internațională. 

În literatura de specialitate, au fost oferite mai 
multe noțiuni cu privire la capacitatea juridică. Spre 
exemplu, autorii Gheorghe Avornic și Gheorghe 
Lupu definesc astfel capacitatea juridică – că ea con-
stă în aptitudinea persoanei sau a colectivității de a 
fi titular de drepturi și obligații și de a le exercita 
[1]. În aceeași ordine de idei, capacitatea juridică ci-
vilă (capacitatea civilă) este definită ca fiind parte 
a capacității juridice a omului care constă în apti-
tudinea acestuia de a avea și de a exercita drepturi 
civile, de a avea și de a-și asuma obligații civile, prin 
încheierea de acte juridice [2]. 

Aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a par-
ticipa în nume propriu sau pentru altul, ca titular de 
drepturi și obligații la raporturile juridice, defineş-
te noţiunea de „capacitate juridică” [3]. Legislaţia 
civilă internă nu defineşte, în mod expres, această 
noţiune, însă reglementează părţile constitutive ale 
acesteia – capacitatea de exerciţiu şi capacitatea de 
folosinţă. Astfel, în conformitate cu art.18 CC, prin 
capacitatea de folosinţă a persoanei fizice se are în 
vedere capacitatea persoanei de a avea drepturi şi 
obligaţii civile, iar capacitatea de exerciţiu este apti-
tudinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi 
de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal 
obligaţii civile şi de a le executa. Așadar, din regle-
mentările în vigoare, rezultă că noţiunea de „capacita-
te juridică” constituie o noţiune generică, care cuprin-
de, în mod cumulativ, noţiunile de „capacitate juridică 
de exerciţiu” şi „capacitate juridică de folosinţă”. 

Capacitatea de folosinţă, adică aptitudinea per-
soanei de a avea drepturi, apare concomitent cu naş-
terea persoanei şi durează pe parcursul întregii vieţi, 
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nici o persoană nu poate fi limitată sau lipsită de ca-
pacitatea de folosinţă. Autorii Baieș Sergiu și Nicolae 
Roșca definesc capacitatea de folosință, drept o parte 
a capacității civile a oamenilor, constând în aptitudi-
nea lor de a avea drepturi și obligații civile [4]. 

Unica excepţie, în contextul apariţiei capacităţii 
de folosinţă, este reglementată în legătură cu apariţia 
dreptului la moştenire, care, conform art. 1500 CC, 
apare în momentul concepţiunii persoanei, dacă 
aceasta este născută vie după decesul persoanei care a 
lăsat moştenirea. 

Spre deosebire de capacitatea de folosinţă, capa-
citatea de exerciţiu apare, de regulă, concomitent cu 
împlinirea vârstei de 18 ani a persoanei sau după vâr-
sta de 16 ani, dacă, pentru motive temeinice, a fost 
încuviinţată încheierea căsătoriei minorului de către 
autoritatea administraţiei publice locale, sau dacă mi-
norului i-a fost atribuită capacitatea deplină de exerci-
ţiu prin hotărârea autorităţii tutelare sau a instanţei de 
judecată, după caz, conform art.20 alin.(3) CC.

Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice, ase-
meni celei de folosinţă, durează întreaga viaţă, însă, 
spre deosebire de prima, capacitatea de exerciţiu poa-
te fi limitată sau diminuată în totalitate în condiţiile 
reglementărilor legale interne. Limitarea sau lipsirea 
persoanei fizice majore de capacitate de exerciţiu poa-
te fi admisă doar în condiţiile existenţei unei hotărâri 
judecătoreşti în acest sens. Legislaţia în vigoare recu-
noaşte, în egală măsură, tuturor persoanelor capacita-
tea juridică civilă şi interzice orice acte de limitare sau 
lipsire în capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice 
decât în condiţiile stabilite de lege. 

Capacitatea limitată de exercițiu se referă la lip-
sirea persoanei fizice de posibilitatea de a dobândi 
și exercita drepturile și obligațiile indicate în hotărâ-
rea instanței de judecată de limitare în capacitate de 
exercițiu a persoanei, iar declararea incapacității per-
soanei fizice apare în temeiul art. 24 Cod civil, con-
form căruia, dacă persoana fizică suferă de tulburări 
psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), din ca-
uza cărora persoana nu poate conştientiza sau dirija 
acţiunile sale, poate fi declarată incapabilă prin hotă-
rârea instanţei de judecată.

Recunoaşterea capacităţii juridice, în egală măsu-
ră, tuturor persoanelor fizice în plan normativ a fost 
realizată printr-o serie de acte internaţionale la care 
ţara noastră este parte, spre exemplu, art. 6 din De-
claraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă 
că toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici 
o deosebire, dreptul la o egală protecţie juridică. Art. 
26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile ci-
vile şi politice declară că toate persoanele sunt egale 
în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocro-
tire legală din partea legii … etc., art.16 al aceluiaşi 
act prevede că orice om are dreptul de a i se recunoaş-
te pretutindeni personalitatea juridică. De asemenea, 
dreptul la capacitate juridică a fost recunoscut şi prin 
art.15 al Convenţiei ONU asupra eliminării tuturor 
formelor de discriminare faţă de femei, care stabileşte 
că Statele-Părţi recunosc femeia, în materie civilă, ca 
având capacitate juridică identică cu cea a bărbatu-
lui şi aceleaşi posibilităţi pentru a le exercita.

Totuşi liniile directorii în materia capacităţii juri-
dice sunt impuse în art.12 al Convenţiei privind drep-
turile persoanelor cu dizabilități, statele participante 
recunosc că persoanele cu dizabilități beneficiază de 
aceeaşi capacitate juridică ca şi alte persoane în toa-
te aspectele vieţii, aceste prevederi constituind fun-
damentul necesităţilor de ajustare a legislaţiei interne 
noilor rigori internaţionale, dat fiind faptul că cele mai 
multe cazuri de discriminare în exercitarea capacită-
ţii juridice au fost întâlnite referitor la persoanele cu 
dizabilități. Prin prevederile sale, acest act produce o 
schimbare totală a paradigmei asupra reglementări-
lor interne cu privire la capacitatea juridică, impactul 
acestor prevederi relevând din necesitatea următoare: 
capacitatea juridică să devină inclusivă şi tolerantă 
faţă de diversitatea umană şi flexibilă în raport cu ne-
cesităţile acestora. Cu alte cuvinte, esența capacității 
juridice nu rezultă din aptitudinea persoanei de a con-
ştientiza sau dirija acţiunile sale, deci nu se confundă 
cu capacitatea mentală a persoanei, dar, dimpotrivă, 
esența capacității juridice rezultă din însăși calitatea 
de a fi persoană și subiect de drept, iar reglementările 
în vigoare trebuie să se preocupe de ce fel de suport 
necesită persoana pentru a-și exercita capacitatea ju-
ridică. În acest context, legislația națională trebuie 
să garanteze tuturor persoanelor, fără discriminare, 
dreptul la suport și adaptare rezonabilă în exercitarea 
capacității juridice și să nu admită, sub nici o formă, 
substituirea voinței și a intereselor persoanei cu cele 
ale reprezentanților lor. 

International Disability Alliance, care consti-      
tuie un for al organizațiilor internaționale și regionale 
în domeniul dizabilității și care a participat în mod 
activ la elaborarea textului Convenţiei privind drep-
turile persoanelor cu dizabilități, s-a exprimat asupra 
mai multor aspecte importante referitoare la interpre-
tarea art.12 al Convenției. Printre acestea este inclu-
să și unitatea capacității juridice, negând dualitatea 
capacității de folosință și cea de exercițiu, astfel, con-
form poziției IDA, termenul de „capacitate juridică” 
semnifică atât capacitatea de a avea drepturi, cât și 
capacitatea de a le exercita. Deși această concepție a 
fost considerată plauzibilă în mai multe rânduri, nu-
mărul statelor care abordează în mod unitar capacita-
tea juridică este neînsemnat.

De asemenea, aspectele problematice care vizează 
această instituție nu se limitează aici, astfel, în doctri-
na de specialitate, prevalează două opinii referitoare la 
apartenența ramurală a instituției capacității juridice. 

Într-o opinie [5] se consideră că acești termeni 
sunt identici, pornindu-se de la ideea generalității 
capacității juridice civile, nelimitându-se la aspectele 
de ramură ale acestei instituții, considerând-o o capa-
citate socială, dreptul civil având rolul de drept comun 
în raport cu capacitatea juridică. Într-o altă opinie, ca-
pacitatea juridică civilă nu poate fi confundată cu cea 
juridică, astfel capacitatea juridică civilă fiind speci-
fică dreptului civil, limitându-se doar la drepturile și 
obligațiile care rezultă din această ramură. În opinia 
acestor autori, capacitatea juridică se extinde asupra 
tuturor drepturilor și obligațiilor, și nu se limitează la 
o ramură de drept specifică, spre deosebire de capaci-
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tatea juridică civilă care se limitează doar la raporturi-
le de drept civil [6]. Această a doua abordare este mai 
des acceptată de către teoreticienii de specialitate. De-
limitând deosebirile dintre capacitatea juridică și cea 
specifică ramurii de drept civil, autorii evidențiază că 
acestea se referă la structura capacității juridice, înce-
putul, conținutul și sfârșitul capacității juridice. 

În ce privește structura capacității juridice civi-
le, aceasta este constituită din capacitate juridică de 
folosință și capacitate juridică de exercițiu, așa cum 
am indicat supra. Atât în cazul capacității civile, cât 
și a celei juridice, în general, structura acestora este 
identică, ori deosebirile esențiale se referă la delimita-
rea dintre capacitatea juridică generală și capacitatea 
juridică specială. Capacitatea juridică generală este 
aptitudinea generală de a participa ca titular de drep-
turi și obligații juridice, in principiu, la toate rapor-
turile juridice, fără ca legea să condiționeze această 
participare la îndeplinirea unor calități. Spre deosebi-
re de cea generală, capacitatea juridică specială este 
posibilitatea recunoscută de lege de a participa ca su-
biect de drept în raporturile în care trebuie îndeplinite 
anumite condiții. 

Dacă în raport cu capacitatea juridică de folosință, 
este unanim recunoscut că aceasta apare în momentul 
nașterii, cu excepția indicată supra, cea de exercițiu 
elucidează o serie de particularități, spre exemplu, 
sunt pasibile de răspundere penală persoanele care au 
atins vârsta de 16 ani sau de 14 ani, în condițiile stabi-
lite în art. 21 alin.( 2) Codul penal. 

Capacitatea juridică este premisa calității de su-
biect de drept, reprezintă aptitudinea recunoscută de 
lege omului, de a avea drepturi și obligații juridice. 
În lipsa capacității juridice, nu ar fi posibilă participa-
rea oamenilor sau a organizațiilor acestora la relațiile 
sociale reglementate de drept. Conținutul capacității 
juridice a persoanei este totalitatea drepturilor și 
obligațiilor care o formează. De aici rezultă că în de-
limitarea capacității juridice, în general, și cea civilă, 
în viziunea autorilor care deosebesc aceste tipologii, 
conținutul capacității civile se referă numai la rapor-
turile de drept civil sau relațiile dintre oameni, care 
sunt reglementate de legislația civilă. 

Pornind de la cea mai generală noțiune a capacității 
juridice, aceasta fiind definită ca aptitudinea persoa-
nei de a participa în calitate de titular de drepturi și 
obligații la raporturile juridice, putem delimita, pe 
bună dreptate, această noțiune de cea a capacității ci-
vile. Totuși nu putem nega apropierea până la con-
topirea acestor noțiuni, date fiind generalitatea și 
multitudinea raporturilor juridice de drept civil, sau 
astfel cum se specifică în art.3 CC, că legislația ci-
vilă reglementează raporturile privind realizarea şi 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, a altor valori nepatrimoniale sunt reglemen-
tate de legislația civilă [7]. Cu alte cuvinte, indiferent 
de interpretările legislației, în doctrină este unanim 
recunoscut caracterul comun al dreptului civil. Drep-
tul civil este un drept aplicabil mai multor ramuri de 
drept, spre exemplu, comercial, dreptul muncii, drep-
tul familiei sau dreptul protecției sociale etc. În cazul 
în care legislația unei anumite ramuri de drept nu aco-

peră toate situațiile posibile din practică, acestora din 
urmă li se aplică legislația dreptului civil. Cunoaștem 
că dreptul civil este o ramură de drept privat, deci 
acesta devine un drept comun pentru ramurile de drept 
privat, totuși generalitatea reglementărilor de drept 
civil nu poate fi negată în raport cu unele reglemen-
tări de drept public. Spre exemplu, art.16 din Codul 
contravențional specifică că este pasibilă de răspun-
dere contravenţională persoana fizică cu capacitate 
de exerciţiu care, în momentul săvârșirii contravenţi-
ei, are împlinită vârsta de 18 ani, sau art.109 alin.(3) 
din Codul penal specifică că pentru persoanele lipsite 
de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de re-
prezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu 
restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoane-
lor prevăzute de lege, precum și alte texte de lege fac 
trimitere la aceste instituții, fără a specifica sub vreo 
formă conținutul capacității de exercițiu în sensul ra-
murii de drept specifice, mai mult, nici procedura de 
lipsire de capacitate de exercițiu a persoanei nu este 
reglementată de legislația specială sau de altă ramură 
de drept public.

Aceste exemple ne permit să constatăm că instituția 
capacității juridice civile este una generală și nu se 
limitează doar la reglementările de drept civil sau 
procesual civil și nici nu este aplicabilă doar acestor 
ramuri de drept.

Cu alte cuvinte, esenţa capacităţii juridice nu re-
zultă din aptitudinea persoanei de a conştientiza sau 
dirija acţiunile sale, deci nu se confundă cu capaci-
tatea psihică [8] a persoanei, dar, dimpotrivă, esen-
ţa capacităţii juridice rezultă din însăşi calitatea de 
a fi persoană şi subiect de drept, iar reglementările 
în vigoare trebuie să se preocupe de ce fel de suport 
necesită persoana pentru a-şi exercita capacitatea 
juridică (luarea deciziei prin substituire şi luarea de 
decizii asistată sau prin suport). 
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Schimbările esenţiale în viaţa social-politică a so-
cietăţii, precum şi lupta forţelor politice pentru 

putere, au drept final logic adoptarea unei noi constitu-
ţii sau revizuirea celei existente. 

Prima operaţiune sociojuridică menţionată, ca ur-
mare a impactului fundamental pe care îl are asupra 
societăţii, se produce după evenimente extraordinare, 
în majoritatea cazurilor ilegale, dar legitimate, în final, 
prin dobândirea puterii de stat de către autori. Aceste 
evenimente, de obicei, ţin de revoluţii, ocupaţii, lovi-
turi de stat ş.a. Cât nu este de banal, dar numai în une-
le situaţii adoptarea unei noi constituţii are drept scop 
adaptarea ei la necesităţile social-politice existente în 
societate. 

A doua procedură însă, cea de revizuire a Constitu-
ţiei, reprezintă o procedură deosebită, dar ordinară în 
evoluţia unei formaţiuni statale. 

Ca urmare a evoluţiei societăţii, apar noi relaţii soci-
ale, necunoscute în momentul adoptării constituţiei. Or, 
aşa cum s-a exprimat prof. Simina Tănăsescu, „atunci 
când legilor li se pretinde perfecțiunea este bine să fie 
avută în vedere și natura umană a creatorilor și bene-
ficiarilor lor” [1]. Deşi este actul suprem al societăţii, 
constituţia nu poate fi un obstacol în dezvoltarea aces-
teia, din care cauză este pasibilă de modificări. Savan-
tul I.Guceac, în acest aspect, a menţionat că activităţile 
din cadrul societăţii contemporane „sunt în permanen-
tă evoluţie, legislatorul fiind nevoit să reacţioneze la 
aceste transformări ce se produc în diverse domenii ale 
vieţii sociale” [2]. În atare situaţie, se impune analiza 
cauzelor, care determină revizuirea relaţiilor sociale 
fundamentale.

În opinia autorilor Ioan Muraru şi Simina Tănăses-
cu, necesitatea modificării sau revizuirii constituţiei 
este dictată de următoarele situaţii:

1. Nerespectarea de către adunarea constituantă a 
regulilor tehnicii jurisdicţionale şi legislative.

2. Venirea la putere a unui nou grup de guvernanţi 
cu viziuni politice diferite faţă de adunarea constituan-
tă.

3. Schimbarea situaţiei social-politice în societate.

4. Aderarea sau necesitatea aderării ţării la diferite 
tratate internaţionale.

5. Necesitatea modificării jurisdicţiei sau denumirii 
unor autorităţi publice [3].

Cu toate că constituţia este o lege, pentru asigurarea 
stabilităţii constituţiei şi preîntâmpinarea revizuirii ar-
bitrare de către succesivele adunări reprezentative, este 
reglementată procedura de revizuire a constituţiei, care, 
de regulă, diferă de procedura modificării legilor. În 
opinia prof. I.Vida, ex-preşedinte al Curţii Constituţi-
onale din România, „asigurarea stabilităţii Constituţiei 
este rezultatul interacţiunii mai multor factori. Unii ţin 
de procedura de revizuire a Constituţiei, alţii de modul 
în care prevederile constituţionale sunt aplicate…” [4]. 
Susţinem această opinie pe motiv că revizuirea con-
stituţiilor nu trebuie să afecteze stabilitatea acesteia şi 
originea conceptului de lege supremă, care a fost pus la 
baza oricărei constituţii adoptate. 

În acest context, este de remarcat şi faptul că pentru 
modificarea constituţiei, pe lângă termenul de „modifi-
care”, mai este utilizat şi un termen special, diferit de 
cel aplicat la modificarea legilor – „revizuirea”. Consi-
derăm că acest termen este unul mai rigid în comparaţie 
cu cel de „modificare”. Aceasta se datorează, în viziu-
nea noastră, faptului că orice schimbări, cât de minore, 
intervenite în textul constituţiei, pot duce la revizuirea 
întregului sistem de drept. Spre exemplu, dacă în art.9 
din Constituţia Republicii Moldova, pe lângă proprie-
tatea publică şi privată, am mai include şi proprietatea 
socialistă, aceasta ar însemna schimbarea orânduirii de 
stat şi a întregului sistem de drept privat în Republica 
Moldova.

Este de menţionat că Constituţia Republicii Moldo-
va nu face delimitare între termenii de „modificare” şi 
„revizuire”. Astfel, la denumirea titlului VI, este utili-
zat termenul „revizuirea Constituţiei”, iar la art.143, în 
toate reglementările, este utilizat termenul „modifica-
rea Constituţiei”. 

Considerăm că, în sens exegetic, termenii „modifi-
care” şi „revizuire” nu sunt identici şi ar trebui utilizaţi 
diferit, în funcție de valoarea modificărilor operate în 
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conținutul constituţiei. Astfel, dacă prin modificarea 
operată, constituţiei i se aduc nişte schimbări nu atât 
de importante în organizarea de stat, precum schimba-
rea denumirii unor autorităţi, am putea utiliza termenul 
de „modificare”. Este o altă situaţie atunci când sunt 
operate schimbări de anvergură, precum cele din 2000, 
când a fost schimbat regimul politic al statului nostru, 
aceste schimbări pot fi cu plenitudine nominalizate prin 
termenul de „revizuire”. 

În aceeaşi ordine de idei, trebuie să menţionăm 
că unele revizuiri ale constituţiilor sunt de aşa o am-
ploare, încât unii autori aplică constituţiei revizui-
te titulatura de „noua constituţie”. Un exemplu, în 
acest sens, pot servi exprimările aplicate în diferite 
surse privind Constituţia României după modificări-
le operate în 2003. 

Unele constituţii conţin şi altă terminologie aplicată, 
precum: „revizuire totală” şi „revizuire parţială”, cum 
este prevăzut în art.102 din Constituţia Georgiei [5]. 
În acelaşi context se înscrie şi aplicarea termenului de 
„reforma constituţională”, care reprezintă echivalentul 
termenului „revizuire”.

Pe lângă aceasta, după cum s-a exprimat prof. 
S.Tănăsescu „O lege fundamentală este oricând per-
fectibilă, trebuie doar cântărit atent momentul (când), 
metoda (cum) şi doza (ce) de perfecționare care i se 
administrează” [6]. Astfel, această expresie ne aduce în 
faţa limitelor revizuirii constituţiei, care sunt prevăzute 
în orice constituţie scrisă pentru stabilitatea acesteia.

După cum recunosc majoritatea savanţilor [7], la re-
vizuirea constituţiilor este necesar a respecta trei reguli 
incontestabile pentru noi: 

Prima regulă ţine de faptul că dreptul de a re-1. 
vizui constituţia trebuie să aparţină autorităţii care a 
adoptat-o – Adunării Constituante. Este de menţionat 
faptul că în calitate de Adunare Constituantă poate fi 
inclusiv Parlamentul, în cazul când acesta a adoptat ini-
ţial Constituţia.

A doua regulă ţine de tipul Adunării Constitu-2. 
ante, care diferă de la stat la stat şi de la constituţie la 
constituţie. Această Adunare, după cum am menţionat, 
trebuie să fie o adunare special instituită iniţial pentru 
adoptarea constituţiei şi atunci ea va fi o Adunare Con-
stituantă plenipotențiară, dar care ulterior trebuie să fie 
formată de fiecare dată când este necesară revizuirea 
constituţiei. În alte state, această Adunare este însuşi 
Parlamentul, dar care adoptă legea de revizuire a con-
stituţiei după o procedură specială, mai rigidă, precum: 
şedinţa unită a ambelor camere, o majoritate mai mare 
decât cea necesară pentru adoptarea legilor ş.a. În unele 
state, constituţia este revizuită prin intermediul referen-
dumului, poporul fiind acea autoritate ce se substituie 
Adunării Constituante.

A treia regulă se referă la procedura revizuirii, 3. 
care, prin aplicarea principiului simetriei juridice, tre-
buie să fie cel puţin aceeaşi ca procedura de adoptare. 
Alături de aceasta, pentru respectarea principiului sta-
bilităţii constituţiei, este necesar de a reglementa aceas-
tă procedură de revizuire pentru a fi mai rigidă, inclusiv 
mai rigidă şi decât procedura de adoptare. Procedura 
vizată este necesară pentru a tempera dorinţa oricărui 

grup ce se află la guvernare de a revizui şi a modela 
constituţia după bunul său plac.

Procedura de revizuire a constituţiei are o impor-
tanţă substanţială pentru stabilitatea constituţiei, acest 
motiv a servit drept criteriu pentru clasificarea consti-
tuţiilor în două tipuri: rigide şi flexibile. Ţinem să men-
ţionăm că, în calitate de etalon de delimitare în aceste 
două tipuri de constituţii, a servit procedura aplicată 
pentru modificarea legii ordinare. 

Constituţiile rigide, după această clasificare, sunt 
cele care reglementează o procedură distinctă de revi-
zuire, în raport cu legile ordinare. Această procedură 
poate fi expres reglementată numai în textul unei con-
stituţii scrise. Din aceste considerente, ținând seama că 
majoritatea constituţiilor moderne sunt scrise, majori-
tatea lor sunt şi rigide.

Pentru orice societate democratică, în care regle-
mentarea relaţiilor sociale comportă o anumită stabi-
litate, sunt caracteristice constituţiile rigide. În aceste 
state, de revizuirea constituţiei, de regulă, sunt interesa-
te forţele politice. La anumite etape, în funcție de plat-
forma lor politică, ele tind să schimbe echilibrul puterii 
de stat în folosul sau în defavoarea puterii legislative 
sau executive. Rigiditatea procedurii de revizuire a 
constituţiei apare ca un obstacol în calea acestor tendin-
ţe temporare, care impune, prin textul constituţiei, păr-
ţilor implicate nişte reguli dure. În consecinţă, partidele 
politice sau alte instituţii politice sunt silite să ţină cont 
de opinia publică, precum şi de necesitatea respectării 
procedurilor democraţiei autentice.

Al doilea tip de constituţii sunt constituţiile flexibi-
le. Astfel, constituţiile care se revizuiesc după aceeaşi 
procedură, care este aplicată la modificarea legilor or-
dinare, sunt desemnate ca constituţii flexibile. Având 
procedura de modificare a legii ordinare, ca criteriu 
de clasificare a constituţiilor după modul de revizuire, 
cercetătorii au inclus în rândul constituţiilor flexibile 
numai constituţiile nescrise, acestea fiind trei consti-
tuţii – ale Marii Britanii, Israelului şi Noii Zeelande. 
Statele nominalizate nu au constituţii scrise, în care să 
fie reglementată separat procedura de revizuire a Legii 
Supreme. Constituţiile lor, în mare parte, sau în între-
gime, precum este Constituţia Israelului, sunt alcătui-
te din legi. Totodată, aceste state nici nu au mai multe 
tipuri de legi, precum în Franţa, România, Republica 
Moldova ş.a., unde sunt legi constituţionale, organice 
şi ordinare. În calitate de act legislativ, statele date au 
numai legea, care nu este de mai multe tipuri, din care 
cauză în aceste state toate legile sunt desemnate ca legi 
ordinare. 

Acest număr mic de constituţii flexibile ne duce 
la gândul că criteriul respectiv de delimitare nu este 
atât de elocvent, pentru că, spre exemplu, datorită 
acestui criteriu, Constituţia Republicii Moldova, 
după procedura revizuirii se consideră a fi rigidă, 
la egal cu Constituţia României. Analizând ambele 
proceduri de revizuire a constituţiilor acestor sta-
te, observăm o discrepanţă vădită în procedurile de 
revizuire ale ambelor constituţii. Astfel, procedura 
referendumului, care este obligatorie pentru revizui-
rea Constituţiei României, este o dovadă elocventă a 
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unui grad de rigiditate sporit al Constituţiei Români-
ei, în raport cu cea a Republicii Moldova.

Din cele expuse supra, concluzionăm că pentru 
Franţa, România, Republica Moldova şi alte state, ca 
state ce, pe lângă legea ordinară şi constituţională, au 
preluat legea organică în sistemul tehnicii lor legislati-
ve, pare stranie desemnarea legii ordinare ca etalon de 
delimitare a constituţiilor în rigide şi flexibile. 

Din considerentele pe care le-am expus în acest 
studiu, susţinem ideea elaborării unei noi clasificări a 
constituţiilor după modul lor de revizuire. Astfel, în 
funcție de modul de revizuire, vom diviza constituţiile 
în: constituţii ordinare, parlamentare şi referenda-
re. În cadrul acestei clasificări:

constituţiile ordinare– , sunt cele care se modifică 
prin intermediul legii ordinare, acestea, de obicei, fiind 
constituţiile cutumiare; 

constituţiile parlamentare– , sunt cele ce se mo-
difică numai de parlament, în calitatea sa de adunare 
constituantă, după o procedură deosebită, mai rigidă 
decât legea ordinară. Aceste tipuri de constituţii pot avea 
şi forma de constituţii revizuite în cadrul unor şedinţe 
speciale ale parlamentului, precum şedinţele unite ale 
ambelor camere ale parlamentului; 

constituţiile referendare– , sunt acele constituţii, 
care după procedura de revizuire în cadrul parlamen-
tului, mai necesită a fi ratificate de popor în cadrul 
referendumului.

Unii savanţi constituţionalişti consideră că textul 
constituţiei, adoptată în perioada de tranziţie, suferă 
modificări în special în primii 10-15 ani, apoi are loc 
o stabilizare relativă a ei. Republica Moldova, a cărei 
Constituţie a fost adoptată la 29 iulie 1994, în perioada 
de tranziţie, serveşte drept confirmare a acestei teze. 

Ca urmare, pe parcursul a peste două decenii, au fost 
modificate norme constituţionale, care au vizat diverse 
domenii: incompatibiliţăţile, imunitatea şi independenţa 
reprezentanţilor poporului, instituţia cetăţeniei, sistemul 
judecătoresc, statutul autorităţilor săteşti şi orăşeneşti, 
învestitura şi competenţa Preşedintelui ţării. Unele mo-
dificări au fost determinate de integrarea Republicii 
Moldova în structurile internaţionale şi angajamentul 
de a armoniza legislaţia internă la standardele internaţi-
onale privind drepturile omului, dintre care menţionăm: 
abolirea pedepsei capitale, emiterea mandatului de către 
instanţa judecătorească, implementarea garanţiilor su-
plimentare în vederea păstrării secretului coresponden-
ţei şi în reglementarea cazurilor de restrângere a exerci-
ţiului drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ş.a.

În evoluţia sa constituţională, Republica Moldova a 
parcurs etapa trecerii exprese de la o constituţie monar-
hică la o constituţie socialistă şi etapa trecerii, relativ 
lente, de la o constituţie totalitară la o constituţie de-
mocratică.

Revizuirea constituţiei este un eveniment deosebit, 
poate extraordinar, în istoria dezvoltării unui sistem 
constituţional, o consecinţă a schimbării opţiunilor po-
litice şi juridice ale societăţii. Frecvent revizuirea con-
stituţiei a dus la schimbarea esenţială, uneori diametral 
opusă, a regimului politic, a formei de guvernământ şi 
nemijlocit a esenţei constituţiei.

Republica Moldova, într-o perioadă scurtă de la do-
bândirea suveranităţii şi independenţei, a încercat, în 
cadrul sistemului său constituţional, aceste modalităţi 
de revizuire. 

Atât adoptarea constituţiei, cât şi revizuirile ulteri-
oare ale acesteia necesită a fi efectuate de o putere bine 
determinată – puterea originară, alta decât puterea 
legislativă. Puterea originară trebuie să aibă mandatul 
poporului pentru instituirea unui nou regim constitu-
ţional, deoarece se prezumă că la momentul adoptării 
constituţiei organele supreme ale puterii de stat nu sunt 
instituite. Puterea originară poate să se formeze şi din 
precedentul sistem constituţional, după exemplul Re-
publicii Moldova, dar poate să apară şi ca rezultat al 
unui vid de putere, ca urmare a insurecţiilor sociale, 
revoluţiilor şi altor mişcări sociale.

Procedura flexibilă de revizuire a Constituţiei a 
condus în Republica Moldova la lipsa unei stabilităţi 
constituţionale. Societatea noastră consideră acest fe-
nomen firesc, şi nu extraordinar.

De la 29 iulie 1994 până în prezent, în Republica 
Moldova au fost adoptate 7 legi de revizuire a Con-
stituţiei, printre care, din cele 143 de articole, au fost 
modificate, amendate sau reformulate 48 de norme 
constituţionale. Toate aceste modificări au fost opera-
te direct de Parlament, fără consultarea poporului. Mai 
mult ca atât, reforma constituţională din 2000, prin care 
s-a schimbat forma de guvernământ, a fost efectuată 
contrar voinţei poporului, care prin referendumul din 
23 mai 1999 s-a pronunţat pentru întărirea instituţiei 
prezidenţiale, pentru angajarea de către Preşedinte a 
responsabilităţii pentru guvernarea ţării, practic, pentru 
o republică prezidenţială.
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ANuNț
Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediţia 2016

Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă demararea concursului pentru 
decernarea Premiului Curții Constituționale „Constantin Stere”,  Ediţia 2016.

La concurs pot participa autori (persoane fizice, colective de autori sau asociații 
obștești) ai lucrărilor ştiinţifice publicate (monografii, cicluri de lucrări sau serii de ar-
ticole științifice, publicate în revistele naționale sau internaționale și recunoscute drept 
publicații științifice de profil) în decursul ultimilor 2 ani.

Lucrările trebuie să urmărească stimularea soluționării efective a probleme-
lor științifice și practice în domeniul dreptului, în general, și ale instituției dreptului 
constituțional, în particular, dezvoltarea sistemului jurisdicțional, susținerea cercetărilor 
fundamentale în domeniul dreptului comparat și al drepturilor omului, inclusiv prin pris-
ma jurisdicției constituționale.

Autorilor lucrărilor ştiinţifice premiate li se conferă titlul de laureat al Premiului 
Curții Constituționale „Constantin Stere”, li se înmânează diploma de laureat și un pre-
miu bănesc în mărime de 10.000 lei.

Candidații se pot înscrie în concurs prin depunerea dosarelor la sediul Curții 
Constituționale (or.Chişinău, str. A.Lăpuşneanu, 28, tel. de contact: 022253732; 
022253724).

Dosarul candidatului va include:
a) adnotarea rezumativă (până la 3 pagini; semnată) în care va fi expusă actualitatea 

și noutatea științifică a temei cercetate în lucrare;
b) recenzia unui specialist în domeniu;
c) curriculum vitae al candidatului/candidaților (care să cuprindă numele, prenume-

le; anul naşterii; studiile; specialitatea; locul de muncă; funcţia; lista lucrărilor ştiinţifice 
publicate; datele de contact); în cazul asociațiilor obștești se prezintă copia certificatului 
de înregistrare de stat, se indică adresa juridică și numele președintelui asociației;

d) lucrarea /lucrările științifice publicate prezentate pentru participare la concurs.

Data limită de prezentare a dosarelor este 30 iunie 2016. 

Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor Curții Constituționale poate fi 
accesat pe pagina de internet http://www.constcourt.md
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