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uTILIzAREA TERMENuLuI „PROPRIETATE” 
îN CADRuL RAPORTuRILOR juRIDICE DIN 
DOMENIuL PROPRIETăŢII INTELECTuALE

Gheorghe AVornIC, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Marin DoMEnTE, 
magistru în drept, doctorand

The term “property” in the classic meaning, comprises three essential attributes - the possession, use and disposal, that 
are applied to material objects, taking into consideration that intellectual creation results are of non-material form, the 
element of possession can not be applied. This article is devoted to analysis of that fact.

Keywords: legal relation; intellectual property; property rights; possesion; use; disposal.

Problematica dreptului poate fi abordată sub mai 
multe aspecte. E necesar a menţiona faptul că 

această categorie aparţine nu numai ştiinţelor juridice, 
ci şi altor ramuri ale ştiinţelor sociale, precum eticii, 
unde categoriile de drept-nedrept constituie capitole 
importante ale cunoaşterii. De asemenea, dreptul este 
privit ca un fenomen sociologic, cu o structură com-
plexă şi o fizionomie aparte întruchipând, în gradul cel 
mai înalt posibil, viaţa juridică a unei societăţi umane.

Termenul „drept” concretizează acea componenţă a 
sistemului normelor sociale, care grupează reglemen-
tările a căror respectare obligatorie este asigurată, la 
nevoie, prin forţa de constrângere a statului. Totodată, 
dreptul este şi o ştiinţă. Oprindu-ne asupra acestui din 
urmă sens, trebuie să precizăm că, asemenea oricărei 
alte ştiinţe particulare, care investighează un anumit 
domeniu al realităţii, ştiinţa dreptului îşi are particulari-
tăţile sale. Ideea însă, pe care se fundamentează întreg 
edificiul cunoaşterii în acest domeniu – cea de justiţie, 
dreptate, echitate, nu este proprie doar dreptului. Astfel, 
ea poate fi întâlnită şi în alte componente cognitive, cum 
sunt: politica, etica, religia, care îşi întemeiază propriile 
discursuri, printre altele, şi pe aceste concepte.

Dreptul este un fenomen dinamic, el îşi pune am-
prenta asupra realităţilor sociale, fiind, totodată, influ-
enţat de aceste realităţi. Profesorul iugoslav J.Goricar 
menţionează: „Scopul fundamental al ştiinţelor juridice 
constă în a cerceta cum trăieşte dreptul în mediul soci-
al, cum îl influenţează societatea şi cum ea contribuie la 
menţinerea şi perfecţionarea lui”.

Ca ansamblu de norme care organizează convieţu-
irea umană şi îi statorniceşte principalele coordonate, 
orientând comportamentul uman şi apărând societatea 
de fenomenele dăunătoare, dreptul este o tehnică. Par-
ticiparea individuală în relaţiile sociale are loc pe baza 
unui statut reglementat juridic.

Ca ansamblu de procedee şi mijloace prin interme-
diul cărora legiuitorul selectează cerinţele tipice, dân-
du-le expresie juridică, prin care judecătorul selectează 
norma sau normele cele mai indicate spre a le aplica 
în procesul individualizării speţei respective sau prin 
care avocatul selectează şi expune argumentele nece-
sare efectuării demonstraţiei în apărarea clientului său, 
dreptul este o artă [1].

Asupra conceptului de drept s-au statornicit trei sen-
suri:

– drept subiectiv;
– drept obiectiv;
– ştiinţa dreptului.
În primul caz, sensul de „drept subiectiv” al terme-

nului „drept” desemnează prerogativa, facultatea sau 
posibilitatea recunoscută unei persoane de a pretinde să 
i se dea ceva, să i se execute o prestaţie sau să obţină de 
la o persoană acordul de a se abţine de la o anumită ac-
tivitate. Rezultă că „dreptul”, ca prerogativă, constituie 
atributul unei persoane ce este titularul sau subiectul 
acestui drept. De aici şi denumirea de „drept subiectiv” 
– adică al titularului sau al subiectului [2].

Cel de-al doilea sens, de „drept obiectiv”, căruia îi 
vom acorda un spaţiu mai amplu pe parcursul tratării 
acestui paragraf, reprezintă totalitatea normelor juri-
dice pe care le conţine legislaţia, care, deşi constituie 
cadrul de realizare a dreptului subiectiv, a comportat şi 
deocamdată mai comportă multe discuţii.

Aceste două categorii sunt întâlnite numai în teoria 
şi practica juriştilor şi nu sunt legate de categoriile fi-
losofice „obiectiv” şi „subiectiv”. Totuşi, ambele aces-
te două noţiuni juridice au însemnătatea lor. Normele 
juridice, în modul respectiv stabilit, sunt obiectivizate 
în legislaţie (în practica judiciară şi în alte izvoare de 
drept), de aceea, din momentul adoptării şi intrării lor 
în vigoare, nu depind de voinţa fiecărui subiect (chiar 
şi a guvernanţilor). Drepturile cetăţenilor, ale întreprin-
derilor, asociaţiilor etc., dimpotrivă, aparţin fiecărui 
subiect în particular. Dreptul subiectului reprezintă mă-
rimea, limitele comportării lui, recunoscute şi garantate 
de stat.

Şi cel din urmă sens al termenului „drept” este cel 
de „ştiinţa dreptului”. Oprindu-ne asupra acestui sens, 
trebuie să precizăm că, asemenea oricărei alte ştiinţe 
particulare, care investighează un anumit domeniu al 
realităţii, ştiinţa dreptului posedă particularităţile sale. 
Totodată, ştiinţa dreptului are ca obiect cercetarea nor-
melor şi a raporturilor juridice, cercetarea izvoarelor 
dreptului, elaborarea, aplicarea şi realizarea dreptului 
etc.

Conceptul dreptului, ca sistem de norme stabilite 
sau sancţionate de stat, descoperă unul dintre aspectele 
realităţii juridice. Astfel de norme sunt esenţa regulii 
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de conduită, sunt regulatori ai relaţiilor sociale dintre 
oameni. Ținând seama că este un regulator social, ma-
nifestându-se faţă de fiecare persoană sau organizaţie 
în parte ca un oarecare factor exterior, dreptul ca sistem 
de norme poartă un caracter obiectiv, adică nu aparţine 
unui anumit subiect, nu reprezintă o particularitate a lui 
proprie sau a societăţii. De aceea, normele de drept, sau 
dreptul ca sistem de norme, este denumit drept obiectiv 
[3].

Referindu-ne la conceptul de drept obiectiv, este 
important, după noi, să începem analiza acestui feno-
men juridic cu definiţia sa, care a căpătat în literatura 
juridică mai multe forme: 

a) Într-o concepţie formulată încă la începutul seco-
lului trecut de E.N. Trubeţkoi, renumit teoretician, ju-
rist şi filosof rus, dreptul obiectiv reprezintă „totalitatea 
normelor juridice şi oglindeşte elementul social al drep-
tului [4]. Considerăm că în această definiţie accentul se 
pune pe elementul social al dreptului obiectiv, element 
deosebit de important ce nu poate fi contestat şi care nu 
poate lipsi din definiţia dreptului obiectiv. Însă dreptul 
este un fenomen deosebit de complex ce cuprinde în 
sine tot ceea ce ţine de individ, societate, stat. Obser-
văm deci că definiţia expusă de E.N. Trubeţkoi reflectă 
doar primele două componente, fără a specifica rolul 
statului în reglementarea relaţiilor sociale, reglementa-
re ce se concretizează, în ansamblul său, în conceptul 
de drept obiectiv. De asemenea, nu trebuie negat rolul 
statului în asigurarea respectării acestor norme. 

b) Într-o altă concepţie, exprimată de juristul fran-
cez P.Sandevoir, dreptul obiectiv reprezintă „totalitatea 
normelor care înzestrează indivizii cu drepturi şi pre-
rogative, însărcinându-i, concomitent, cu obligaţii con-
crete” [5]. În această ordine de idei, autorul defineşte 
normele juridice şi menţionează că totalitatea lor for-
mează dreptul obiectiv. Acest din urmă gând nu poate 
fi contestat, deoarece, într-adevăr, dreptul obiectiv nu 
este altceva decât un sistem de norme juridice, şi nu 
doar ansamblul sau totalitatea lor. Însă şi în această 
definiţie nu se menţionează cine este autorul sau cine 
elaborează dreptul, sub ce formă el este exprimat, care 
sunt consecinţele nerespectării sale. 

c) Într-o altă definiţie, dreptul obiectiv reprezintă 
„normele general-abstracte ale dreptului pozitiv, care 
prevăd pentru diferiţi subiecţi de drept condiţii şi posibi-
lităţi juridice formal egale pentru realizarea în raporturi 
juridice concrete a scopurilor şi intereselor licite – do-
bândirea şi realizarea drepturilor lor subiective, indi-
vidual-determinate şi concrete, crearea şi executarea 
obligaţiilor lor juridice individual determinate şi con-
crete” [6]. Este o definiţie foarte corectă. Autorul ei, re-
numitul jurist rus V.S. Nerseseanţ, a dorit să definească 
dreptul obiectiv prin prisma elementului său definitoriu 
şi distinctiv în raport cu dreptul subiectiv, şi anume: că 
dreptul obiectiv este întotdeauna o prescripţie (o totali-
tate de prescripţii) generală (generale) şi abstractă (abs-
tracte) consacrate unui număr nedeterminat de persoa-
ne, persoane neconcrete în privinţa individualizării lor. 
Trebuie să recunoaştem că, deşi este absolut corectă din 
punctul de vedere al sensului său juridic, această defini-
ţie nu a fost preluată sau folosită şi de alţi savanţi. 

d) În unele cazuri, dreptul obiectiv este înţeles ca 
„ansamblul normelor de drept care determină conţinu-

tul drepturilor şi obligaţiilor unui cerc nedeterminat de 
subiecți ce se află în sfera de acţiune a normei juridice” 
[7]. Această definiţie subliniază conţinutul normelor ju-
ridice, şi anume: drepturile şi obligaţiile juridice subiec-
tive. Însă, accentuând că aceste drepturi şi obligaţii sunt 
destinate unui cerc nedeterminat de persoane, autorul, 
pe bună dreptate, prezumă că ele sunt doar abstracte, 
încă neconcretizate prin subiecții lor, concretizare ce se 
realizează doar în momentul stabilirii raportului juri-
dic prin concretizarea subiecților lui şi prin exercitarea 
concretă a drepturilor subiective. 

e) O definiţie reţinută în doctrina românească, ex-
primată de G.Vrabie, determină dreptul obiectiv ca o 
„totalitate de norme obligatorii, elaborate de organele 
competente ale statului sau sancţionate de acestea, nor-
me ce pot fi realizate la nevoie prin intermediul coer-
ciţiei statale” [8]. Definiţia propusă de G.Vrabie, deşi 
pare mai completă decât cele anterior expuse, totuşi nu 
menţionează nimic despre caracterul general şi abstract 
al normelor juridice (cu excepţia normelor juridice de 
stimulare care au un caracter concret chiar din momen-
tul adoptării lor), caracter ce defineşte întregul sistem al 
dreptului obiectiv. 

f) În doctrina autohtonă, dreptul obiectiv este de-
finit ca: „totalitatea normelor juridice, generale şi im-
personale, strict determinate şi obligatorii, stabilite sau 
sancţionate de către stat, care fixează cadrul juridic 
de organizare a statului şi de conducere a societăţii şi 
care reglementează cele mai importante relaţii sociale, 
stabilind căile şi mijloacele de apărare, consolidare şi 
dezvoltare a ordinii şi raporturilor sociale, reprezentând 
voinţa clasei (claselor) dominante, iar la etapa contem-
porană – a majorităţii populaţiei sau a întregului popor, 
a căror aplicare şi respectare este garantată de stat, pu-
tând fi impusă, la nevoie, prin forţa de constrângere a 
acestuia” [9]. 

Considerăm, în contextul definiţiilor prezentate, că  
ele toate au dreptul la existenţă, apreciindu-le ca fiind 
corecte din punctul de vedere al esenţei şi nucleului lor 
teoretico-ştiinţific. Totuşi, trebuie de subliniat că unele 
dintre ele sunt mai complete, mai expresive, altele mai 
puţin concrete; unele mai detaliate şi mai semnificative, 
altele mai simpliste, însă toate sunt rodul unor cercetări 
subiective şi individuale, manifestare a tendinţei de ex-
primare originară şi de pe poziţiile propriilor investiga-
ţii, căci doar în contradicţie se naşte adevărul.

Potrivit teoriei generale, noţiunea de drept cuprin-
de nu numai normele de drept, care le conţin actele 
normative, dar şi drepturile persoanelor fizice şi juri-
dice – drepturile subiective ale participanţilor la rapor-
turile juridice civile. Dreptul subiectiv reprezintă tipul 
şi măsura comportamentului posibil al unui subiect de 
drept, care conţine împuternicirea de a avea un anumit 
comportament, de a cere un anumit comportament de 
la persoanele obligate, de a se apăra şi de a fi ocrotit 
prin lege [10]. În opinia lui S.N. Bratus, dreptul subiec-
tiv este o posibilitate ocrotită de lege de a acţiona. 

Astfel, subiectul de drept poate acţiona de sine stă-
tător, precum şi să ceară de la alte persoane un com-
portament corespunzător. În materia dreptului se deo-
sebesc drepturi în sens larg şi drepturi în sens îngust 
[11]. Astfel, drepturile ce apar în privinţa obiectelor ne-
materiale formează cercul de drepturi în sens îngust, la 
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care se atribuie şi dreptul asupra rezultatelor activităţii 
intelectuale [12].

Dreptul asupra creaţiei intelectuale a fost totdeauna 
obiect al discuţiilor doctrinare. În perioada sovietică, 
dreptul asupra creaţiilor intelectuale era studiat în ca-
litate de atribut ce individualiza rezultatele activităţii 
persoanelor juridice [13]. Individualizarea are o mare 
importanţă pentru persoanele juridice care se ocupă cu 
activitatea economică, de fabricare a produselor, de re-
alizare a lor şi de prestare a serviciilor. Astfel, consu-
matorul are posibilitatea de a diferenţia produsele ce 
aparţin diferiților producători şi se poate pronunţa asu-
pra calităţii acestor produse. Dreptul la creaţiile intelec-
tuale era un drept subiectiv ce aparţinea în exclusivitate 
persoanelor juridice întreprinderi de stat, deoarece erau 
aproape că unicii subiecți ai activităţii economice [14]. 
În acea perioadă, creaţiile intelectuale nu erau atât de 
avantajoase în condiţiile relaţiilor de piaţă şi ale concu-
renţei, deoarece dominau relaţiile de monopol al statu-
lui, proprietatea de stat, lipsea concurenţa. 

O activitate a omului utilă şi importantă este activi-
tatea comercială. Pentru un comerciant foarte impor-
tant este fondul de comerţ, care include atât elemente 
corporale, cât şi incorporale. Fondul de comerţ for-
mează un drept de proprietate incorporală [15]. Printre 
elementele fondului de comerţ un rol important revine 
creaţiilor intelectuale. 

Deoarece dreptul la creaţia intelectuală, fiind după 
natura sa juridică diferit de drepturile reale şi de cele 
obligaţionale, creaţia intelectuală ca obiect al relaţiilor 
sociale este reglementată prin legi speciale, dreptul co-
mun conţinând doar norme generale. Astfel, în Repu-
blica Moldova, precum şi în alte state sunt adoptate şi 
funcţionează un set de legi şi acte normative speciale 
care reglementează domeniul dat. Ca şi celelalte drep-
turi asupra bunurilor incorporale, dreptul la creaţia in-
tectuală a fost calificat iniţial, în sec. XIX, ca drept de 
proprietate. 

Teoria proprietăţii este cea mai veche teorie ce se 
baza pe dreptul natural. Conform acestei teorii, dreptul 
titularului asupra unui rezultat al creaţiei intelectului 
este un drept de proprietate opozabil tuturor persoa-
nelor, care face parte din drepturile reale, dreptul de 
proprietate. Astfel, titularul, în corespundere cu tradi-
ţionalul drept roman, dispune de toate prerogativele ca 
un proprietar asupra bunurilor materiale: „usus, fructus 
şi abusus” [16]. Teoria proprietăţii a fost consacrată de 
legislaţia revoluţiei franceze. Legislaţia Rusiei din sec. 
XIX, de asemenea, atribuia dreptul de autor, de inven-
tator şi dreptul asupra mărcii la categoria dreptului de 
proprietate. Această concepţie a fost înaintată la forma-
rea proiectului Codului civil (Гражданское Уложение) 
de la sfârşitul sec. XIX- începutul sec.XX. Însă, majori-
tatea savanţilor ruşi s-au pronunţat pentru includerea în 
legislaţie a termenului de „drept exclusiv”, şi nu „drept 
de proprietate” [17]. Noţiunile de proprietate industri-
ală, intelectuală, practic, au încetat a se mai folosi, iar 
dacă se şi utilizau uneori – numai ca obiect de critică. 

Deoarece utilizarea creaţiilor intelectuale este de 
natura de a cuceri clientela şi ajută consumatorii la ale-
gerea produselor, serviciilor, Paul Roubier, în 1935, a 
numit acest drept, drept de clientelă [18]. El se află la 
hotarul dintre drepturile personale şi cele reale, care 

formează a treia categorie de drepturi. Dreptul la mar-
că diferă de drepturile personale, deoarece este opoza-
bil tuturor. Titularul dreptului la creaţia intelectuală se 
poate opune tuturor concurenţilor care utilizează ace-
leaşi obiecte ale proprietăţii intelectuale. Acesta este un 
drept de proprietate asupra rezultatelor activităţii inte-
lectuale care se poate opune erga omnes.

Astfel, apare noua teorie – teoria drepturilor asupra 
obiectelor creaţiei intelectuale. Adepţii acestei teorii 
au accentuat că această proprietate diferă de cea din 
dreptul comun, deoarece este limitată în timp şi terito-
rial, drepturile intelectuale sunt legate de titular şi sunt 
ocrotite prin alte mijloace juridice, deci este vorba de o 
proprietate ce necesită reglementări speciale în virtu-
tea caracterului nematerial. Obiectele acestui drept de 
proprietate sunt bunurile incorporale. Drepturile asupra 
rezultatelor creaţiei intelectuale sunt drepturi sui-ge-
neris, adică drepturi care se deosebesc de cele clasi-
ce: reale, obligaţionale şi personale. Unul din creatorii 
acestei teorii a fost E.Picard, jurist belgian, care a arătat 
că dreptul la creațile intelectuale formează o proprietate 
intelectuală deosebită, care se deosebeşte de proprieta-
tea asupra bunurilor materiale [19]. 

Ideea drepturilor intelectuale, ca o categorie specia-
lă, s-a bucurat de un mare succes. O mai mare valoare 
a căpătat teoria drepturilor exclusive, enunţată în doctri-
na germană şi anglo-americană. Conform acestei teorii, 
care a rămas a fi dominantă actualmente în doctrină, ti-
tularul dispune de dreptul exclusiv de folosinţă a creaţi-
ei intelectuale, care formează latura pozitivă a dreptului 
la marcă şi de dreptul exclusiv de a interzice oricărui terţ 
de a folosi creaţia intelectuală, fără acordul titularului – 
ceea ce formează latura negativă a dreptului [20]. 

Dreptul la creaţiile intelectuale, în perioada sovie-
tică, era considerat drept exclusiv. Prin exclusivitate 
în anii 20-30 se înţelegea dreptul titularului de a folosi 
creaţia intelectuală pentru orice produs pe întreg teri-
toriul statului, dreptul de a interzice terţilor utilizarea 
unei creaţii intelectuale identice sau similare, precum 
şi posibilitatea transmiterii creaţiei intelectuale numai 
împreună cu întreprinderea. 

Mai târziu, caracterul exclusiv asupra creaţiilor in-
telectuale s-a păstrat, numai că exclusivitatea se referea 
doar la produsele şi serviciile care au fost înregistra-
te şi indicate în certificatul eliberat. Dreptul exclusiv 
al titularului creaţiei intelectuale este numit drept de 
monopol, deoarece numai titularul are dreptul asupra 
creaţiei intelectuale date pentru produsele, serviciile 
înregistrate [21]. 

Doctrina franceză consideră dreptul asupra creaţiei 
intelectuale ca fiind un drept patrimonial [22]. Teoria 
caracterului patrimonial al dreptului asupra creaţiilor 
intelectuale a fost susţinută de la J.Kohler încoace, cu 
toate că creaţiile intelectuale nominale au fost adesea 
considerate legate de persoana titularului. 

Dreptul asupra creaţiilor intelectuale, în perioada 
sovietică, era considerat un drept personal nepatrimo-
nial, reprezentând un semn ce individualizează între-
prinderile şi rezultatele activităţii lor. Acest drept era 
asimilat altor drepturi personale nepatrimoniale, cum 
ar fi dreptul la nume, cinste, demnitate, care nu puteau 
fi evaluate în bani, erau strâns legate de persoană şi nu 
puteau fi transmise. Dreptul asupra creaţiilor intelectu-
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ale deci se caracteriza prin exprimarea valorilor mo-
rale – a cinstei şi demnităţii. 

Însă acest drept are şi importanţă patrimonială, de-
oarece de rezultatele creaţiei intelectului depinde co-
mercializarea produselor. În opinia altor autori, acest 
drept este un drept patrimonial [23]. 

Caracterul patrimonial al creaţiilor intelectuale re-
zultă din dreptul titularului de a transmite aceste obiec-
te cu titlu oneros. Faţă de alte drepturi recunoscute 
personale nepatrimoniale, în perioada sovietică, creaţia 
intelectului putea fi transmisă atât împreună cât şi se-
parat de întreprindere. Important este de a sublinia că 
actele normative sovietice nu stipulau expres transmi-
terea dreptului la creaţia intelectuală în schimbul unui 
preţ. De obicei, dreptul asupra creaţiei intelectuale pu-
tea fi transmis de la o persoană juridică la alta în caz de 
reorganizare. 

Practic, până în anii 90, în Uniunea Sovietică drep-
turile la creaţiile intelectuale se transmiteau cu titlu gra-
tuit [24]. Acest fapt ne demonstrează că dreptul asupra 
creaţiilor intelectuale nu era evaluat, deci nu era patri-
monial. 

Ulterior, odată cu dezvoltarea relaţiilor economice, 
dreptul asupra rezultatelor creaţiei intelectuale a fost 
recunoscut ca patrimonial, fiind transmis şi cu titlu 
oneros. Astfel, aceste rezultate au devenit obiecte ale 
diferitelor contracte.

Recunoaşterea drepturilor autorului asupra rezulta-
tului creaţiei intelectuale a căpătat dezvoltare mult mai 
târziu decât a celor patrimoniale. Abia la începutul sec. 
XIX drepturile personale nepatrimoniale se afirmă în 
jurisprudenţă, în special este cunoscut cazul judecat de 
Curtea de Apel Paris, la 30 martie 1826, împotriva unui 
ministru al lui Napoleon, conform căruia „folosirea 
abuzivă a unui nume, prin atribuirea mincinoasă a unei 
lucrări, constituie o violare a proprietăţii” [25].

Primele reglementări de bază pe plan internaţional, 
care s-au referit la conceptul drepturile autorilor asupra 
obiectelor creaţiilor intelectuale, au fost făcute de către 
delegaţia italiană în cadrul Conferinţei ce a avut loc în 
1928 la Roma.

Aceste reglementări au constituit obiectul unei largi 
discuţii, ce şi-a găsit expresie într-un amendament la 
art. 6 din Convenţia de la Berna, care formulează con-
ceptul nominalizat după cum urmează:

„Independent de drepturile patrimoniale ale autoru-
lui şi chiar după cesiunea respectivelor drepturi, autorul 
va avea dreptul să revendice paternitatea operei şi să 
obiecteze la orice denaturare, schimonosire, sau altă 
modificare a operei, precum şi la orice acţiune dero-
gatorie, referitoare la opera respectivă, acţiune care va 
prejudicia onoarea sau reputaţia lui.

Drepturile acordate autorului, în conformitate cu 
paragraful precedent, vor fi menţinute, după moartea 
acestuia, cel puţin până la expirarea duratei drepturilor 
economice, şi vor putea fi exercitate de către persoane 
sau instituţii autorizate de legislaţia ţării în care este re-
vendicată protecţia. Cu toate acestea, statele, ale căror 
legislaţii la data ratificării sau aderării la prezentul Act 
nu prevăd protecţia tuturor drepturilor, enumerate în 
paragraful precedent, după decesul autorului, pot pre-
vedea ca unele dintre drepturile respective să nu mai fie 
menţinute după decesul autorului”.

După cum rezultă din conţinutul textului, Convenţia 
de la Berna acordă un minimum necesar de protecţie 
autorului, pe când funcţia statului este de a ridica nive-
lul de protecţie prin intermediul legislaţiei interne. Prin 
urmare, Convenţia de la Berna are ca scop acordarea 
unui minimum de protecţie şi armonizarea legislaţiilor 
naţionale.

Aşadar, prin „proprietate intelectuală” trebuie de 
înţeles ansamblul drepturilor patrimoniale şi persona-
le nepatrimoniale asupra rezultatelor exprimate mate-
rialmente ale activităţii intelectuale, precum şi asupra 
atributelor de identificare şi de individualizare a parti-
cipanţilor la raporturile juridice privind rezultatele cre-
aţiei intelectuale.

Asemănarea drepturilor asupra bunurilor incorpo-
rale cu drepturile asupra bunurilor corporale constă 
în faptul că dreptul exclusiv (drept specific bunurilor 
incorporale) poate fi transmis în totalitate sau în parte 
prin acte juridice între vii sau pentru cauză de moar-
te reglementate în dreptul comun. Legile speciale nu 
conţin norme ce ar reglementa raporturile juridice date, 
care în cazul transmiterii au caracter relativ, ci numai 
denumesc contractele: contractul de cesiune, contractul 
de licenţă (exclusivă sau neexclusivă) cărora li se apli-
că normele dreptului comun similare: normele ce regle-
mentează vânzarea-cumpărarea, donaţia, locaţiunea.
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Problema drepturilor omului a preocupat tot 
timpul omenirea şi, indiscutabil ştiinţa, nu în 

ultimul rând, ştiinţa juridică. Dar odată cu transfor-
marea omului din obiect în subiect al guvernării, sta-
tutul cetăţeanului a căpătat o nouă abordare calitativă 
în viaţa social-economică, culturală şi politică.

Trebuie de remarcat numeroasele cercetări în 
acest domeniu atât pe plan intern, cât şi pe plan ex-
tern, fapt confirmat de lucrările doctrinarilor autoh-
toni I.Guceac, T.Cârnaţ, V.Popa, A.Arseni, autori 
români: T.Drăganu, I.Deleanu, G.Vrabie, I.Muraru. 
E.-S.Tănăsescu şi mulţi-mulţi alţii.

Problema drepturilor şi a libertăţilor fundamentale 
în mod general, practic, sub toate aspectele este bine 
reflectată. Pe când drepturile electorale şi, în mod de-
osebit, realizarea lor în practică şi problematica ce se 
naşte în procesul realizării acestor drepturi face mai 
puţin obiectul cercetării.

Din aceste considerente şi, mai ales ţinând cont 
de forma întrebărilor apărute în legătură cu scruti-
nul prezidenţial din 13 noiembrie 2016, ne punem ca 
scop elucidarea cauzelor şi trasarea căilor de norma-
lizare a situaţiei.

Doctrina constituţională afirmă că a devenit in-
contestabil adevărul conform căruia „… edificiul 
constituţional al oricărei ţări este cu siguranţă sor-
tit prăbuşirii, dacă principala coloană de susţinere a 
acestuia – drepturile şi libertăţile omului şi ale cetă-
ţeanului – nu este reală şi durabilă. Indubitabil, dina-
mica istoriei umanităţii sugerează forma de mişcare a 
unui bumerang: totul pleacă de la om şi revine la el, 
în folosul sau împotriva lui. Omul este reperul axio-
logic cardinal al oricărui sistem juridic” [2].

În esenţă „drepturile fundamentale sunt acele 
drepturi subiective ale cetăţenilor, esenţiale pentru 
viaţa, libertatea şi demnitatea acestora, indispensa-
bile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, 
drepturi stabilite prin Constituţie şi garantate prin 
Constituţie şi legi” [3].

Drepturile fundamentale sunt drepturi subiective, 

adică „acea prerogativă conferită de lege în temeiul 
căreia titularul dreptului poate şi uneori chiar trebuie 
să desfăşoare o anumită conduită şi să ceară altora 
desfăşurarea unei conduite adecvate dreptului său, 
sub sancţiunea prevăzută de lege, în scopul valorifi-
cării unui interes personal, direct, născut şi actual, le-
gitim şi juridic protejat, în acord cu interesul general 
şi cu normele de convieţuire socială” [4].

Aşadar, ne aflăm în domeniul drepturilor funda-
mentale cetăţeneşti în ansamblu. Însă obiectul nostru 
de studiu îl fac doar drepturile fundamentale ce ţin 
de exercitarea suveranităţii naţionale direct de către 
popor. Or, în doctrina constituţională, se conturează 
cu certitudine două drepturi fundamentale, exclusiv 
politice: dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales.

Aceste drepturi se încadrează în instituţia juridică 
a dreptului constituţional în formula: „drept electo-
ral”.

Doctrina autohtonă
Definirea sintagmei „drept electoral”a) 

De remarcat că doctrina constituţională utilizează 
două sintagme: „drept electoral” şi „sistem electo-
ral”, noţiuni care, în viziunea lui S. Tămaş, nu trebuie 
confundate din următoarele raţionamente: „… noţiu-
nea de drept electoral semnifică totalitatea normelor 
juridice care reglementează participarea cetăţenilor 
la procesul de formare a organelor de stat centrale şi 
locale efective, precum şi la alegerea funcţionarilor 
lor, prin intermediul drepturilor şi libertăţilor elec-
torale garantate de Constituţia Republicii Moldova, 
iar noţiunea de sistem electoral presupune proceduri 
utilizate pentru desemnarea de reprezentanţi ai popo-
rului în organismele puterii centrale şi locale” [5].

Aceeaşi idee o regăsim şi la Ion Guceac, precum 
şi la T.Cârnaţ [6].

O abordare aparte întâlnim la constituţionalistul 
V.Popa, în viziunea căruia „raportul juridic de drept 
electoral este un drept al cetăţenilor de a alege şi de 
a fi ales în organele reprezentative centrale şi locale, 
obligaţie a cetăţenilor de a exercita aceste drepturi 

OMuL – REPERuL AXIOLOGIC CARDINAL AL 
ORICăRuI SISTEM juRIDIC

Alexandru ArSEnI,
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (USM)

Droits et libertés de l’homme, le libre épanouissement de la personnalité humaine représentent des valeurs suprêmes 
et sont garantis – stipule la Constitution (art.1, par. (1) [1]. Parmi les droits constitutionnels fondamentaux un rôle décisif 
joue le droit à voter, le droit de choisir, comme tirer parti de l’exercice démocratique directe de la souveraineté nationale. 
Pour ces raisons, l’organisation des élections est la pierre angulaire de la cristallisation du droit et de l’État démocratique 
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după anumite reguli stabilite prin norme juridice, şi 
obligaţii ale autorităţilor publice respective de a asi-
gura realizarea drepturilor menţionate” [7].

Se argumentează o dublă ipostază a raportului ju-
ridic de drept electoral: pe de o parte, dreptul funda-
mental al cetăţeanului de a alege organele reprezen-
tative, ca drept subiectiv fundamental, şi, pe de altă 
parte, obligaţia instituţiilor etatice abilitate de a crea 
toate condiţiile necesare întru realizarea dreptului ce-
tăţenesc de a alege.

Această concluzie este confirmată de autor prin 
următoarele argumente.

„O categorie de subiecți ai raporturilor juridice 
de drept electoral o constituie cetăţenii domiciliaţi în 
colectivităţile unde au loc alegerile, la care participă, 
realizându-şi astfel drepturile subiective.

O altă categorie de subiecți o constituie autorităţi-
le publice (Guvernul, comisiile electorale, instanţele 
judecătoreşti) învestite prin lege cu obligaţia de a asi-
gura organizarea şi desfăşurarea alegerilor” [8].

Deci, cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul 
subiectiv de a alege, iar instituţiile statului (Guvern, 
Ministerul de Externe, Misiunile externe, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale, Comisiile electorale, 
primăriile, instituţiile judecătoreşti), învestite prin 
lege cu obligaţia de a asigura organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor cu scopul de a asigura materializarea 
dreptului subiectiv al cetăţeanului de a alege [9].

Utilizarea sintagmelor „sistem electoral”, „drept 
electoral” ca sinonime se confirmă, deoarece sunt 
alcătuite din norme juridice electorale. În conceptul 
doctrinarilor „Normele electorale stabilesc care sunt 
drepturile electorale, condiţiile ce trebuie îndepli-
nite de o persoană pentru a fi beneficiarul acestora, 
precum şi garanţiile ce fac efectivă exercitarea lor. 
De asemenea, normele juridice electorale stabilesc 
obligaţiile organelor de stat în legătură cu alegerile, 
regulile de organizare şi desfăşurare a alegerilor, pre-
cum şi cele de stabilire, centralizare şi comunicare a 
rezultatelor votării” [10].

Aşadar, în raportul juridic de drept electoral avem 
doi subiecți: 1) cetăţeanul şi 2) statul, prin organele 
speciale. Considerăm necesar a supune analizei fieca-
re subiect în parte, în conformitate cu poziţia şi statu-
tul ce-i aparţin în acest raport.

Ce ţine de titularul drepturilor electorale, urmează 
a stabili următoarele: a) care sunt drepturile electo-
rale, b) ce condiţii trebuie să întrunească o persoană 
pentru a fi beneficiarul acestora şi c) garanţiile ce fac 
efectivă exercitarea lor.

a) Pornim de la reglementările normative. Aşa 
potrivit art.21 alin.(1) din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului „1) Orice persoană are dreptul 
să participe la conducerea treburilor publice ale ţării 
sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi 
liber aleşi [11]. 2) Orice persoană are dreptul de ac-
ces, în condiţii de egalitate, la funcţiile publice ale 

ţării sale. 3) Voinţa poporului este baza puterii de stat, 
această voinţă trebuie să fie exprimată pentru alegeri 
oneste care trebuie să aibă loc periodic, prin sufragiu 
universal, egal şi prin vot secret sau după o procedură 
echivalentă care să asigure libertatea votului…” [12]. 
Cu toate aceste generalizări, conchidem că se stipu-
lează dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales. În mod 
direct, această situaţie este reflectată în art.38 alin.(2) 
şi (3) din Constituţia Republicii Moldova. Doctrina 
constituţională în unanimitate exprimă aceste două 
drepturi, încadrându-le în categoria drepturi exclusiv 
politice.

b) Al doilea element al raportului de drept elec-
toral este într-o legătură dialectică cu primul, şi îm-
bracă următoarea redacţie. Potrivit art.38 alin.(2) din 
Constituţia Republicii Moldova, cetăţenii Republicii 
Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împli-
niţi până în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcând 
cei puşi sub interdicţie în motivul stabilit de lege. 
Aceeaşi redacţie o are și art.11 din Codul electoral 
[13].

Or dreptul de a alege semnifică nu altceva decât 
„posibilitatea recunoscută şi garantată unei persoane 
ca, în condiţiile legii, să participe la desemnarea” re-
prezentaţilor în organele puterii [14].

Adică, pentru ca o persoană să beneficieze de 
dreptul de vot, trebuie să întrunească următoarele: 1) 
cetăţenia Republicii Moldova; 2) vârsta minimă de 
18 ani; 3) să nu fie privaţi de dreptul de vot în modul 
stabilit de lege. Or art.13 din Codul electoral în alin.
(1) stipulează că nu au dreptul de a alege persoanele:

„a) care nu întrunesc condiţiile prevăzute l art.11;
b) care sunt recunoscute incapabile prin hotărârea 

definitivă a instanţei de judecată. Despre existenţa 
unor astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei informează 
primarul, iar după implementarea Registrului de Stat 
al alegătorilor – Comisia Electorală Centrală”.

Deci, cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în 
afara ţării au întrunit toate condiţiile pentru a benefi-
cia de dreptul de a alege în scrutinul din 13 noiembrie 
2016.

c) Garanţiile. Din nou vom apela la reglementă-
rile normative studiind două domenii: principii gene-
rale şi principii speciale, şi anume:

Aşa potrivit art.1 alin.(3) din Constituţie [15]: 
„Republica Moldova este un stat de drept, democra-
tic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, drepta-
tea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi 
sunt garantate”. 

Art.4 
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile 

şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului cu pactele şi cu celelalte tratate la care RM 
este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tra-
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tatele privitoare la drepturile fundamentale ale omu-
lui la care Republica Moldova este parte şi legile ei 
interne, prioritate au reglementările internaţionale.

Mai mult ca atât art.7 stipulează că „Constituţia 
RM este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt 
act juridic care contravine prevederilor Constituţiei 
nu are prevedere juridică”.

Principiul egalităţii cetăţenilor este stipulat în 
art.16 alin.(2) din Constituţie „Toţi cetăţenii R.M. 
sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de 
origine socială”.

Următorul aspect fundamental al acestui drept 
fundamental îl constituie

Principiile realizării dreptului de vot – garanţii.
A. Reglementări normative. Primul document al 

dreptului internaţional, care operează cu această ma-
terie este Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948 [16]. Aşa po-
trivit art.21 alin.(3) din Declaraţie „Voinţa poporului 
este baza puterii de stat, această voinţă trebuie să fie 
exprimată prin alegeri oneste care trebuie să aibă loc 
periodic sub regim universal, egal şi prin vot secret 
sau după o procedură echivalentă care să asigure li-
bertatea votului” [17].

În dreptul intern Constituţia Republicii Moldova, 
ca Lege supremă, redă aceste reglementări în urmă-
toarea formulă:

(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de 
stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, 
care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de 
vot de l vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alege-
rilor inclusiv, excepţie făcând cei puşi sub interdicţie 
în modul stabilit de lege (or, diaspora nu cade sub 
această interdicţie).

Respectiv, legea direct destinată dreptului electo-
ral este Codul electoral adoptat la 21 noiembrie 1997 
nr.1381-XIII [18] prin art.2 alin.(1) prevede că cetă-
ţenii Republicii Moldova participă la alegeri prin vot 
universal egal, direct, secret şi liber exprimat.

Codul dezvoltă fiecare principiu dedicându-i un 
articol separat.

Aşa potrivit art.3 (vot universal) cetăţenii Repu-
blicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi, fără deosebire 
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine 
socială.

Votul egal sau egalitatea votului semnifică în re-
dacţia art.4 din Cod că în cadrul oricărui scrutin, fie-
care alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot 
are putere juridică egală.

În contextul principiului vot direct, alegătorul vo-

tează personal. Votarea în locul unei persoane este 
interzisă.

Principiul „votul secret” semnifică că votarea la 
alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzându-se 
astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului.

În conformitate cu principiul votului liber expri-
mat, nimeni nu este în drept să exercite presiuni asu-
pra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu 
voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime 
voinţa în mod independent.

Deci, din reglementările juridice privind principi-
ile realizării dreptului de vot, ele sunt următoarele: 
universalitatea, egalitatea, votul direct, votul secret şi 
votul liber exprimat.

B. Abordări doctrinare ale principiilor reali-
zării dreptului la vot sau garanţiile de exercitare 
efectivă a drepturilor electorale

Constituţionalistul Ion Guceac menţionează că 
principiile realizării de către cetăţeni a drepturilor de 
a alege şi de a fi ales în autorităţile publice reprezen-
tative şi în organele de administrare locală sunt con-
siderate în Constituţia Republicii Moldova (art.38) şi 
Codul electoral (art.2) [19].

Anume aceste principii şi sunt expuse pe larg de 
către autorul V.Popa [20].

I.Deleanu – atributele votului – votul este univer-
sal, egal, direct, secret şi facultativ („liber exprimat”) 
[21].

 „Egalitatea votului este – şi ea – o formă de ex-
primare a egalităţii între cetăţeni, în sensul că aceeaşi 
forţă este ataşată fiecărui buletin de vot. Cu alte cu-
vinte, voturile se numără, nu se cântăresc” [22].

„Egalitatea votului exprimă, în domeniul dreptu-
lui electoral, marele principiu al egalităţii în drepturi 
a cetăţenilor fără deosebire de rasă, naţionalitate, ori-
gine etnică, limbă, religie, sex, opinie sau apartenenţă 
politică, avere sau origine socială” [23].

 „Universalitatea votului constituie forma specifi-
că de exprimare a două dintre principiile democraţiei 
autentice: universalitatea drepturilor şi egalitatea în 
drepturi, inclusiv egalitatea în faţa legii” (art.15 şi 
art.16 alin.(2) din Constituţia RM [24]. 

Ionescu Cristian [25] utilizează formula caracte-
risticile votului (universalitatea, egalitatea, votul di-
rect, votul secret şi liber exprimat).

Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina expun esen-
ţa trăsăturilor votului (universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat) [26].

Art.2 alin.(2) Principiile participării la alegeri din 
Codul electoral stabileşte că:

(2) Participarea la alegeri este liberă (benevolă). 
Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra 
alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să 
nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării 
de către acesta a liberei sale voinţe.

Codul electoral art.7 vot liber exprimat. Nimeni 
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nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătoru-
lui pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum 
şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod 
independent.

(3) Cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază 
în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depli-
ne în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplomati-
ce şi oficiile consulare sunt obligate să creeze condiţii 
pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor 
electorale.

Art.13 Restricţii
Nu au dreptul de a alege persoanele:(1) 
care nu întrunesc condiţiile prevăzute de art.11 a) 

(adică nu sunt cetăţeni ai RM, cetăţeni, dar nu au vâr-
sta de 18 ani; cei privaţi de acest drept în modul sta-
bilit de lege).

Care sunt recunoscute incapabile pentru hotă-b) 
râre definitivă a instanţelor de judecată. Despre exis-
tenţa unor astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei infor-
mează primarul, iar după implementarea Registrului 
de stat al alegătorilor – Comisia Electorală Centrală.

După elucidarea prevederilor legale pe care tre-
buie să le întrunească cetăţeanul pentru a-şi exercita 
dreptul de vot, vom trece la expunerea normativă a 
organelor etatice, obligate să asigure în practică acest 
drept, dreptul de vot.

Doar Codul electoral enumeră aceste organe şi 
atribuţiile lor. Primul organ etatic este Comisia Elec-
torală Centrală, care conform art.22 alin.(1) lit. d) 
asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, 
colaborând în acest scop cu autorităţile administraţi-
ei publice centrale şi locale, cu Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, cu misiunile diploma-
tice şi oficiile consulare.

Lit.g) conlucrează, în procesul de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor ca:

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi - 
Comunicaţiilor la asigurarea evidenţei alegătorilor, 
inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul 
Registrului de stat al alegătorilor, format în baza Re-
gistrului de stat al populaţiei;

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Eu-- 
ropene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, la 
constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi 
peste hotare.

Reglementări destul de clare privind listele elec-
torale cât şi secţiilor de votare. Din ce pricină nu s-a 
făcut acest lucru?

q) analizează fraudele electorale, inclusiv cele 
presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare 
şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează auto-
rităţile publice despre necesitatea soluţionării unor 
chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală.

Totodată, trebuie de menţionat că potrivit art.291 
particularităţile constituirii şi funcţionării secţiilor 
de votare din străinătate şi a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din străinătate.

(2) În cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale 
şi ale referendumului republicane, pe lângă misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Mol-
dova se organizează una sau mai multe secţii de vo-
tare (s.n.) pentru alegătorii care se află în străinătate 
la data alegerilor.

Din ce cauză nu s-a realizat această prevedere? 
Care au fost impedimentele? Totodată, conform alin.
(3) în afară de secţiile de votare prevăzute în alin.
(2), vor fi organizate, cu acordul autorităţilor com-
petente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte 
localităţi. Organizarea acestor secţii de votare se sta-
bilesc de Comisia Electorală Centrală, la propunerea 
Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, în baza înregistrării 
prealabile…

Cu alte cuvinte, Comisia Electorală Centrală nici 
nu a deschis mai multe secţii de votare în misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare, dar nici nu a infor-
mat cetăţenii despre legitimitatea deschiderilor şi al-
tor secţii de votare.

Următoarea obligaţie a Comisiei Electorale Cen-
trale este stipulată în art.381 Registrul de stat al ale-
gătorilor:

(2) Formarea listelor electorale se face de către 
Comisia Electorală Centrală în baza Registrului de 
stat al alegătorilor constituit în baza Registrului de 
stat al populaţiei, a cărui autoritate deţinătoare pune 
gratuit la dispoziţia Comisiei, în fiecare an cel târziu 
până la data de 31 ianuarie, precum şi periodic, iar în 
cazul desfăşurării alegerilor – şi odată cu anunţarea 
datei alegerilor şi informaţiile necesare întocmirii şi 
actualizării Registrului de stat al alegătorilor.

(4) Alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în stră-
inătate, precum şi alegătorii aflaţi temporar în străi-
nătate, la cererea lor, se înscriu în Registrul de stat al 
alegătorilor cu datele corespunzătoare ultimei adrese 
de domiciliu sau reşedinţă.

Discriminare, ei rămân cetăţeni ai Republicii 
Moldova, şi sunt egali în drepturi. Iar Ministerul Teh-
nologiilor Informaţionale şi de Externe trebuie să-i ia 
sub protecţie. Doar cei din ţară nu depun asemenea 
cereri.

Codul electoral prevede prin art.39 Listele electo-
rale pentru cetăţenii aflaţi peste hotare:

(6) Pentru secţiile de votare constituite în afara 
Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc şi 
pe baza datelor colective de conducătorii misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe 
teritoriul statelor respective. La începutul perioadei 
electorale misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele elec-
torale … care „se trimit Comisiei Electorale Centra-
le”. Apare întrebarea: Din ce cauză nu s-a făcut acest 
lucru?.

De asemenea Codul electoral prevede prin art.69 
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Răspunderea juridică – pentru încălcarea dreptului 
de vot. Aşa conform alin. (1) persoanele fizice şi ju-
ridice care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare, 
împiedică exercitarea liberă a drepturilor electorale 
ale cetăţenilor … poartă răspundere în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

Împărtăşim conceptul doctorului în drept 
P.Răileanu conform căruia „… legalitatea scrutinului 
electoral constituie o garanţie fundamentală a exer-
citării în condiţiile legii a suveranităţii poporului, a 
exprimării voinţei acestuia pe marginea construirii 
autorităţilor sale reprezentative, care urmează să-i re-
alizeze interesele şi aspiraţiile” [27].

În viziunea lui P.Răileanu, rolul Curţii Constitu-
ţionale în asigurarea legalităţii scrutinelor electorale 
priveşte următoarele momente importante:

„ – asigurarea constituţionalităţii electorale şi – 
confirmarea constituţionalităţii desfăşurării scrutinu-
lui electoral” [28].

O altă idee „… instanţelor de judecată le revine un 
rol important în desfăşurarea alegerilor libere şi corec-
te, în sarcina cărora este pusă examinarea raporturilor 
juridice generate de conflictele electorale” [29].

C. Consecinţele nerealizării cetăţenilor a drep-
tului de vot

După încheierea celui de-al doilea scrutin pentru 
alegerea Preşedintelui Republicii Moldova din 13 
noiembrie 2016, Comisia Electorală Centrală la 13 
decembrie 2016 a prezentat Curţii Constituţionale 
actele pentru confirmarea alegerilor şi validarea man-
datului de Preşedinte al Republicii Moldova.

La aceeaşi dată, candidata Maia Sandu a depus 
contestaţie la Curtea Constituţională împotriva hotă-
rârii Comisiei Electorale centrale cu privire la totali-
zarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia de Preşe-
dinte al Republicii Moldova, solicitând contestarea 
fraudei rezultatelor şi anularea celui de-al doilea 
tur de scrutin. Dat fiind că tema supusă cercetării se 
axează tocmai pe materia contestaţiei asupra ei şi ne 
vom opri atenţia.

În contestaţie au fost invocate următoarele pretin-
se încălcări electorale:

suprimarea dreptului la vot al cetăţenilor do-a) 
miciliaţi peste hotare, prin lipsa buletinelor de vot şi 
organizarea deficitară a procesului de votare de către 
autorităţile publice;

transportarea organizată şi coruperea alegăto-b) 
rilor domiciliaţi în stânga Nistrului;

implicarea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe c) 
din Moldova în campania electorală;

votarea multiplă;d) 
distribuirea de către reprezentanţii contracan-e) 

didatului Igor Dodon a materialelor cu caracter de-
făimător;

favorizarea de către instituţiile mass-media a f) 
contracandidatului electoral.

Examinând contestaţiile în fond, Curtea Consti-
tuţională a constatat că fenomenele invocate au avut 
loc în realitate. Aceste constatări sunt reflectate atât 
în textul de bază al Hotărârii cât şi în textul celor şase 
adrese (pcc-01/139e-34/1-pcc-01/139e-34/6) [30].

La adresa PCC-01/139e-34/2 Curtea Constituţio-
nală a constatat „mai multe deficienţe în Codul elec-
toral în partea ce ţine de examinarea contestaţiilor, în 
acest sens autorităţile electorale şi instanţele de jude-
cată respingând un număr mare de contestaţii ca fiind 
în afara competenţelor lor” [31].

Apare fireasca întrebare, dar de competenţa căror 
autorităţi ţine examinarea contestaţiilor electorale, 
obligaţii stabilite în Codul electoral (expus în textul 
articolului). Mai degrabă se poate constata neglijarea 
din partea autorităţilor vizate a dreptului cetăţeanului 
de a alege.

Pe bună dreptate „… instanţele judecătoreşti con-
stituie un important barometru, care ne arată la ce ni-
vel se află procesul de dezvoltare a democraţiei, cum 
sunt apărate drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor…” [32].

La adresa PCC-01/139e-34/2 Curtea Constituţi-
onală constată că „mai mulţi cetăţeni ai Republicii 
Moldova aflaţi în străinătate nu şi-au putut exercita 
dreptul de vot şi că numărul secţiilor de votare şi al 
buletinelor de vot distribuite secţiilor de votare din 
afara ţării au fost, de fapt, insuficiente” [33]. Cu alte 
cuvinte, s-au confirmat încălcările invocate în con-
testare, p.a.).

Or tocmai Comisia Electorală Centrală, Ministe-
rul Tehnologiilor Informaţionale şi Ministerul de Ex-
terne şi Integrării Europene sunt obligate să organize-
ze buna desfăşurare a alegerilor şi în afara hotarelor 
Republicii Moldova. Vina completamente o poartă 
aceste instituţii etatice.

În contestaţie prin pct.6) se formalizează încălca-
rea legislaţiei prin coruperea alegătorilor. La adresa 
PCC-01-139e-34/4 Curtea Constituţională reţine că 
„coruperea alegătorilor trebuie privită ca o gravă în-
călcare a principiilor alegerilor libere şi democratice, 
inclusiv a procesului echitabil şi transparent al alege-
rilor. Asemenea încălcări creează precondiţii pentru a 
pune la îndoială legalitatea şi legitimitatea alegerilor. 
De asemenea, aceste încălcări pot influenţa conside-
rabil rezultatele alegerilor” [34].

Vom evidenţia din textul adresei citate cu privi-
re la acţiunile de corupere a alegătorilor următoarele 
fraudări considerabile aduse procesului de exercitare 
de către cetăţeni dreptului de vot: 1) încălcarea gravă 
a principiilor alegerilor libere şi democratice, pre-
cum şi a onestităţii alegerilor (Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, art.21 citat anterior); 2) încăl-
carea principiului echităţii şi transparenţei, principii 
unanim recunoscute în dreptul internaţional; 3) încăl-
carea principiilor legalităţii şi legitimităţii alegerilor, 
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principii indispensabile statului de drept şi democra-
tic; 4) în ansamblul lor încălcarea principiilor invoca-
te influenţează considerabil rezultatele alegerilor.

Aşa fiind, din concluzia Curţii Constituţionale, 
în viziunea noastră, rezultă cu certitudine o singură 
soluţie: invalidarea alegerilor Preşedintelui Republi-
cii Moldova din 13 noiembrie şi anularea celui de-al 
doilea tur de scrutin.

Următoarele încălcări electorale numerotate în 
contestaţie sub punctele c) şi e) ţin de implicarea 
reprezentanţelor Bisericii Ortodoxe din Moldova în 
campania electorală şi distribuirea materialelor cu 
caracter defăimător.

Adresa PCC-01-139e-34/5 Curtea Constituţio-
nală a constatat „implicarea agresivă în cadrul ale-
gerilor prezidenţiale a reprezentanţilor Mitropoliei 
Moldovei, care au utilizat un limbaj extremist, xe-
nofob, homofob şi sexist la adresa unui comunicat 
electoral, fapt confirmat şi de rapoartele observatori-
lor naţionali şi internaţionali. Curtea a reţinut că un 
asemenea comportament este contrar prevederilor 
Constituţiei.

Curtea a constatat că toate autorităţile statului res-
ponsabile de procesul electoral şi activitatea cultelor 
religioase nu şi-au onorat obligaţia de a împiedica şi 
sancţiona implicarea cultelor religioase în procesul 
electoral” [35]. Atunci, cui, dacă nu Comisiei Elec-
torale Centrale şi Instanţelor de judecată le aparţine 
această obligaţie întru garantarea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale cetăţenilor în procesul elec-
toral?

În contestaţie sub lit.f) se arată că în calitate de 
încălcare electorală şi favorizarea de către instituţii-
le mass-media a contracandidatului electoral. Curtea 
Constituţională prin adresa PCC-01-139e-34/6 apre-
ciază rolul mass-mediei în campania electorală, dar 
se remarcă totodată imperfecţiunea legislaţiei ce face 
imposibil aplicarea sancţiunilor respective [36].

Chiar dacă este aşa, apoi Curtea Constituţională 
are şi funcţia de garant al supremaţiei Constituţiei 
(art.134 alin.(3) din Constituţie). Or, potrivit art.34 
alin.(3) din Constituţie, dreptul la informaţie nu tre-
buie să prejudicieze măsurile de protecţie a cetăţeni-
lor sau siguranţa naţională. Iar alin.(4) stipulează în 
mod special că mijloacele de informare publică de 
stat sau private sunt obligate să asigure informarea 
corectă a opiniei publice. Observăm, aşadar, şi la 
acest capitol încălcarea prevederilor constituţionale  
în cadrul campaniei electorale pentru alegerile din 13 
noiembrie 2016.

Curtea Constituţională a constatat, practic, încăl-
cări grave ale legislaţiei electorale în alegerile din 13 
noiembrie 2016, încălcări invocate în contestaţia de-
pusă la 13 decembrie 2016. aceste încălcări în cumu-
lul lor au influenţat considerabil rezultatele alegeri-
lor din 13 noiembrie 2016, adresa PCC-01/139e34/4 

argument în invalidarea alegerilor şi anularea celui 
de-al doilea tur de scrutin.

Şi aceasta deoarece alegerile, inclusiv ale Preşe-
dintelui Republicii Moldova, reprezintă un proces 
complex de acţiuni cu profunde efecte juridice la 
fiecare etapă, care, în ansamblul lor, caracterizează 
procesul electoral ca legal şi legitim, şi nu doar suma 
aritmetică a voturilor exprimate.

Cu toate acestea Curtea Constituţională, contrar 
constatărilor indicate la adresele respective, a con-
firmat rezultatele alegerilor Preşedintelui Republicii 
Moldova din 13 noiembrie 2016 şi a validat alegeri-
le. Este cazul să facem referinţă la cazul Marbury vs 
Madison, în cadrul căruia John Marshall, Preşedin-
tele Curţii Supreme de Justiţie a Statelor Unite ale 
Americii la 1803 a menţionat: „Domeniul de com-
petenţă al curţii este exclusiv de a decide în privinţa 
drepturilor individuale şi nu de a cerceta modul în 
care executivul sau funcţionării acestuia îşi îndepli-
nesc îndatoririle…” [37].

Pe când, în cazul nostru, anume funcţionarii au 
beneficiat de protecţie din partea Curţii Constituţio-
nale, şi nu cetăţenii ale căror drepturi fundamentale 
au fost încălcate în mod benevol.

Concluzii. În virtutea sa de homo sapiens, omul 
este înzestrat de la natură cu drepturi fundamenta-
le inalienabile fiinţei sale care în fond sunt drepturi 
subiective esenţiale pentru viaţa, libertatea şi dem-
nitatea lui indispensabile pentru libera dezvoltare, 
drepturi stabilite prin Constituţie şi garantate prin 
Constituţie şi legi.

Din ansamblul drepturilor fundamentale o cate-
gorie aparte, şi anume, drepturile exclusiv politice, 
adică dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales prezintă 
o importanţă juridică aparte cu multiple consecinţe 
practice, deoarece dreptul de a alege, în mod deose-
bit, este mecanismul democratic de exercitare directă 
a suveranităţii naţionale.

Acest drept se încadrează în instituţia dreptului 
electoral, care cuprinde normele juridice ce stabilesc, 
pe de o parte, care sunt drepturile electorale, condi-
ţiile ce trebuie îndeplinite de o perspectivă pentru 
fi beneficiarul acestora, precum şi garanţiile ce fac 
efectivă exercitarea lor. Iar pe de altă parte, stabilesc 
obligaţiile organelor de stat în legătură cu alegerile, 
regulile de organizare şi desfăşurare a alegerilor, pre-
cum şi cele de stabilire, centralizare şi comunizare a 
rezultatelor votării.

Deci, dreptul electoral este un proces complex 
între subiecţii bine determinaţi cu drepturi şi obliga-
ţii clar stabilite şi garantate etatic. În fond, alegerile 
reprezintă un proces complex de acţiuni cu profun-
de semnificaţii practice la fiecare etapă a procesului 
electoral dându-i un aspect legal şi legitim, şi nu doar 
suma aritmetică a voturilor exprimate.

Alegerile Preşedintelui Republicii Moldova din 
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13 noiembrie 2016 au demonstrat cu certitudine două 
tendinţe diametral opuse, şi anume: 1) voinţa cetăţe-
nilor de a-şi exercita dreptul suveran de vot şi 2) în-
grădirea de către organele competente a acestui drept, 
în mod deosebit al cetăţenilor domiciliaţi în afara ţă-
rii, precum şi inacţiunea lor pentru a nu admite fra-
udarea alegerilor. Totodată, atât organele electorale 
cât şi instanţele judecătoreşti, sub diferite pretexte, 
au refuzat examinarea a unui umăr mare de contesta-
ţii privind încălcarea procesului electoral, inclusiv de 
către Mitropolia Moldovei.

Aceste fapte constatate şi de către Curtea Consti-
tuţională denotă faptul că statul Republica Moldova, 
în mod vădit, îşi neglijează propriii cetăţeni, încăl-
cându-le dreptul fundamental la vot.

Cetăţenii nu şi-au restabilit drepturile constitu-
ţionale nici la Curtea Constituţională, care conform 
art.134 (3) din Constituţie garantează supremaţia 
Constituţiei şi responsabilitatea statului faţă de ce-
tăţeni. Stabilind în cele 6 adrese grave încălcări ale 
legislaţiei electorale, printre care şi coruperea (adresa 
PCC-01/139e-34/4) care poate influenţa considerabil 
rezultatele alegerilor, a validat scrutinul.

Considerăm că Curtea Constituţională în calitatea 
sa de garant al supremaţiei Constituţiei, legea funda-
mentală a poporului urma să invalideze scrutinul cu 
adoptarea acestor şase adrese. Numai într-o aşa situ-
aţie adresele aveau să fie preluate de către parlament, 
alternativa este teama că ele vor rămâne doar adrese, 
stimulând guvernanţii să sfideze drepturile omului şi 
Constituţia.
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Pentru a fi valabil încheiat, contractul de mandat 
comercial trebuie să îndeplinească condiţiile 

cerute pentru orice contract, şi anume, condiţiile de 
fond și condiţiile de formă. 

În contextul prezentului articol, vom analiza con-
diţiile de fond ale validității contractului de mandat 
comercial. 

Condiţiile de fond sunt: consimţământul şi capa-
citatea parţilor, obiectul şi cauza contractului [1].

Întrucât problemele generale privind aceste con-
diţii sunt aceleaşi, ca şi cele ale mandatului civil, în 
cele ce urmează vom evoca numai unele aspecte care 
interesează activitatea comerciantului.

O condiţie esenţială în acest sens, după cum am 
mai menţionat, este consimţământul. Fiind un con-
tract consensual, contractul de mandat comercial se 
consideră încheiat în momentul acordului de voinţă al 
mandatarului şi mandantului [2].

Pentru a fi valabil consimțământul, manifestarea 
de voință trebuie să fie neviciată de eroare, dol sau 
violență. Viciul de consimțământ care afectează voința 
mandatarului produce efecte directe asupra voinței 
mandantului, și reciproc, dolul comis de mandatar 
produce efecte față de mandant. Dreptul de a invoca 
viciul de consimțământ îl are numai victima [3].

Acceptarea mandatului comercial nu îmbracă în-
totdeauna forma expresă, ea putând fi și tacită, însă 
neîndoelnică, rezultând din executarea însărcinării 
date. Totuși, simpla tăcere, neurmată de începerea 
executării mandatului, nu poate fi interpretată ca o ac-
ceptare [4].

Mandatul tacit trebuie să rezulte din împrejurări de 
fapt care fac neîndoielnică intenția părților [5].

Consecvent respectării principiilor celerității și 
rigurozității în dreptul comercial, legiuitorul a institu-
it, în sarcina celui responsabil de executarea mandatu-
lui, obligația de a răspunde cu promptitudine mandan-
tului, în cazul în care decide să refuze însărcinarea ce i 
s-a dat, înștiințându-l pe acesta în cel mai scurt termen 
posibil despre refuzul său [6].

Totodată, legea obligă comerciantul să păstreze 
bunurile care i s-au expediat pe seama mandantului, 
până ce acesta va putea să ia măsurile necesare [7].

În caz de întârziere în luarea măsurilor privind 
bunurile expediate, comerciantul poate cere punerea 
bunurilor sub sechestru judiciar sau vânzarea lor, în 
condiţiile prevăzute de lege [8].

Dacă bunurile trimise de mandant mandatarului 
reprezintă mărfuri, mandatarul este obligat să ia toate 

măsurile necesare pentru a evita cauzarea unui preju-
diciu mandantului, şi anume: să verifice starea în care 
se găsesc bunurile în urma transportării lor, iar dacă 
această stare nu ar corespunde descrierilor prevăzu-
te în scrisoarea de trăsură ce le însoţeşte, să ia toate 
măsurile prevăzute de lege în scopul conservării ac-
ţiunilor mandantului faţă de cărăuş. În cazul în care 
mandatarul nu ia aceste măsuri, el va răspunde pentru 
aceste mărfuri din cont propriu, prezumându-se că ele 
au sosit în starea în care au fost descrise în documen-
tul de transport [9].

O altă condiţie de validitate a contractului de man-
dat comercial este capacitatea părţilor.

Pentru încheierea contractului de mandat comer-
cial, trebuie să fie îndeplinite condiţiile de capacitate 
cerute de lege.

Mandantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia 
el însuşi actele juridice care urmează a fi încheiate în 
numele său de către mandatar. Cum aceste acte juridi-
ce sunt, prin definiţie, fapte de comerţ pentru mandant, 
înseamnă că mandantul trebuie să aibă capacitatea de 
a încheia acte de comerţ. Având calitatea de comerci-
ant, mandantul trebuie să aibă capacitatea deplină de 
exerciţiu [10].

Conform unor surse, capacitatea mandantului se 
apreciază în funcție de natura actului juridic pe care 
urmează să-l încheie prin mandatar (act de adminis-
trare, act de conservare sau act de dispoziție) [11]. 
Prin urmare, după cum am mai menționat, el trebuie 
să fie capabil de a contracta el însuși actul pentru în-
cheierea căruia îl însărcinează pe mandatar. 

În privința mandatarului, în toate cazurile, acesta 
trebuie să aibă capacitatea deplină de exercițiu. Man-
datarul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină 
pentru a fi în măsură să încheie acte juridice personal, 
în numele şi pe seama altuia, fără însă ca legea să-i 
ceară şi calitatea de comerciant [12], întrucât el nu în-
cheie acte de comerţ în nume propriu, ci în numele 
şi pe seama mandantului [13]. Capacitatea deplină de 
exerciţiu a mandatarului este necesară, întrucât acesta 
trebuie să manifeste un consimţământ valabil în pro-
cesul exercitării mandatului şi în momentul încheierii 
unor acte juridice. 

În doctrină s-a făcut observaţia că „în ceea ce pri-
veşte capacitatea personală necesară pentru înche-
ierea valabilă a contractului, e relevantă capacitatea 
reprezentantului, căci actele încheiate de reprezentant 
nu trebuie să depăşească sfera actelor pentru care este 
capabil reprezentatul” [14].
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Cât priveşte calitatea voinţei, buna sau reaua-cre-
dinţă la încheierea actului juridic, se raportează la per-
soana reprezentantului mandatar şi la terţ [15].

Întrucât, în principiu, mandatul are caracter con-
sensual, consimțământul părților nu trebuie să îmbra-
ce vreo formă specială, el trebuind să îndeplinească 
condițiile prevăzute de lege pentru validitatea oricărei 
convenții, adică [16]:

să existe;– 
să emane de la o persoană capabilă, care are dis-– 

cernământ;
să fie făcut cu intenția de angajament juridic, și – 

nu în glumă (jocandi causa) sau cu rezervă mentală 
(reservatio mentalis) cunoscută de cealaltă parte sau 
sub condiție potestativă pură (angajamentul urmând 
să fie executat la liberul arbitru al părții care îl expri-
mă);

să fie precis și clar exprimat în exterior, încât să – 
poată ajunge la cunoștința persoanei (părții) căreia îi 
este adresat (Voluntas in mente retenta intu efficit);

să nu fie afectat de vicii de consimțământ (eroa-– 
re, dol, violență).

Viciul de consimțământ care afectează voința man-
datarului produce efecte directe asupra voinței man-
dantului și reciproc, dolul comis de mandatar produce 
efecte față de mandant. Dreptul de a invoca viciul de 
consimțământ îl are numai victima [17].

Este important să menționăm, de asemenea, că de-
oarece, mandatul se încheie „intuitu personae”, eroa-
rea suprapersoanei mandatarului va atrage nulitatea 
mandatului [18].

Un element esențial al acordului de voință îl con-
stituie oferta de a contracta. Valabilitatea acesteia este 
condiționată de caracterul real, licit și moral al cau-
zei. 

Prin urmare, oferta de a contracta, ca parte compo-
nentă necesară, indispensabilă a acordului de voință, 
a consimțământului părților, trebuie să îndeplinească 
condițiile pe care legea le prevede pentru valabilitatea 
acestuia. Respectiv, aceasta trebuie să fie [19]:

O manifestare de voință reală, serioasă, conștiență – 
neviciată și cu intenția de angajament juridic.

Fermă, fără rezerve, adică să exprime o propu-– 
nere neîndoielnică, care prin acceptare să poată duce 
la încheierea contractului.

Neechivocă, adică să nu creeze dubiul destinata-– 
rului cu privire la natura ei. Oferta trebuie să fie astfel 
făcută încât destinatarul să aibă convingerea că este 
o ofertă de încheiere a unui contract, și nu un simplu 
element publicitar, spre exemplu.

Precisă și completă, adică să cuprindă toate – 
elementele necesare pentru încheierea contractului, 
astfel ca acesta să poată fi încheiat doar prin simpla 
acceptare a ofertei.

Ca parte componentă a acordului de voință, accep-
tarea ofertei, de asemenea, trebuie să îndeplinească 
condițiile generale ale consimțământului pentru a fi 
valabilă. În plus, acceptarea trebuie să îndeplinească 
și anumite cerințe specifice, și anume [20]: 

Să fie conformă cu oferta, adică să concorde cu – 
aceasta. 

Să fie neîndoielnică, adică să exprime în mod – 
cert, indubitabil voința destinatarului de a accepta 
oferta de a contracta. 

Să provină de la destinatarul ofertei, dacă a fost – 
adresată unei persoane determinate. 

Să provină într-un timp util pentru a produce – 
efectul juridic al încheierii contractului, deci înainte 
ca oferta să fi devenit caducă ori să fi fost revocată.

Vorbind despre obiectul contractului de mandat 
comercial, menționăm că acesta îl constituie tratarea 
afacerilor comerciale, adică acele acte și operațiuni, 
care sunt fapte de comerț. Ele trebuie să aibă acest 
caracter pentru mandant, deci vor fi considerate ca 
fapte de comerț toate actele și operațiunile mandantu-
lui comercial, în măsura în care ele nu sunt de natură 
civilă [21].

În doctrină s-a remarcat că actele juridice care se 
încheie în baza mandatului comercial se referă cel mai 
frecvent la vânzarea-cumpărarea de mărfuri [22].

În privința obiectului contractului, legea dispune 
ca acesta să existe, să fie determinant sau cel puțin 
determinabil, să fie licit, în circuitul civil, moral și po-
sibil.

În toate cazurile, obiectul contractului de mandat îl 
pot forma numai actele juridice, nu și faptele materia-
le. Faptele materiale pot avea numai caracter acceso-
riu actelor juridice încheiate de mandatar [23].

În afara condițiilor generale, comune tuturor con-
tractelor, cu privire la obiectul mandatului se impun 
următoarele precizări [24]:

Mandatul are ca obiect încheierea de acte juridi-– 
ce de către mandatar. Dacă acesta îndeplinește și fapte 
materiale, actele sau faptele materiale vor avea carac-
ter accesoriu (de exemplu, preluarea bunului care ur-
mează a fi vândut de către mandatar, în numele și pe 
seama mandantului).

Actele juridice cu caracter strict personal (de – 
exemplu, testamentul) nu pot fi încheiate prin manda-
tar, ori alte declarații strict personale.

În privința întinderii mandatului, acesta poate fi 
general sau special. Mandatul este special, când se dă 
pentru o singură operațiune juridică (procuratio uni-
cus rei) sau pentru anumite operații determinate, și 
general, când mandatarul primește împuternicirea de 
a se ocupa de toate treburile mandantului (procuratio 
omnium bonorum) [25].

Potrivit art. 1032 al Codului civil al Republicii 
Moldova, mandatul conceput în termeni generali nu 
conferă decât împuternicirea de a încheia acte de ad-
ministrare și conservare. Împuternicirea de a încheia 
alte acte urmează a fi formulată numai printr-o clauză 
expresă, cu excepția mandatului autentificat notarial 
și dat în avans pentru incapacitatea mandantului [26]. 
De aici rezultă că puterile oferite mandatarului sunt 
supuse unei interpretări restrictive, fiind protejate de 
lege interesele mandantului.

Ținând seama de prevederile legale, pentru înche-
ierea actelor de dispoziție, este necesară existența unui 
mandat special. Specializarea nu trebuie însă dusă la 
extrem, astfel încât mandatul este special dacă va in-
dica natura operației juridice și obiectul ei [27].



15

Nr. 4, 2017 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Indiferent de întinderea mandatului (general sau 
special), mandatarul nu poate depăși limitele puterilor 
ce i-au fost conferite de mandant. Mandatarul trebuie 
să se încadreze în limitele împuternicirii primite de la 
mandant. Dacă mandatarul încheie acte juridice prin 
care depășește limitele împuternicirii sale, atunci el va 
răspunde personal pentru prejudiciile cauzate atât față 
de mandant, cât și față de terțul cu care a contractat.

În literatura de specialitate, este menționat de ase-
menea că mandantul nu poate fi obligat față de terțul 
cu care mandatarul a contractat peste limitele împu-
ternicirii, în afara cazului când a ratificat actul astfel 
încheiat [28].

Cât privește cauza contractului de mandat comer-
cial, pornind de la faptul că acesta reprezintă un con-
tract de reprezentare, este necesar să menționăm că, 
în multe cazuri, este esențială. Astfel, corecta deter-
minare a cauzei ne poate permite să diferențiem con-
tractul de mandat comercial ca contract de reprezen-
tare, care presupune posibilitatea folosirii bunurilor 
de contractul de folosință, unde bunurile, de asemenea, 
apar ca obiect al folosinței. În acest sens, în contractul 
de mandat comercial folosirea bunurilor are drept scop 
asigurarea săvârșirii actului juridic în vederea căruia 
s-a încheiat contractul, dar în cazul contractului de 
folosință, folosința bunului constituie însuși scopul 
încheierii contractului [29].

Cauza contractului de mandat comercial, ca ele-
ment de validitate a acestuia, reprezintă scopul urmărit 
de părțile contractante la încheierea actului. Conform 
cerințelor legii, cauza mandatului comercial, ca și a 
oricărui alt contract, trebuie să satisfacă următoarele 
condiții: să existe, să fie reală, să fie licită și, respectiv, 
morală.

Lipsa, falsificarea, ilicitatea sau imoralitatea cau-
zei fac ca obligația să fie nulă absolut. 

Obligația este întemeiată pe o cauză falsă, când 
această obligație nu există în realitate, dar părțile nu 
au știut acest lucru și au crezut în existența ei. Este 
vorba practic de o eroare asupra existenței cauzei. 

Cauza este, de asemenea, falsă, atunci când părțile 
au menționat o altă cauză decât cea adevărată.

Efectele falsității cauzei sunt aceleași ca și ale 
inexistenței acesteia, și anume, nulitatea absolută a 
contractului și a obligației. 

Obligația întemeiată pe o cauză ilicită, adică con-
trară legii sau ordinii publice, ori imorală adică con-
trară bunelor moravuri este, de asemenea, nulă abso-
lut. Ilicitatea sau imoralitatea cauzei este o chestiune 
de fapt, lăsată la aprecierea suverană a instanței de 
fond [30].

Pornind de la cele menționate, concluzionăm 
că, pe lângă cerințele generale de valabilitate ale con-
tractelor, pentru valabilitatea mandatului comercial, 
trebuie întrunite și unele condiții specifice, și anume: 
existența puterii de reprezentare (în cazul mandatu-
lui comercial cu reprezentare); existența intenției de 
a reprezenta sau de a contracta, adusă la cunoștința 
terțului contractant; manifestarea voinței valabile, li-
bere și neviciate a mandatarului. 

Totodată, considerăm că pentru realizarea valabi-

lă a executării mandatului comercial, pe lângă voința 
valabilă, liberă și neviciată a mandatarului, relevată 
ca o condiție de către doctrină, aceeași cerință trebuie 
întrunită și în persoana mandantului, în scopul împu-
ternicirii altei persoane pentru a încheia un act juridic 
ale cărui efecte urmează a se produce în persoana și 
patrimoniul său.
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Intensitatea intervenției comunicărilor electroni-
ce în activitatea socială cotidiană justifică inte-

resul procedurii penale pentru monitorizarea şi con-
trolul lor, precum şi pentru folosirea informaţiilor pe 
care le furnizează întru realizarea scopului probatoriu-
lui penal. În acelaşi sens, Recomandarea nr. R(95)13 
a Comitetului de Miniștri către statele membre cu 
privire la problemele de procedură penală legate de 
tehnologiile informaționale [1] solicită jurisdicţiilor 
naţionale crearea unui fundament normativ care ar 
admite sechestrarea, percheziţionarea, interceptarea 
sistemelor informaţionale şi constituirea de probe 
electronice aplicabile nu numai pentru soluţionarea 
cauzelor penale la nivel naţional, dar şi pentru necesi-
tăţile cooperării juridice internaţionale.

Cu toate acestea, calitatea de secret ocrotit prin 
lege a conţinutului convorbirilor electronice, sublini-
at şi de actul internaţional menţionat, implică unele 
limitări ale procesului de administrare a respectivei 
probe, atât sub aspectul admiterii acestuia, cât şi din 
perspectiva admisibilităţii ulterioare a datelor obţi-
nute. În plus, specificul naturii informaţiei, a pro-
cedurii prin intermediul căreia poate fi dobândită, a 
parametrilor tehnici ce urmează a fi respectaţi pentru 
a asigura admisibilitatea impun condiţii extrem de 
riguroase activităţii de strângere a probelor pe calea 
interceptării comunicărilor electronice. 

Delimitări conceptuale. Reprezintă comunicări 
electronice orice comunicări realizate prin interme-
diul unui sistem informatic. Se consideră sistem in-
formatic, în sensul Convenţiei europene privind cri-
minalitatea informatică [2], orice dispozitiv izolat 
sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate 
în legătură, care asigură, ori, dintre care, unul sau 
mai multe elemente asigură, prin executarea unui 
program, prelucrarea automată a datelor. Altfel spus, 
comunicarea electronică este orice transfer al sim-
bolurilor, semnalelor, textului, imaginilor, sunetelor, 
datelor sau informaţiilor de orice natură, realizat în 
tot sau în parte prin intermediul cablurilor, sisteme-

lor electromagnetice, fotoelectronice sau fotooptice 
[…]. 

Legislaţia şi practica unor state [3] exclud din 
această categorie orice comunicare pe fir, verbală, 
făcută prin intermediul unui dispozitiv care transmi-
te doar tonuri de semnalizare, precum şi orice co-
municare provenită de la un dispozitiv de urmărire 
a locaţiei şi informaţia privind transferul electronic 
al fondurilor, utilizată şi creată de o instituţie finan-
ciară. Excepţiile indicate s-ar datora, în mare parte, 
recunoaşterii normative exprese, în legislaţiile re-
spective, a trei forme de comunicare – verbală, elec-
tronică şi prin cablu – fapt care determină excluderea 
lor reciprocă. 

Prin interceptare (în sens tehnic) se înţelege acţiu-
nea de a capta, cu ajutorul unui dispozitiv electronic, 
special fabricat în acest scop, sau a unui computer, 
impulsurile electrice, variaţiile de tensiune sau emi-
siile electromagnetice care tranzitează în interiorul 
unui sistem informatic sau se manifestă ca efect al 
funcţionării acestuia, ori se află pe traseul de legă-
tură dintre două sau mai multe sisteme informatice 
care comunică [4, p.3]. Interceptarea se referă, de 
asemenea, la preluarea semnalului optic și celui di-
gital.

În RM, C.proc.pen. nu conţine vreo definiţie a co-
municărilor electronice, a sistemului informatic sau 
unele clasificări ale acestora. Mai mult, actul nor-
mativ respectiv nu indică direct asupra interceptării 
comunicărilor electronice, reglementând în general, 

în contextul art. 1328 şi 1329, interceptarea şi înregis-
trarea comunicărilor. Indubitabil, interpretarea legii 
nu poate fi făcută decât în sensul admiterii monito-
rizării conţinutului tuturor formelor prezente şi ul-
terioare de comunicare prin intermediul mijloacelor 
tehnice, răspunzând, în acest fel, exigenţelor evoluţi-
ei şi perfecționării permanente a ultimelor. În acelaşi 
sens, CtEDO a statuat [5] că lipsa unei specificări 
exprese în textul legii a unor forme particulare de 
realizare a acţiunii procesuale, inclusiv menţiuni cu 

CZU 343.14 

ADMINISTRAREA PROBELOR PRIN INTERCEPTAREA DE 
COMuNICăRI ELECTRONICE îN PROBATORIuL PENAL

Elena CroITor,
doctor în drept, lector superior (USM)

Whether it’s performed by a cell phone or by any other device, the electronic communication is of utmost importance 
for the criminal justice system. The conversations made by these specific technical means bear various kinds of infor-
mation, starting with content of the communication itself, and ending with the details that ensure the identification of 
the subject, its location, the IP address and some other relevant data necessary for a fair settlement of the criminal case. 
Therefore, when it comes to investigating activities effectiveness the interception of the electronic communications plays 
a central part.
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privire la datele electronice, nu reprezintă, ca atare, 
o abatere de la cerinţa art. 8 CEDO – ingerinţă pre-
văzută de lege. 

Îmbinând perspectivele tehnică şi juridică, se 
poate aprecia că interceptarea comunicărilor elec-
tronice presupune detectarea şi ascultarea, cu ajuto-
rul mijloacelor tehnice, a conţinutului convorbirilor 
realizate în timp real prin intermediul unui sistem 
informatic. 

Perspectiva tehnică. Din punct de vedere nor-
mativ, toate formele de interceptare a comunicărilor, 
indiferent de natura lor, sunt identice sub aspectul 
actelor procesuale şi procedurale necesare dobân-
dirii, pe această cale, a probelor. În pofida faptului 
dat, particularităţile de ordin tehnic ale constituirii şi 
transmiterii datelor electronice impun condiţii supli-
mentare administrării probei prin procedeul proba-
toriu invocat, determinând, în acelaşi timp, necesi-
tatea satisfacerii unor cerinţe aparte atât din punctul 
de vedere al formulării demersului judecătorului de 
instrucţie, cât şi din perspectiva soluţionării acestuia 
în sensul admiterii. 

În primul rând, aceasta vizează delimitarea măsu-
rii respective de investigaţie de cele asemănătoare sub 
aspectul informaţiei-scop, cum ar fi, spre exemplu, 
interceptarea comunicărilor şi prevederile art.1326 al 
C.proc.pen. Art.133, în redacţia nouă a C.proc.pen., 
cu toate că se referă în alin. (2) şi la conversaţiile 
mijlocite de poşta electronică, prin descrierea ordi-
nii procesuale de realizare, face imposibilă aplicarea 
acestei acţiuni de urmărire penală şi în privinţa date-
lor transmise prin intermediul serviciului enunţat. În 
schimb, art.1341 C.proc.pen. conţine prevederi par-
ticulare pentru conexiunile electronice, devenind, 
astfel, temeiul normativ al verificării conţinutului 
unor forme particulare ale comunicărilor de acest 
gen şi, drept urmare, necesitând delimitare în raport 
cu interceptarea comunicărilor (electronice – n.a.). 
Criteriile determinante, în acest sens, sunt momentul 
realizării acţiunii procesuale, cel al comunicării pro-
priu-zise, precum şi realizarea acesteia din urmă în 
timp real [6], similar tuturor celorlalte forme de înre-
gistrare. Prezenţa indicatorilor sus-numiţi determină 
aplicabilitatea interceptării comunicărilor, lipsa lor – 
necesitatea recurgerii la prevederile art.1341 C.proc.
pen. RM. Astfel, dacă procesul penal este interesat 
de comunicarea definită ca un dialog sau monolog, 
ce se desfăşoară imediat şi coincide cu momentul în 
care se realizează şi măsura specială de investiga-
ţie, nu se poate solicita şi admite o altă acţiune decât 
interceptarea convorbirilor electronice. În cazul în 
care se constată că importanţa probatorie pentru ca-
uza penală, aflată în soluţionare, prezintă corespon-
denţa expediată sau primită de bănuit, învinuit, sau 
de persoanele indicate în art. 1328 C.proc.pen., dar 
care este independentă de factorul de timp, în raport 

cu momentul realizării propriu-zise a comunicării, 
se poate proceda doar la monitorizarea conexiunilor 
comunicaţiilor telegrafice şi electronice.

Pe de altă parte, deşi ambele măsuri speciale de 
investigaţi se referă, în sens larg, la corespondenţă 
[7, p.1310-1311], interceptarea se va face în raport 
cu informaţia transmisă prin intermediul programe-
lor instant messaging, care asigură comunicarea în 
timp real, iar monitorizarea conexiunilor comuni-
caţiilor telegrafice şi electronice – în privinţa celei 
expediate prin poşta electronică. Unele pagini web 
pot oferi ambele posibilităţi – atât transmisiunea da-
telor de la un utilizator sau altul în regim direct, cât 
şi expedierea fără o aşteptare rezonabilă a autorului 
la un răspuns momentan, considerent din care este 
imperativ ca actul prin care se solicită şi cel prin care 
se admite aplicarea unuia din aceste două procedee 
probatorii să identifice exact corespondenţa care ur-
mează a fi supravegheată şi datele care pot fi prelua-
te, „citite”, expediate, re-expediate etc. 

Convorbirile electronice în timp real, la rândul 
lor, au, din punct de vedere tehnic, două forme de 
manifestare: singular instant messaging, care presu-
pune o comunicare între un expeditor şi un destinatar 
al datelor și multiple instant messaging, caracterizată 
de posibilitatea comunicării concomitente între unul 
sau mai mulţi expeditori şi/sau destinatari.

Importanţa practică a delimitărilor se determină 
în raport de caracterul şi gradul prejudiciabil al cau-
zei, de probabilitatea obţinerii informaţiilor şi rele-
vanţa lor pentru cauză depinde aprecierea proporţi-
onalităţii intervenţiei în viaţa privată şi autorizarea 
măsurii date de investigaţie. În plus, motivarea şi în-
temeierea demersului înaintat în acest sens trebuie să 
se facă reieşind din materialul probant care confirmă 
oportunitatea dispunerii interceptării comunicărilor 
electronice. 

La etapa actuală, orice utilizator al serviciilor 
internet poate descărca versiuni gratuite sau contra 
plată a programelor care să asigure comunicarea în 
timp real (Skype, WhatsApp, Snapchat, Viber, Pid-
gin, WeChat, Slack, Facebook Messenger etc.), sau 
să le acceseze pe cele integrate în paginile web, cu 
formarea unei pseudoidentităţi necesare înregistrării 
şi utilizării serviciului, fie cu folosirea aceleiaşi iden-
tităţi create anterior pentru site-ul prin intermediul 
căruia se face comunicarea. Totodată, este posibilă 
înregistrarea prin intermediul numărului de telefon, 
precum există și servicii fără înregistrare, dar care nu 
privează subiectul oficial de posibilitatea de identifi-
care, cel puțin a punctului de acces la sistemul infor-
matic sau, eventual, a unei adrese IP.

Perspectiva tehnică a preluării informaţiei com-
puterizate transmise de un utilizator altuia instanta-
neu nu se limitează însă la stabilirea tipului de comu-
nicare sau a programului care asigură convorbirea, 
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ci vizează, de asemenea, şi mijlocul tehnic/sistemul 
informatic prin intermediul căruia se face comunica-
rea, adică personal computer, notebook, tabletă sau 
telefon mobil etc., precum şi datele de identificare a 
celor din urmă. Sub acest din urmă aspect, pentru a 
asigura rezonabilitatea intervenţiei în drepturile fun-
damentale, prin recurgerea la procedeul probatoriu 
dat şi pentru a stabili limitele lui certe, sunt necesari 
parametri după care să se facă identificarea. În unele 
cazuri, se recurge la indicatori stabiliţi în raport cu 
tehnica de calcul care asigură comunicarea, cum ar fi 
adresa IP sau adresa fizică, sau în funcție de serviciul 
care mijloceşte comunicarea – Internet sau reţeaua 
locală. Toate acestea pot constitui criterii după care 
să se realizeze identificarea sursei interceptate, ser-
vind modalitatea de apreciere a limitelor admisibilu-
lui intervenţiilor în viaţa privată.

unele aspecte de procedură. În funcție de proce-
deul tehnico-tactic ales pentru interceptare, precum 
şi pentru asigurarea admisibilităţii probei obţinute 
pe această cale, poate fi necesară o activitate inves-
tigativă anterioară pentru determinarea concretă a 
serviciului prin intermediul căruia acuzatul poartă 
comunicări ce ar putea interesa procesul penal aflat 
în desfăşurare. Această ipoteză impune o dublă per-
spectivă:

Dacă demersul procurorului indică expres 1. 
asupra necesităţii interceptării conversaţiilor purtate 
prin intermediul unui anume serviciu (Skype, What-
sApp, etc.), judecătorul de instrucţie va fi limitat de 
solicitarea acestuia şi va putea autoriza preluarea 
informaţiei transmise în timp real doar în aceste 
limite. Executarea măsurii respective de investigaţie 
nu se va putea extinde asupra altor servicii instant 
messaging. Considerentele enunţate permit a aprecia 
drept oportun un asemenea demers doar în cazul în 
care urmărirea penală dispune de probe suficiente că 
acuzatul va purta comunicări importante pentru cauza 
penală numai printr-un anume serviciu şi probabili-
tatea că va apela la un altul este nesemnificativă sau 
neglijabilă.

Dacă solicitarea procurorului nu face specifi-2. 
caţie în raport cu tipul mesageriei în timp real care 
trebuie interceptată, făcând o referire generică la 
toate convorbirile pe care le poartă subiectul care 
poate fi supus acestei măsuri speciale de investigaţie, 
judecătorul de instrucţie va fi îndreptăţit să autorizeze 
preluarea doar a celor convorbiri în privinţa cărora 
demersul a argumentat cu referire la materialele cauzei 
legătura acestora cu una din circumstanţele incluse în 
obiectul probatoriului, precum şi imposibilitatea obţi-
nerii probei pe altă cale, în condiţiile art.1321 C.proc.
pen. Or, instanţa este însăşi limitată de prevederile 
normative ale art.1321 alin.(2) pct.3) C.proc.pen. prin 
obligativitatea aprecierii, în baza probelor propuse de 
procuror, nu doar a necesităţii, ci şi a proporţionali-

tăţii restricţiilor drepturilor fundamentale aduse prin 
aplicarea măsurii respective de investigaţie cu scopul 
procesului penal în acea cauză.

În egală măsură, cu stabilirea strictă a limitelor 
domeniului interceptat este necesară aprecierea ca-
tegoriilor de date care pot fi preluate şi retransmise 
sau doar citite – doar dialogul/monologul propriu-
zis sau şi documentele-text, înregistrările audio/vi-
deo transmise etc., precum şi aprecierea necesităţii 
unei specificări de acest gen în încheierea instanţei 
de autorizare a procedeului probatoriu menţionat. 
Or, prin mesageria instant se pot transmite nu numai 
date create în procesul comunicării şi rezultate din 
desfăşurarea dialogului, ci şi documente-text, audio, 
video etc. anterior create şi remise unuia dintre inter-
locutori. Fiind o parte a convorbirii realizate ele, de 
asemenea, pot fi preluate şi, convenţional, incluse în 
categoria informaţiei interceptate, pentru că deşi nu 
sunt constituite în momentul comunicării, sunt trans-
mise la momentul realizării acesteia. De aceea, o au-
torizaţie separată nu este obligatorie, însă o specifi-
care în acest sens în încheierea prin care se admite 
respectiva acţiune de urmărire penală este necesară. 
În acest sens, textul legii indică asupra posibilităţii 
de cunoaştere de către organul de urmărire penală 
sau ofiţerul de investigații a conţinutului comunică-
rii, şi nu doar a formei de prezentare a acesteia.

De regulă, interceptarea comunicărilor, inclusiv a 
celor electronice, presupune o captare a informaţii-
lor după tehnici şi procedee similare celor de hack şi, 
în funcție de scopul aplicării măsurii respective de 
investigaţie, poate apela metode active sau pasive de 
realizare [4, p.4]. Metodele pasive, în principiu, se 
rezumă doar la o observare a traficului de informa-
ţie, cele active însă presupun modificarea conţinutu-
lui de date transmis de sursă punctului de destinaţie, 
prin excluderea unora dintre ele, inserarea altora noi 
etc. Interpretarea ad literam a textului art. 1328 alin. 
(1) C.proc.pen. permite a considera drept admisi-
bilă doar o „citire” a informaţiilor, fără conferirea 
dreptului subiectului oficial de a opera transformări 
de orice gen în cuprinsul iniţial al conversaţiilor. În 
acest sens, folosirea sintagmei „se poate afla conţi-
nutul unor convorbiri” exclude aplicarea unor me-
tode active de interceptare în sensul enunţat. Raţi-
onamentul derivă aici şi din interdicţia provocării, 
facilitării sau încurajării comiterii infracţiunii sub 
sancţiunea inadmisibilităţii probei astfel obţinute, 
potrivit art.94 alin.(1), pct.11) C.proc.pen., care poa-
te fi considerată drept consecinţă cu un grad sporit 
de probabilitate a intervenirii, întrucât un alt scop 
al manipulării informaţionale respective nu poate fi 
constatat. În plus, deoarece acţiunea de urmărire pe-
nală menţionată se află sub incidenţa art.8 CEDO, 
orice limitări aduse inviolabilităţii vieţii private sau 
secretului corespondenţei trebuie să corespundă le-
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gii, iar extinderea competenţelor subiectului oficial 
în cadrul interceptării, prin oferirea dreptului celui 
din urmă de a interveni în fondul conversaţiei afec-
tând autenticitatea acesteia, ar putea contraveni ce-
rinţei de previzibilitate [8] care se înaintează actului 
normativ în acest sens. 

În plus, instant messaging permite nu numai tran-
sferul de date anterior create sau formate în timpul 
comunicării, ci şi apelul telefonic [9] între două 
computere sau dispozitive asimilate acestuia [10], de 
unde şi derivă necesitatea determinării categoriei în 
care urmează a fi incluse, pentru o apreciere corectă 
a exigenţelor admisibilităţii legate de administrare. 
Astfel, atribuirea conversaţiilor respective la grupul 
celor telefonice propriu-zise sau la al celor electro-
nice, vor face aplicabile criteriile de individualizare 
a domeniului interceptat şi, implicit, va determina 
limitele intervenţiilor admisibile în viaţa privată şi 
secretul corespondenţei. 

Din perspectivă tehnică, atunci când aplicaţiile 
speciale apelează un computer, conexiunea între ele 
se realizează prin intermediul IP-urilor oferite de 
punctele de acces la un sistem informatic al mijloa-
celor tehnice ale ambilor utilizatori. În situaţia ape-
lurilor dintre calculatoare, nu se conectează anumite 
numere de telefon atribuite abonaţilor de prestatorul 
serviciilor de telefonie fixă sau mobilă, după regulile 
telefoniei tradiţionale, ci are loc transferul de date 
electronice de la un sistem informatic la altul, prin 
stabilirea unui cod care identifică computerul în ca-
drul comunicărilor internet de orice gen şi fără de 
care conexiunea însăşi nu poate avea loc. În acest 
sens, se vor considera comunicări electronice şi se 
vor supune cerinţelor de administrare şi admisibilita-
te ale interceptărilor de acest fel toate apelurile efec-
tuate între două sisteme informatice, dacă acestea se 
realizează prin intermediul serviciilor instant messa-
ging sau celor similare celor din urmă. Drept efect, 
vor fi considerate electronice şi conversaţiile care au 
drept mijloc tehnic de realizare telefoanele mobile, 
în situaţia în care acestea nu se fac în mod direct, 
apelând centrul de telecomunicaţii ci prin aplicaţiile 
corespunzătoare, apelând IP-urile atribuite de punc-
tele de acces la reţeaua globală sau locală [11]. 

Prin urmare, determinarea exactă a limitelor in-
terceptării, prin indicarea aplicaţiilor ce mijlocesc 
comunicarea, a formelor de comunicare sau a servi-
ciilor prin care se realizează este imperativă, întrucât 
tot ce depăşeşte limitele autorizate de judecătorul de 
instrucţie vor constitui date ce nu vor putea fi admise 
ca probă, iar un mandat prea larg nu este, în princi-

piu, acceptabil [5]. În funcție de natura infracţiunii 
cercetate, de materialul probant existent în cauză, de 
prezenţa criteriului de urgenţă şi alte circumstanţe 
particulare ale cauzei, unul sau mai multe criterii pot 
fi apreciate ca suficiente de judecătorul de instrucţie 
pentru a aprecia proporţionalitatea intervenţiei şi ad-
miterea măsurii.
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Sarcina definiţiei vinovăţiei a revenit ştiinţei drep-
tului penal, care a definit vinovăţia ca fiind ati-

tudinea psihică a persoanei faţă de fapta prejudiciabilă 
săvârşită şi urmările ei [1]. 

Riscul oportun, calculat și controlat, trebuie să evite 
riscul inoportun – necontrolabil; or, din punct de vedere 
juridic, există riscuri supuse normării – susceptibile de 
o evaluare anticipată, și riscuri nesupuse normării – im-
previzibile, rezultate din situații de urgență, caz fortuit 
sau forță majoră [2].

Pot fi identificate următoarele condiţii ale răspun-
derii penale:

Condiția ca fapta să fie prevăzută de legea penală −	
presupune tipicitatea, existența elementelor obiective și 
subiective cuprinse în definiția fiecărei fapte penale. În 
ceea ce privește elementele subiective, acestea presu-
pun doar o evaluare in abstracto, o detectare a formei 
de vinovăție prevăzută de lege. Aşadar, nu orice formă a 
ilicitului este susceptibil de a declanşa răspunderea pe-
nală, doar infracţiunea, forma cea mai severă a ilicitu-
lui, poate constitui temei al răspunderii penale. Aceasta 
implică preexistenţa normei juridice, în temeiul căreia 
fapta este incriminată ca infracţiune.

Vinovăția. Această trăsătură esențială presupu-−	
ne o analiză in concreto a culpabilității, o verificare 
a faptului dacă forma de vinovăție cu care a fost co-
misă fapta corespunde formei de vinovăție prevăzută 
de lege pentru fapta penală respectivă (intenție, culpă, 
praeterintenție). Tot în cadrul acestei trăsături se va ve-
rifica dacă subiectul putea, în concret, adopta un com-
portament conform normei (dacă nu a acționat sub im-
periul constrângerii sau într-un caz fortuit), precum și 
faptul dacă a cunoscut că modul său de a se comporta 
este antijuridic (dacă nu s-a aflat în eroare de drept).

Fapta savârşită să fie imputabilă şi să nu fie jus-−	
tificată. Imputabilitatea este situaţia juridică în care se 

găseşte o persoană care săvârşeşte o faptă prevăzută de 
legea penală cu vinovăţie. Caracterul imputabil al fap-
tei reclamă ca fapta prevazută de legea penală să fie 
săvârşită cu vinovăţie de către persoana faţă de care se 
exercită acţiunea penală. Făptuitorul trebuie să fie res-
ponsabil, ceea ce implică aptitudinea psihofizică de a 
înţelege semnificaţia şi consecinţele faptelor sale (fac-
torul intelectiv) şi de a fi stăpân pe ele (factorul volitiv). 
Imputabilitatea implică îndeplinirea unei condiţii nega-
tive, aceea de a nu exista o cauză de neimputabilitate, 
inclusiv fapta săvârșită fără vinovăție (cazul fortuit) 
[3].

Fapta săvârşită în caz fortuit nu constituie infrac-
ţiune, deoarece îi lipseşte trăsătura esenţială – cea a 
vinovăţiei. Fapta se consideră săvârşită fără vinovăţie 
dacă persoana care a comis-o nu îşi dădea seama de 
caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, 
nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei preju-
diciabile şi, conform circumstanţelor cauzei, şi nici nu 
trebuia sau nu putea să le prevadă [4]. Spre deosebire 
de cauzele justificative care produc efecte in rem şi se 
răsfrâng şi asupra participanţilor, cauzele de neimpu-
tabilitate produc efecte in personam (ele se analizează 
doar în raport cu făptuitorul), cu excepţia cazului fortuit 
care presupune o imposibilitate generală şi obiectivă de 
prevedere [5].

Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul 
este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. Prima 
chestiune pe care o distingem este aceea că cele două 
cauze exoneratoare de răspundere penală trebuie abor-
date împreună [6]. Abordarea unitară este firească. Însă 
cele două noţiuni nu sunt sinonime. 

Forţa majoră cuprinde împrejurări care se produc 
independent de voinţa omului şi de care legea în vigoa-
re leagă producerea unor efecte juridice. Într-o astfel de 
situaţie, persoana este nevoită să acţioneze altfel decât 
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ar vrea. Legea penală nu defineşte forţa majoră, iar doc-
trina şi jurisprudenţa admit că este vorba despre un eve-
niment absolut imprevizibil şi absolut insurmontabil, 
precum un eveniment natural (sau de altă natură), cum 
ar fi o catastrofă naturală, un cutremur, o inundaţie, o 
ploaie torenţială, un incendiu catastrofal, o conflagra-
ţie [7]. Ea se delimitează de cazul fortuit (neprevăzut, 
inopinat) pentru că, dacă prin forţa majoră se înţelege 
orice împrejurare extraordinară şi invincibilă, cazul 
fortuit desemnează o împrejurare extraordinară şi im-
previzibilă; după cum s-a observat, se poate susţine că 
imprevizibilitatea lipseşte în cazul de forţă majoră [8].

Forţa majoră este un eveniment extern, imprevizibil, 
absolut invincibil şi inevitabil care înlătură răspunderea 
persoanei care a săvârșit fapta prejudiciabilă:

evenimentul invocat ca forţă majoră trebuie să 1) 
fie cu totul străin, extern de persoana care săvârșește 
fapta prejudiciabilă, să nu fie sub nicio formă sub con-
trolul acesteia; 

evenimentul în discuţie trebuie să fie surprinză-2) 
tor, neaşteptat, să nu poată fi prevăzut de nicio persoa-
nă, oricât ar fi fost de prudentă în acţiunile sale;

a treia condiţie presupune ca evenimentul să fie 3) 
absolut invincibil şi inevitabil, astfel că nicio persoană 
nu l-ar fi putut evita şi nu ar fi putut înfrânge efectele 
acestuia; este necesar, aşadar, din acest punct de vedere, 
ca împrejurarea respectivă să fie absolut insurmontabi-
lă, ceea ce înseamnă că, în condiţiile în care, cu eforturi 
sau costuri suplimentare, efectele puteau fi evitate sau 
înlăturate (chiar dacă evenimentul a fost cu adevărat 
extern şi imprevizibil), nu se mai poate invoca inciden-
ţa forţei majore [9].

Toate aceste trei elemente se apreciază in abstrac-
to, după tipul obiectiv al unui om suficient de diligent. 
Aprecierea caracteristicilor forţei majore nu se face in 
concreto, adică după o anumită persoană care are o 
anumită pregătire într-un domeniu, pregătire ce i-ar fi 
permis, într-un caz dat, să prevadă, să evite sau să în-
vingă efectele forţei majore [10].

Potrivit doctrinei şi jurisprudenţei, cazuri de forţă 
majoră includ: cutremurul, inundaţiile, incendiul, grin-
dina, vântul puternic, căderile masive de zăpadă, catas-
trofele naturale şi orice împrejurări cu consecinţe grave 
cauzate de fenomene meteorologice extreme; în fine, 
mai pot fi reţinute în categoria forţei majore, războiul, 
dar şi embargoul. Concluzia este că forţa majoră este o 
cauză exoneratoare de răspundere absolută [11].

Am putea concluziona că suntem în prezenţa a două 
noţiuni diferite din punct de vedere juridic [12]. Ca-
zul fortuit nu poate fi asimilat forţei majore. Trebuie să 
admitem că între cele două noţiuni există asemănări şi 
deosebiri importante, pe care le vom analiza, deoarece 
deseori există confuzia care se face frecvent între cele 
două cauze exoneratoare de răspundere penală.

Sub aspectul naturii juridice a celor două cauze 
exoneratoare de răspundere penală, există, în doctrină, 
cu privire la acestea, păreri contradictorii, în sensul că 
forţa majoră şi cazul fortuit ar elimina din ecuaţia prin-
cipiului răspunderii penale, fie vinovăţia, fie legătura 
de cauzalitate.

Atât forţa majoră, cât şi cazul fortuit sunt cauze exo-
neratoare de răspundere (cauze care înlătură răspunde-

rea); ambele situaţii trebuie să se constituie în eveni-
mente imprevizibile (de neprevăzut), şi insurmontabile, 
în sensul că producerea lor nu poate fi împiedicată, iar 
efectele acestora nu pot fi înlăturate, chiar dacă, în fapt, 
caracterul insurmontabil se analizează cu mai mare 
atenţie şi rigoare în cazul fortuit, dat fiind că, în cazul 
forţei majore, acesta este (trebuie să fie) cât de se poate 
de evident (caracterul absolut invincibil al forţei ma-
jore). 

Forţa majoră poate fi numai un eveniment extern, 
pe când cazul fortuit, chiar dacă nu este cauzat de auto-
rul faptei ilicite, poate deriva şi din acţiunile acestuia. 
Forţa majoră trebuie să fie un eveniment cu adevărat 
inevitabil şi invincibil (imposibil de înfrânt), ceea ce nu 
se cere, în principiu, la cazul fortuit. 

Credem că disocierea celor două noţiuni – caz fortu-
it/forţă majoră – este inutilă şi mai mult, creează confu-
zii majore, cu atât mai mult cu cât, aşa cum am arătat, 
în ciuda faptului că premisele şi efectele celor două ca-
tegorii de evenimente sunt foarte asemănătoare. După 
părerea noastră, ar trebui să existe o singură noţiune (fie 
că o denumim caz fortuit, fie forţă majoră – e mai puţin 
important) care să delimiteze, în definitiv, orice situaţie 
aflată mai presus de voinţa (intenţia) omului, care con-
tribuie hotărâtor la producerea prejudiciului.

În acest sens, reţinem că în dreptul cutumiar se folo-
seşte doar termenul de forţă majoră (din limba france-
ză – force majeure), termen care desemnează, în esenţă, 
o „constrângere irezistibilă”, iar în dreptul contractu-
al, un eveniment care afectează contractul şi care este 
„complet în afara controlului părţilor”. Aşadar, în 
mod cert, opinia noastră este ca şi în dreptul român să 
lucrăm cu o singură noţiune; această singură noţiune 
ar trebui să fie forţa majoră, pentru un simplu motiv, 
şi anume, că este un termen mai larg, care ar include şi 
noţiunea de caz fortuit.

Totodată, cazul fortuit desemnează situaţia, starea, 
împrejurarea în care acţiunea sau inacţiunea unei per-
soane a produs un rezultat pe care acea persoană nu 1-a 
conceput şi nici urmărit şi care se datorează unei ener-
gii, a cărei intervenţie nu a putut fi prevăzută. Un exem-
plu clasic ce se dă în literatura juridică: un tractorist, 
în timp ce ara cu tractorul, atinge cu plugul un obuz, 
rămas neexplodat în pământ din timpul războiului, care 
explodează şi răneşte un muncitor agricol. Peste acţiu-
nea tractoristului de a ara se suprapune o altă energie a 
cărei intervenţie este imprevizibilă (explozia obuzului), 
care produce rezultatul socialmente periculos – vătă-
marea corporală a muncitorului agricol. 

În conformitate cu art. 20 CP RM (Fapta săvârșită 
fără vinovăție (Cazul fortuit)), fapta se consideră să-
vârşită fără vinovăţie, dacă persoana care a comis-o 
nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al ac-
ţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea 
survenirii urmărilor ei prejudiciabile şi, conform cir-
cumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le 
prevadă.

Din dispoziţiile art.20 CP RM rezultă două situaţii 
în care între acţiunea (inacţiunea) şi urmarea prejudi-
ciabilă survenită există legătură cauzală, însă fapta se 
consideră săvârşită fără vinovăţie.

În prima situaţie, persoana care a comis fapta nu îşi 
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dă seama şi, conform circumstanţelor cauzei, nici nu 
putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor 
(inacţiunilor) sale. La această situaţie se referă, în pri-
mul rând, legitima apărare aparentă, când o persoană 
este convinsă, în baza unor date obiective şi a unor con-
diţii subiective, că se află în faţa unui atac. În asemenea 
cazuri, trebuie să existe împrejurări reale care să creeze 
făptuitorului certitudinea că se află în faţa unui atac. 
Dacă se va stabili că persoana care se crede cu bună-
credinţă atacată şi circumstanţele concrete ale cauzei, 
inclusiv comportamentul părţii vătămate, îi dădeau te-
meiuri de a aprecia acţiunile părţii vătămate ca atac ce-i 
dă dreptul de a se apăra, fapta se consideră săvârşită 
fără vinovăţie. Or, persoana nu-şi dădea seama şi, con-
form circumstanţelor cauzei, nici nu putea să înţeleagă 
caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale. 
În cazul infracţiunilor cu componenţe formale, dacă 
persoana nu îşi dădea seama sau nu trebuia şi nici nu 
putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor 
(inacţiunilor) sale, ele, de asemenea, se consideră să-
vârşite fără vinovăţie.

A doua situaţie, în care fapta se săvârşeşte fără vi-
novăţie, este aceea în care persoana nu îşi dă seama de 
caracterul prejudiciabil al faptei sale, nu prevede posi-
bilitatea survenirii urmării şi, conform circumstanţelor 
cauzei, nici nu trebuia şi nici nu putea să le prevadă. 

Pentru existenţa acestei situaţii, este necesar a sta-
bili dacă fapta săvârşită îndeplineşte următoarele con-
diţii ce se desprind din reglementarea menţionată:

O faptă se consideră săvârşită în caz fortuit, când 
sunt îndeplinite condiţiile: 

rezultatul socialmente periculos al faptei să fie 1) 
consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine (obiec-
tive) de voinţa şi conştiinţa făptuitorului; 

între împrejurarea neprevăzută şi rezultatul pro-2) 
dus trebuie să existe legătură de cauzalitate (dacă nu 
există legătură de cauzalitate în sensul că rezultatul s-ar 
fi produs ca urmare a acţiunii sau inacţiunii făptuitoru-
lui şi fără intervenţia neprevăzută a energiei străine, nu 
există caz fortuit);

făptuitorul să fi fost în imposibilitatea de a pre-3) 
vedea intervenţia împrejurării (forţei străine) care a 
produs rezultatul, imprevizibilitatea se referă la inter-
venţia împrejurării, a momentului de apariţie al aces-
tei împrejurări, şi nu la rezultatul care poate fi general 
previzibil; 

imposibilitatea de prevedere trebuie să fie 4) obiec-
tivă, în sensul că, în situaţia dată, nicio persoană, oricât 
de perspicace şi diligentă ar fi fost ea, nu poate să pre-
vadă intervenţia împrejurării care a determinat produ-
cerea rezultatului prejudiciabil.

fapta care a produs un rezultat socialmente peri-5) 
culos, datorat intervenţiei imprevizibile a unei energii 
străine, să fie prevăzută de legea penală.

Numai atunci când fapta întruneşte cumulativ toa-
te condiţiile subiective şi obiective enunţate, aceasta 
se consideră săvârşită fără vinovăţie în înţelesul art.20 
CP. 

Marea majoritate a autorilor a clasificat cazul for-
tuit în două tipuri, şi anume, evenimente intrinseci 
(evenimentul ar ţine chiar de persoana care a săvârșit 
infracțiunea sau de o faptă a unui animal căruia nu i se 

puteau fi prevăzute reacţiile) şi evenimente extrinseci 
(împrejurările cu totul externe de persoana celui care 
a săvârșit infracțiunea, ca şi în cazul forţei majore, dar 
care nu îndeplinesc caracterul absolut invincibil şi in-
evitabil, aşa cum se cere la forţa majoră). Prin urmare, 
această a doua varietate de caz fortuit ar putea crea con-
fuzii mai mari cu forţa majoră, întrucât cele două cauze 
exoneratoare de răspundere au în comun elementul cu 
adevărat extern de persoana care a săvârșit fapta preju-
diciabilă. În opinia noastră, orice eveniment cu adevă-
rat extern poate constitui, întotdeauna, un caz de forţă 
majoră, iar nu şi un caz fortuit.

Dacă ne vom adresa la conținutul normei juridico-
penale similare din legea penală română, vom observa 
că, în conformitate cu art.31 (Cazul fortuit) din Noul 
cod penal român [13], nu este imputabilă fapta prevă-
zută de legea penală al cărei rezultat e consecința unei 
împrejurări care nu putea fi prevăzută. 

Din compararea a două definiții legislative din Re-
publica Moldova (art.20 CP RM) și România (art.31 
CP Rom.) similare totuși, putem distinge anumite 
particularități. Așadar, dacă legea penală a Republicii 
Moldova pune accentul pe o imprevizibilitate subiecti-
vă a unor împrejurări de către persoana care săvârșește 
fapta prejudiciabilă, atunci legea penală română pune 
în evidență imprevizibilitatea obiectivă a împrejurării. 
O astfel de abordare legislativă a avut și un impact seri-
os asupra practicii de aplicare a art.31 CP Rom.

Mai jos vor fi aduse două cazuri din practica judici-
ară a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României:

Arhiva Înaltei Curți de Casație și Justiție a Ro-1) 
mâniei. Secţia penală. Decizia nr.238/A din 5 septem-
brie 2014 [14].

Arhiva Înaltei Curți de Casație și Justiție a Ro-2) 
mâniei. Secţia penală. Decizia nr.946 din 14 martie 
2014 [15].

1) Arhiva înaltei Curți de Casație și justiție a 
României. Secţia penală. Decizia nr.238/A din 5 sep-
tembrie 2014. Instanţa a reţinut următoarea situaţie de 
fapt:

În data de 12 decembrie 2011, ora 09.43, în condiţii 
de ceaţă cu cer invizibil, cu vizibilitate orizontală de 
50 m, astfel cum a rezultat din adresa Centrului Me-
teorologic Regional Transilvania Sud, trenul automo-
tor 14705 condus de inculpatul G.I., ce se deplasa pe 
ruta Braşov - Zărneşti, pleacă din staţia Râşnov Haltă 
(Chimica), cu o viteză ce creşte treptat pe o distanţă 
de 2050 m până la 66 km/h, după care viteza scade tot 
treptat, pe o distanţă de 850 m, până la 47 km/h, sca-
de apoi brusc la 40 km/h, moment în care s-a produs 
frânarea de urgenţă, după care viteza scade la zero, 
iar trenul s-a oprit la ora 09.46 (procesul-verbal de ve-
rificare şi citire a datelor înregistrate de vitezometrul 
trenului).

Cauza scăderii bruşte a vitezei la 40 km/h a fost ac-
ţionarea frânei de către inculpatul G.I. în momentul în 
care a observat pe linie remorca cisternei condusă de 
inculpatul S.L., scăderea vitezei la zero fiind determi-
nată de impactul produs ce a cauzat oprirea totală a 
trenului.

Impactul a avut loc între partea frontală a trenului 
şi zona mediană a cisternei, capul tractor fiind trecut 



23

Nr. 4, 2017 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

de linia de cale ferată în momentul impactului. Urma-
rea accidentului a fost deraierea trenului automotor 
14705, avarierea acestuia şi a semiremorcii în propor-
ţie de 80%, pierderea a 4000 litri de motorină, afecta-
rea circulaţiei trenurilor de călători pe această rută şi 
vătămarea corporală a 5 călători, ce nu au suferit însă 
leziuni vindecabile în mai mult de 10 zile de îngrijiri 
medicale.

Existenţa factorului de ceaţă cu cer invizibil a rezul-
tat şi din toate declaraţiile aflate la dosar şi din fotogra-
fiile judiciare efectuate la scurt timp la locul acciden-
tului. Producerea acestui accident a fost mult înlesnită 
de inexistenţa semafoarelor sau a barierei la trecerea de 
nivel cu calea ferată şi de vizibilitatea de 50 m cauzată 
de ceaţa densă.

Timpul necesar pentru a traversa calea ferată de că-
tre o cisternă încărcată cu 4000 litri de motorină ce era 
dotată şi cu cutie automată, astfel cum era cea condusă 
de inculpatul S.L., era mai mare de 10 sec de la indica-
tor şi 4 sec de la locul de impact, timpi stabiliţi de ex-
pertul ce a avut în calcul o cisternă fără încărcătură, dar 
inculpatul, ce conducea o asemenea cisternă încărcată 
şi, conform declaraţiei, nu era pentru prima dată când 
traversa această cale ferată, trebuia să prevadă de cât 
timp are nevoie pentru a traversa în siguranţă, astfel că, 
indiferent care ar fi fost timpul stabilit de expert pentru 
traversare, inculpatul nu poate fi exonerat de vinovăție, 
întrucât legea nu prevede un anumit timp cuantificat în 
secunde de traversare a unei căi ferate, ci fiecare şofer, 
în funcţie de ce autovehicul conduce, îşi stabileşte pro-
priul timp de traversare în siguranţă.

Vinovăția inculpatului S.L. a fost una ce se află la 
graniţa cazului fortuit, numai că vizibilitatea nu era atât 
de scăzută încât să se considere că inculpatului îi era 
imposibil să evite coliziunea cu trenul, iar acesta tre-
buia să fie mai atent la zgomotul specific unui tren în 
mers cu viteza de 47 km/h, prin prudenţă sporită înţe-
legându-se orice acte pe care şoferul trebuie să le rea-
lizeze, în funcţie şi de condiţiile meteo, pentru a trece 
în siguranţă calea ferată, cum ar fi închiderea radioului, 
deschiderea tuturor geamurilor şi aşteptarea unei anu-
mite perioade de timp cu atenţie sporită la zgomote, 
poate şi o coborâre din autovehicul pentru a auzi şi ve-
dea mai bine.

Inculpatul S.L. a declarat că a luminat cu farurile şi 
a claxonat, aspecte total inutile la trecerea de nivel de 
cale ferată din moment ce trenul are întotdeauna prio-
ritate de trecere şi nu este obligat să frâneze pentru a 
lăsa autovehiculul să treacă. Ceea ce a făcut inculpatul 
S.L. a fost o bună practică a şoferilor, dar valabilă în 
intersecţii, în special în cele nedirijate prin semne de 
circulaţie sau semafoare.

Caracteristic cazului fortuit este faptul că acţiunea 
sau inacţiunea unei persoane produce un rezultat soci-
almente periculos, neaşteptat, datorită faptului că intră 
în concurs cu o împrejurare fortuită, neprevizibilă, care 
produce în fapt acel rezultat, iar această imprevizibili-
tate trebuie să aibă un caracter obiectiv şi general.

Cazul fortuit are caracter obiectiv şi există când 
„acţiunea-inacţiunea unei persoane a produs un re-
zultat pe care acea persoană nu l-a conceput şi nu l-a 
urmărit, producerea lui fiind datorată unei împrejurări 

neaşteptate”, adică împrejurarea nu putea fi prevăzută 
de orice altă persoană, nu numai de către subiectul care 
a săvârşit fapta.

Susţinerea acestuia în sensul că a luminat cu farurile 
şi a claxonat sau s-a asigurat prin deschiderea ferestre-
lor, iar apoi s-a angajat în trecere şi întrucât un coleg 
al său i-a comunicat telefonic că se poate trece în sigu-
ranţă, se circumscrie unor măsuri minime de diligenţă, 
măsuri care însă în raport cu circumstanţele concrete 
ale cauzei (respectiv trecerea de nivel de cale ferată 
unde trenul are întotdeauna prioritate de trecere şi nu 
este obligat să frâneze pentru a lăsa autovehiculul să 
treacă, ceaţă intensă şi vizibilitate redusă) nu s-au dove-
dit suficient de riguroase şi de eficiente, deşi trebuia şi 
putea să prevadă rezultatul şi deşi se impunea sporirea 
la maximum a măsurilor într-o atare situaţie.

Aşadar, caracterul obiectiv şi general al imprevizi-
bilităţii ce diferenţiază această neprevedere, în situaţia 
cazului fortuit, de imprevizibilitatea care apare în situa-
ţia în care inculpatul, deşi trebuia să prevadă rezultatul, 
nu-l prevede datorită unor deficienţe şi limite persona-
le, nu se regăseşte în acţiunea şi conduita inculpatului 
S.L., care a acţionat facil, creând o stare de pericol real 
pentru siguranţa mijloacelor de transport pe calea fera-
tă, urmată de producerea unei pagube generată de im-
pactul cu trenul, nu-şi găseşte suport în actele şi probele 
dosarului, sens în care solicitarea sa de achitare pe mo-
tivul existenţei unei cauze ce înlătură caracterul penal 
al faptei este neîntemeiată.

În concluzie, instanţa a considerat că inculpatului 
G.I. (conducătorul trenului) nu i se poate reţine nicio 
vină în producerea acestui accident, acesta respectând 
toate normele ce reglementează darea semnalelor acus-
tice şi folosirea celor luminoase în condiţiile date.

Astfel, instanța a formulat următoarele două con-
cluzii:

În cazul unui accident de cale ferată, produs la 1) 
trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere, prin 
coliziunea unui tren cu un autovehicul, culpa mecani-
cului locomotivei nu poate fi reţinută, dacă acesta şi-a 
îndeplinit obligaţiile legale privind semnalizarea lumi-
noasă şi obligaţiile legale privind semnalele acustice şi 
a redus viteza sub limita cu care putea circula în zona 
trecerii la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere. 

Fapta şoferului unui autovehicul care era obligat 2) 
să dea dovadă de prudenţă sporită la apropierea şi tra-
versarea liniilor de cale ferată şi, prin conduita sa – de 
a nu manifesta suficientă prudenţă la trecerea la nivel 
cu calea ferată simplă, fără bariere – a condus la coli-
ziunea cu un tren, fapta având ca urmare un accident 
de cale ferată, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii. Într-o astfel de ipoteză, nu sunt incidente 
dispoziţiile art.31 C. pen., referitoare la cazul fortuit, 
întrucât această cauză de neimputabilitate implică exis-
tenţa unei imprevizibilităţi obiective a împrejurării care 
are drept consecinţă producerea rezultatului.

2) Arhiva înaltei Curți de Casație și justiție a 
României. Secţia penală. Decizia nr.946 din 14 mar-
tie 2014. Instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Deplasarea numitului P.I., de la un etaj superior la 
un etaj inferior, la camera unde era cazată partea vă-
tămată M.L., pe care a agresat-o, nu poate avea con-
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sistenţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută de 
către inculpaţi; ea s-a datorat neglijenţei de care au 
dat dovadă inculpaţii în exercitarea atribuţiilor de ser-
viciu. Modul defectuos în care inculpaţii S.G. şi M.G. 
şi-au exercitat atribuţiile de serviciu au favorizat com-
portamentul numitului P.I. care, deşi avea calitatea de 
deţinut, fiind în executarea unei pedepse privative de 
libertate, aflat temporar în custodia statului, s-a depla-
sat nestingherit de la o secţie la alta, agresându-l pe 
M.L., aflat şi el în executarea unei pedepse privative 
de libertate, situaţie ce nu poate fi similară cu acţiunea 
unei forţe, a unei energii a cărei intervenţie să nu poată 
fi prevăzută.

Dacă inculpatul S.G. ar fi realizat un control efici-
ent al martorilor scoşi din camera nr. 77 unde se afla 
şi P.I., dacă i-ar fi supravegheat în permanenţă, ar fi 
putut să împiedice acel eveniment ce a avut ca rezul-
tat agresarea părţii vătămate. La fel şi inculpatul M.G. 
şi-a îndeplinit în mod defectuos sarcinile de serviciu cât 
timp, deşi susţine că se afla la locul său de muncă, nu a 
văzut evenimentul, arătând în declaraţie că, în timp ce 
se afla cu spatele spre camera unde era deţinută partea 
vătămată, a auzit nişte zgomote puternice, el s-a întors 
înspre această direcţie, alergând să vadă ce se întâm-
plă, iar când a ajuns la camera nr.46 a observat-o pe 
partea vătămată plină de sânge.

Rezultă chiar din declaraţia inculpatului M.G. că 
acesta a dat dovadă de neglijenţă în îndeplinirea atri-
buţiilor de serviciu prin nesupravegherea corespun-
zătoare a sectorului său de activitate. Astfel, vizetele 
camerelor nu erau închise, nu a supravegheat cores-
punzător sectorul unde îşi îndeplinea atribuţiile de ser-
viciu, aceste împrejurări favorizând comiterea faptei 
de către P.I. Regulile de conduită într-un penitenciar 
sunt foarte stricte şi nu permit deplasarea deţinuţilor în 
cadrul penitenciarului decât sub o supraveghere atentă 
a agenţilor supraveghetori şi numai în prezenţa aces-
tora; or, rezultă cu certitudine că deplasarea numitului 
P.I. de pe o secţie pe alta a fost favorizată de neglijenţa 
manifestată de către inculpaţii S.G. şi M.G. care nu au 
asigurat uşile de acces între cele două secţii, ei fiind 
singurii care aveau chei pentru deschiderea acestora, 
nu au supravegheat corespunzător deţinuţii scoşi din 
camera nr.77, nu au realizat un control ferm al deţinu-
ţilor la scoaterea din cameră şi, de asemenea, nu au 
realizat o pază eficientă a sectorului unde îşi desfăşu-
rau activitatea.

Astfel, instanța a formulat următoarea concluzie: 
încălcarea din culpă, de către funcţionarul public din 
sistemul administraţiei penitenciare, a îndatoririlor de 
serviciu privind supravegherea persoanelor private de 
libertate, prin îndeplinirea defectuoasă a acestor înda-
toriri, care a avut ca rezultat vătămarea corporală a unei 
persoane private de libertate de către o altă persoană 
privată de libertate, întruneşte elementele constitutive 
ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu.

După cum putem observa din cele aduse din doctri-
na și practica judiciară, fapta prevăzută de legea penală 
săvârşită în caz fortuit nu este infracţiune, îi lipseşte 
trăsătura esenţială a vinovăţiei. Vinovăţia făptuitorului 
este exclusă fiindcă acesta s-a aflat în imposibilitatea de 
a prevedea intervenirea împrejurării ce a produs rezul-

tatul socialmente periculos. Specific deci pentru cazul 
fortuit este faptul că acţiunea sau inacţiunea unei per-
soane produce un rezultat socialmente periculos dato-
rită intervenţiei unei forţe a cărei apariţie nu a putut fi 
prevăzută şi care produce în fapt acel rezultat. 

Ca şi forţa majoră, cazul fortuit este o împrejurare 
de fapt imprevizibilă şi de neînlăturat care desfiinţează, 
în mod obiectiv, orice legătură cauzală (sau, într-o altă 
viziune doctrinală, înlătură orice formă de vinovăție 
din partea făptuitorului), cu consecinţa exonerării de 
răspundere penală. În schimb, nu se mai cere, în cazul 
fortuit, cerinţa caracterului extern al evenimentului, şi 
nici caracterul absolut invincibil şi inevitabil, elemente 
specifice definitorii ale forţei majore [16].

O faptă prejudiciabilă și prevăzută de legea penală 
se consideră caz fortuit, atunci când acţiunea sau inac-
ţiunea unei persoane a produs un rezultat prejudiciabil 
pe care aceasta nu l-a prevăzut şi nu l-a dorit, ca urma-
re a unei forţe străine ce n-a putut fi prevăzută în mod 
obiectiv. 

Rezultă că există caz fortuit când acţiunea sau inac-
ţiunea unei persoane a produs un rezultat pe care acea 
persoană nu l-a conceput şi nu l-a urmărit, producerea 
lui fiind datorată unei împrejurări neaşteptate, adică ac-
ţiunii unei forţe, unei energii a cărei intervenţie nu a pu-
tut fi prevăzută. Această împrejurare care a dat naştere 
rezultatului neaşteptat are caracter obiectiv, în sensul că 
apariţia ei nu ar fi putut fi prevăzută în aceleaşi condiţii 
de fapt de nicio altă persoană. Ca atare, când se invocă 
existenţa cazului fortuit trebuie să se examineze carac-
terul obiectiv al imposibilităţii de a fi prevăzută împre-
jurarea care a dat loc rezultatului neaşteptat, adică să se 
stabilească că, în situaţii similare, nimeni nu ar fi putut 
să prevadă ivirea acelei împrejurări.

Caracterul penal al faptei este înlăturat tocmai pen-
tru că făptuitorul este în imposibilitate de a prevedea 
intervenţia energiei străine care a produs rezultatul, 
ceea ce înseamnă că el nu a prevăzut şi nici nu putea să 
prevadă intervenţia acelei împrejurări care s-a suprapus 
peste activitatea sa şi rezultatul care a survenit în urma 
acestei suprapuneri, ceea ce presupune că a lipsit facto-
rul intelectiv. Lipsind factorul intelectiv, fapta prevăzu-
tă de legea penală este săvârşită fără vinovăţie, acesta 
fiind şi argumentul pe baza căruia se înlătură caracterul 
penal al faptei. Limita de comparaţie a imposibilităţii 
de prevedere a faptei este generată de aprecierea că, în 
situaţii identice, nicio persoană nu ar fi putut să prevadă 
rezultatul produs.

Domeniul întâmplării, necunoscut şi necontrolat 
de individul uman, nu poate fi cenzurat de legea pe-
nală, nu poate avea caracter de infracţiune. Practica şi 
doctrina judiciară au stabilit că nu există similitudine 
între cazul fortuit determinat de o „imprevizibilitate 
obiectivă” şi „imprevizibilitatea subiectivă” determi-
nată de lipsa de prevedere din partea autorului acţiunii 
(inacţiunii). Astfel, pentru cazul fortuit operează im-
posibilitatea obiectivă de a prevedea o anumită împre-
jurare care a produs un rezultat neaşteptat, iar în cazul 
imprevizibilităţii subiective se stabilesc condiţiile în 
care a acţionat făptuitorul, apreciindu-se dacă rezul-
tatul acţiunii sale putea sau nu să fie prevăzut de ori-
ce altă persoană pe anumite condiţii absolut necesare 
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pentru a produce efecte pe linia înlăturării caracterului 
penal al faptei.

Imposibilitatea de prevedere în cazul fortuit a inter-
venţiei forţei străine (energiei străine) care a determinat 
producerea rezultatului socialmente periculos, este ge-
nerală şi obiectivă, ţine de limitele generale omeneşti 
ale posibilităţii de prevedere. Împrejurarea neprevizi-
bilă poate fi anterioară, concomitentă sau subsecventă 
acţiunii făptuitorului. 

Pentru a fi în prezenţa cazului fortuit, este necesară 
o împrejurare exterioară care se suprapune peste acţi-
unea desfăşurată de către autor, ducând la producerea 
altui rezultat, care nu putea fi prevăzut. Originea aces-
tei împrejurări se poate regăsi: într-o faptă a omului; 
într-un fenomen natural; în actul unui animal; într-o 
defecţiune tehnică etc. [17].

Împrejurările evocate se pot suprapune fie peste 
o activitate licită a autorului (o defecţiune survenită 
brusc la sistemul de direcţie în timp ce autorul condu-
cea regulamentar autoturismul), fie peste o activitate 
ilicită (autorul ameninţă victima, iar aceasta, datorită 
unei afecţiuni cardiace grave şi nedescoperite, dece-
dează). Intervenţia împrejurării exterioare şi rezultatul 
acesteia trebuie să fie imprevizibile. Aşa cum s-a arătat 
în doctrină, imprevizibilitatea trebuie să fie generală şi 
obiectivă, ţinând de limitele generale ale posibilităţii de 
prevedere [18]. 

Persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii ur-
mărilor ei prejudiciabile şi, conform circumstanţelor 
cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă. Din 
această definiţie generală se pot deduce două cauze: 
obiective: imposibilitatea obiectivă de a preveni urmă-
rile prejudiciabile (spre exemplu, situaţie extremală, 
o serie de intervenţii chirurgicale pe timp de noapte 
etc.). Principala condiţie este că această circumstanţă 
se conştientizează de către făptuitor; subiective: starea 
specială în care se află făptuitorul (boală, surmenaj ne-
uropsihic al lucrătorului me-dical etc.) [19]. 

Cazul fortuit în practica medicală posedă anumite 
particularități și, de aceea urmează a fi abordat într-un 
mod special. Forţa majoră şi cazul fortuit au jucat în-
totdeauna un rol determinant în exonerarea de răspun-
dere a medicului. Forţa majoră poate fi reţinută ori de 
câte ori stabilirea greşită a unui diagnostic sau nefina-
lizarea unei terapii sunt cauzate de împrejurări externe, 
iar cazul fortuit apare atunci când această cauză este 
de natură internă. Medicul nu va raspunde de riscurile 
imprevizibile care înlatură caracterul ilicit al faptei: ca-
zul fortuit (cauze interne), forta majora (cauze externe) 
[20]. În caz de pericol de moarte nemijlocit, medicul va 
rămâne lângă bolnav atât timp cât este nevoie de ajuto-
rul lui personal. Bolnavii consideraţi nevindecabili vor 
fi trataţi cu aceeaşi grijă şi atenţie ca şi bolnavii vinde-
cabili. Medicul poate renunţa în mod licit la tratarea 
unui anumit bolnav invocând un motiv legitim, forţa 
majoră sau cazul fortuit, în caz contrar fiind ţinut să 
răspundă pentru abandon.

Noţiunea „eroarea medicală” intră sub incidenţa 
noţiunii „fapta săvârşită fără vinovăţie (cazul fortu-
it)”, definită la art. 20 CP RM. E de menţionat că există 
imposibilitatea obiectivă şi subiectivă de a prevedea şi 
de a contracara consecinţele faptei săvârşite, totodată, 

se stabileşte că lucrătorul medical a acţionat prudent la 
timp şi în conformitate cu regulile şi metodele existente 
în medicină. Ca urmare, survenirea consecinţelor nega-
tive, cum menţionează autorii citaţi, nu este într-o legă-
tură de cauzalitate sine qua non cu acţiunea sau inacţi-
una respectivă, fiind generată de cauze care nu puteau 
fi prevăzute de către lucrătorul medical [21].

Din cele expuse, concluzionăm că criteriul de bază 
al erorii medicale (obiective) este buna-credinţă a lu-
crătorului medical şi năzuinţa de a acorda asistenţă me-
dicală unui pacient, deşi în esenţă aceste acţiuni au fost 
greşite. Dacă cazurile de comitere a greşelilor şi negli-
jenţei în practica profesională a medicilor sunt prevăzu-
te, într-o anumită măsură, în literatura medico-legală, 
atunci problema vizând cazurile nefericite din practica 
medicală nu este cunoscută. De multe ori, putem consi-
dera logic că o mare parte a cazurilor neadecvate de tra-
tament pot fi explicate de circumstanţele întâmplătoare 
care nu puteau fi prevenite din timp [22]. 

În practica medicală caz fortuit – reprezintă situația 
în care survine o împrejurare care nu poate fi prevazu-
tă (oprirea electricității, deci oprirea aparaturii – res-
piratorului, defibrilatorului). Aşadar, în medicină ca-
zul fortuit reprezintă complicaţiile apărute la etapa de 
diagnosticare sau de tratament, care puteau fi evitate 
numai în cazul renunţării la tratamentul efectuat, ceea 
ce nu este posibil în cazul concret. Criteriul principal 
este imprevizibilitatea survenirii acestui rezultat în 
medicina contemporană. Consecinţele survenite pot 
apărea în urma reacţiei individuale a organismului 
sau în urma împrejurărilor obiective în care s-a efec-
tuat intervenţia (spre exemplu, reacţia imprevizibilă 
a pacientului la vaccina introdusă, la substanţele nar-
cotizante aplicate în anesteziologie etc.). De obicei, 
comisiile de expertiză în cazurile medicale foarte rar 
trasează o tangenţă între rezultatul nefavorabil curativ 
şi cazul fortuit.

În practica medicală cazul fortuit poate fi recunos-
cut numai dacă este menţinută una din următoarele 
două condiţii: 1) lucrătorul medical nu avea posibili-
tatea obiectivă de a acorda o asistenţă medicală adec-
vată împrejurărilor existente (spre exemplu, din cauza 
aprovizionării insuficiente cu echipament tehnic speci-
al etc.); 2) metoda (procedeul) de diagnosticare sau tra-
tament aleasă de către lucrătorul medical este aprobată 
şi recunoscută de medicina contemporană, dar în cazul 
concret nu a condus la rezultatele pozitive aşteptate. 

Eroarea de fapt este definită ca necunoașterea sau 
cunoașterea incompletă sau greșită a unei stări, situații 
sau împrejurări. Exemplu administrarea de drog con-
traindicat la un caz în comă sau în stop cardio-respira-
tor, ex calciu, beta blocant, heparină. Eroarea de fapt 
este generatoare de interpretări greșite. Eroare de fapt 
este posibilă chiar și în condițiile de activitate corec-
tă, în comparație cu greșeală (când există vinovăția) 
care are consecință condamnarea. Eroarea poate fi 
justificată prin alte situații similare, citate din litera-
tura medicală, prin recunoașterea de către autoritatea 
profesională ca posibilă în condițiile date și la nivelul 
de calificare al celui aflat în eroare și poate înlătura 
răspunderea juridică [23].

Lipsa de angajare responsabilă în favoarea bolna-
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vului, acceptarea riscurilor și evitarea lor de teama răs-
punderii pot constitui o eroare de fapt. Greșeala medi-
cală recunoscută și corectată la timp poate fi convertită 
în eroare de fapt.

Raritatea unor situații și particularitățile cazurilor 
pot duce la posibilități de eroare medicală – care sunt 
neimputabile, de exemplu: 1) abdomen acut operat, re-
operat la un comițial cu fals abdomen acut – diagnostic 
și intervenție inoportună; 2) necroză pancreatică nedia-
gnosticată la un pacient în stare de ebrietate. Procentul 
de diagnostic greșit în condiții obișnuite de lucru este, 
după unii autori, foarte ridicat, de peste 50%. Uitarea 
de comprese în câmpul operator este o greșeală regre-
tabilă, dar care nu determină direct sau indirect decesul, 
neimputabilă în cazul unui pacient la care intervenția 
chirurgicală este absolut necesară cu orice risc [24].

Pornind de la cele expuse, vom formula următoare-
le concluzii:

Imputabilitatea implică îndeplinirea unei condiţii −	
negative, aceea de a nu exista o cauză de neimputa-
bilitate, inclusiv fapta săvârșită fără vinovăție (cazul 
fortuit).

Cauzele de neimputabilitate produc efecte −	 in per-
sonam (ele se analizează doar în raport cu făptuitorul), 
cu excepţia cazului fortuit care presupune o imposibili-
tate generală şi obiectivă de prevedere.

Răspunderea este înlăturată atunci când preju-−	
diciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. 
Legea penală nu defineşte forţa majoră, iar doctrina şi 
jurisprudenţa admit că este vorba despre un eveniment 
absolut imprevizibil şi absolut insurmontabil, precum 
un eveniment natural (sau de altă natură).

Cazul fortuit nu poate fi asimilat forţei majore−	 . 
Dacă prin forţa majoră se înţelege orice împrejurare ex-
traordinară şi invincibilă, cazul fortuit desemnează o 
împrejurare extraordinară şi imprevizibilă; după cum 
s-a observat, se poate susţine că imprevizibilitatea lip-
seşte în cazul de forţă majoră.

Cazul fortuit desemnează situaţia, starea, împre-−	
jurarea în care acţiunea sau inacţiunea unei persoane a 
produs un rezultat pe care acea persoană nu 1-a con-
ceput şi nici urmărit şi care se datorează unei energii a 
cărei intervenţie nu a putut fi prevăzută.

Din compararea a două definiții legislative din −	
Republica Moldova (art.20 CP RM) și România (art.31 
CP Rom.) similare totuși putem distinge anumite 
particularități: dacă legea penală a Republicii Moldo-
va pune accentul pe o imprevizibilitate subiectivă a 
unor împrejurări de către persoana care săvârșește fap-
ta prejudiciabilă, atunci legea penală română pune în 
evidență imprevizibilitatea obiectivă a împrejurării.

Specific pentru cazul fortuit este faptul că acţi-−	
unea sau inacţiunea unei persoane produce un rezultat 
prejudiciabil datorită intervenţiei unei forţe a cărei apa-
riţie nu a putut fi prevăzută şi care produce în fapt acel 
rezultat, iar împrejurarea imprevizibilă poate fi anterioa-
ră, concomitentă sau subsecventă acţiunii făptuitorului.
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Pentru început, notăm că latura obiectivă a in-
fracţiunii prevăzute la art.291 CP RM este for-

mată doar din faptă prejudiciabilă. La rândul ei, aceasta 
poate lua una din următoarele două forme: a) păstrarea 
neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor; b) transmite-
rea armelor de foc şi a muniţiilor altor persoane.

Cât priveşte prima din modalităţile normative alter-
native ale faptei prejudiciabile prevăzute la art.291 CP 
RM, consemnăm că termenul „păstrarea” are acelaşi 
înţeles ca şi-n contextul art.290 CP RM. Spre deosebi-
re de infracţiunea prevăzută la art.290 CP RM, atunci 
când aceasta apare în modalitate de păstrare ilegală, 
fapta penală stipulată la art.291 CP RM, în modalitatea 
de păstrare, presupune încălcarea regulilor de păstrare 
a armei de foc şi a muniţiilor de către persoana care 
deţine legal astfel de obiecte. În sensul art.290 CP RM 
însă, păstrarea exprimă deţinerea unor arme de foc sau 
a unor muniţii în lipsa autorizaţiei corespunzătoare. Cu 
alte cuvinte, în cazul infracţiunii consemnate la art.290 
CP RM este prezentă situaţia-premisă – lipsa autoriza-
ţiei necesare pentru deţinerea armei de foc sau a muni-
ţiilor. Tocmai prezenţa situaţiei-premisă conferă ilega-
litate faptei infracţionale specificate la art.290 CP RM. 
În contrast, în ipoteza faptei prevăzute la art.291 CP 
RM ilegalitatea constă nu în deţinerea armei de foc şi 
a muniţiilor în lipsa autorizaţiei corespunzătoare, ci în 
păstrarea neglijentă a acestor obiecte. Termenul „negli-
jent” din textul art.291 CP RM vine să semnifice acti-
vitatea infracţională a făptuitorului exprimată în păstra-
rea necorespunzătoare a armei de foc şi a muniţiilor. În 
atare ipoteză, făptuitorul nu-şi îndeplineşte îndatoririle 
cu destulă grijă în ceea ce priveşte păstrarea armei de 
foc şi a muniţiilor. Cu alte cuvinte, făptuitorul încalcă 
regulile de păstrare a acestor obiecte, în pofida faptului 
asumării unor obligaţii legale de păstrare corespunză-
toare în momentul obţinerii permisului de armă.

De remarcat că norma de la art.291 CP RM este de 
blanchetă. Cu privire la normele cu dispoziţie de blan-
chetă în doctrină se accentuează: „În actul de învinuire, 

în rechizitoriu, în sentinţa de condamnare obligatoriu 
(subl. ne aparţine) trebuie indicată norma din actul nor-
mativ de referinţă, la care face trimitere norma de incri-
minare. Or, aplicarea normei de blanchetă este în strictă 
dependenţă de aplicarea normei extrapenale. Prima nu 
poate fi aplicată fără acea din urmă” [1, p.41]. De aici 
decurge concluzia: la aplicarea art.291 CP RM persoa-
na abilitată cu aplicarea legii penale urmează să indice 
care reguli concrete de păstrare a armei de foc şi a mu-
niţiilor au fost încălcate de făptuitor, prin efectuarea ale-
gaţiei către actul normativ de referinţă ce conţine astfel 
de reguli. În acelaşi timp, aşa cum se susţine în doctrină 
[1, p.41], este insuficientă invocarea doar a actului nor-
mativ extrapenal fără a fi indicată norma concretă din 
respectivul act. Exemplificativă este următoarea speţă 
unde instanţa a efectuat alegaţia către norma concretă 
din actul normativ extrapenal ce conţine reguli de păs-
trare corespunzătoare a armei de foc: inculpatul M.N. 
la data de 10 martie 2014, aproximativ la ora 17.30 
deţinând permisul de armă cu nr.21/13882 contrar pre-
vederilor alin.(1), (2) art.14 din Legea nr.130 din 08 
iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu 
destinaţie civilă, care prevede că, titularul dreptului de 
deţinere şi, după caz, de port şi de folosire a armelor 
letale şi neletale supuse autorizării, are obligaţia de a 
păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii 
de securitate şi de a nu permite accesul la ea a per-
soanelor neautorizate şi păstrarea la domiciliul deţi-
nătorului a armei se face în locuri special destinate, 
în seif metalic fixat de podea sau perete, astfel încât să 
fie exclus accesul persoanelor neautorizate, a păstrat 
pistolul de model „Baikal-442” cu nr.XHO5205 de ca-
librul 9 mm sub salteaua patului din casa de vacanţă 
situată în satul Oniţcani, raionul Criuleni, unde a fost 
sustrasă [2].

Regulile de păstrare a armei de foc şi a muniţiilor de 
a căror încălcare se face vinovat făptuitorul, în cea mai 
mare parte, îşi au suportul normativ în Legea Republi-
cii Moldova privind regimul armelor și al munițiilor cu 
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LA art.291 CP RM: 

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE
Angela SErBInoV,

doctorand (USM)

In the present scientific demarche is performed a practical and theoretical analysis of the objective side of the offense 
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destinaţie civilă, nr.130 din 08.06.2012 [3] (în continu-
are – Legea nr.130/2012) şi în Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu desti-
naţie civilă, nr.293 din 23.04.2014 [4] (în continuare – 
Hotărârea Guvernului nr.293/2014). Aşadar, în acord 
cu prevederile Legii nr.130/2012 armele deţinute de 
persoanele fizice şi juridice în condiţiile legii trebuie 
păstrate la domiciliul ori la sediul acestora. Persoanele 
fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să 
folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare 
arme sunt obligate să asigure securitatea lor. Titularul 
dreptului de deţinere şi, după caz, de port şi de folo-
sire a armelor letale şi neletale supuse autorizării are 
obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă 
în condiţii de securitate şi de a nu permite accesul la 
ea al persoanelor neautorizate. Păstrarea la domiciliul 
deţinătorului a armelor letale sau neletale supuse auto-
rizării se face în locuri special destinate, în seif metalic 
fixat de podea sau de perete, astfel încât să fie exclus 
accesul persoanelor neautorizate. Păstrarea de către 
persoanele juridice a armelor letale şi a celor neletale, 
precum şi a muniţiilor aferente se face în spaţii special 
amenajate, care întrunesc condiţiile prevăzute la anexa 
nr. 3 la Legea nr.130/2012. Reguli similare sunt prevă-
zute şi-n Hotărârea Guvernului nr.293/2014. 

Păstrarea neglijentă a armei de foc sau a muniţiilor a 
fost reţinută în următoarele speţe din practica instanţe-
lor judecătoreşti: inculpatul X, fiind posesorul pistolu-
lui de model „Baikal 442” cu nr.XPM028601, în baza 
permisului de port armă nr.B80007162, la 02 aprilie 
2016, acţionând din neglijenţă a păstrat ilegal arma 
într-un pachet de polietilenă, iar ca urmare a deterio-
rării pachetului a pierdut pistolul, precum şi încărcăto-
rul cu opt cartuşe [5]; B.A., la 05.09.2014, aproximativ 
la ora 14.25, aflându-se în localul „Cafeneaua Veche” 
din mun. Chişinău, str. Teodorovici, 12, fiind posesor 
al armei de model „Margo” calibrul 5,6 mm., cu nr. 
94A2851, pe care o deţinea legal în baza permisului 
nr. 21/9768 din 08.08.2013, a intrat în veceul localu-
lui menţionat cu arma şi urmare a păstrării neglijente 
a armei, încălcând prevederile alin.(4) art. 9 al Legii 
privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie 
civilă care prevede că „persoanele fizice şi juridice 
care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească, să 
comercializeze sau, după caz, să repare arme sânt obli-
gate să asigure securitatea lor” a uitat-o în veceu, iar 
reîntorcându-se nu a găsit-o” [6].

În teoria dreptului penal, prin păstrare neglijentă a 
armei de foc şi a muniţiilor se înţelege posedarea legală 
a armei de foc şi a muniţiilor, însă fără respectarea pre-
vederilor actelor normative şi a regulilor de securitate 
stabilite pentru asigurarea păstrării armelor şi a muniţi-
ilor, ce ar împiedica folosirea lor de către alte persoane 
[7, p.334]. Alţi autori punctează că păstrarea neglijentă 
a armei de foc şi a muniţiilor se exprimă, de regulă, 
în încălcarea regulilor special stabilite sau a celor ge-
neral-cunoscute (lăsarea obiectelor respective în locuri 
accesibile copiilor, transmiterea către persoane care 
nu au abilităţi de mânuire cu arma etc.) [8, p.513]. 
După E.A. Pronkina păstrarea neglijentă a armei de foc 

şi a muniţiilor presupune nerespectarea, de către deţi-
nătorul armei de foc, a regulilor speciale stabilite de 
excludere a posibilităţii deţinerii acesteia de către alte 
persoane [9, p.24]. M.H. Rustambaev enunţă că păs-
trarea neglijentă a armei de foc şi a muniţiilor implică 
crearea unor condiţii de deţinere ce permit persoanelor 
terţe să aibă acces asupra acestor obiecte fără existenţa 
unor obstacole [10, p.398-399]. Explicaţia acestei fap-
te o regăsim şi-n pct.1 din Hotărârea Plenului Curții 
Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire 
la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea 
(portul), păstrarea (deținerea), transportarea, fabrica-
rea, comercializarea ilegală, sustragerea armelor de 
foc, a munițiilor sau a substanțelor explozive, păstrarea 
neglijentă a armelor de foc și a munițiilor”, nr.31 din 
09.11.1998 [11] în corespundere cu care păstrare negli-
jentă a armelor de foc se consideră păstrarea acestora 
de către persoanele dotate autorizat, însă cu încălcarea 
cu bună ştiinţă a regulilor şi a condiţiilor de păstrare sta-
bilite de legislaţia în vigoare şi organele abilitate. Dez-
voltând această idee, A.Borodac notează că încălcarea 
cu bună-ştiinţă a regulilor şi a condiţiilor de păstrare 
se consideră orice încălcare care a favorizat utilizarea 
armei şi a muniţiilor de către o altă persoană (de exem-
plu, păstrarea acestora în sertarul neîncuiat al mesei de 
scris din biroul de serviciu, în dulapul de haine sau în 
alt loc la care au acces membrii familiei, lăsarea lor fără 
supraveghere în locurile de uz comun (în baie, pe plajă 
etc. [12, p.429])).

Subliniem că pentru a fi în prezenţa păstrării negli-
jente nu este obligatoriu ca arma de foc sau muniţiile 
să fi ajuns în mâinile unei terţe persoane, deşi, marea 
majoritate a regulilor de păstrare a armei de foc şi a 
muniţiilor au drept scop evitarea folosirii acestora de 
către terţele persoane. Acest lucru este valabil însă pen-
tru legislaţia penală a altor state stipulând în mod ex-
pres că păstrarea neglijentă trebuie să creeze condiţii 
pentru folosirea armei de foc de către o altă persoană 
(de exemplu: art.239 din Codul penal al Armeniei [13], 
art.289 din Codul penal al Kazahstanului [14], art.300 
din Codul penal al Republicii Belarus [15], art.238 din 
Codul penal al Georgiei [16], art.230 din Codul penal 
al Azerbaidjanului [17], art.289 din Codul penal al Tur-
kmenistanului [18], art.236 din Codul penal al Letoniei 
[19], art.255 din Codul penal al Lituaniei [20]). Pe de 
altă parte, lipseşte semnul – care a creat condiţii pentru 
folosirea armei de foc sau a muniţiilor de către alte per-
soane – în art.264 din Codul penal al Ucrainei [21] şi în 
art.419 din Codul penal al Estoniei [22]. În următoarea 
speţă din practica judiciară, în condiţii neclare, instan-
ţa a ţinut să puncteze particularitatea privind accesul 
terţelor persoane asupra armei de foc păstrate necores-
punzător: inculpatul C.V., la 05.06.2014, deţinând per-
misul de armă nr.112/11, contrar prevederilor legale, a 
păstrat puşca de vânătoare cu două ţevi de model TOZ 
cu calibrul 16 mm, în colţul odăii din casa sa, având la 
ea accesul alte persoane (subl. ne aparţine) [23].

Analiza practicii judiciare demonstrează că păstra-
rea neglijentă a armei de foc şi a muniţiilor poate îm-
brăca diverse modalităţi faptice. Doctrina menţionează 
cu titlu exemplificativ următoarele modalităţi faptice 
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de exprimare a ilicitului penal de la art.291 CP RM: 
încălcarea cerinţelor de păstrare a armei de foc şi a 
muniţiilor în locuri speciale (seifuri, dulapuri metalice, 
lăzi etc.); păstrarea încărcată a armei de foc; păstrarea 
armei de foc şi a muniţiilor în locuri corespunzătoare, 
dar într-un număr mai mare decât cel permis; lăsarea 
armei de foc fără supraveghere şi fără mijloace speciale 
care să asigure securitatea celor din jur [24, p.18-19]. 
Modalităţile faptice de exprimare a faptei prejudicia-
bile rezultă din tipurile regulilor de păstrare de a că-
ror încălcare se face vinovat făptuitorul. Convenţional,                                    
A.A. Ejov clasifică regulile de păstrare a armei de foc 
în: a) reguli ce asigură siguranţa armei şi b) reguli ce 
asigură aflarea armei sub controlul persoanei respon-
sabile; or, pierderea controlului denotă prezenţa unei 
probabilităţi înalte de pricinuire a unor daune fizice sau 
de altă natură [25, p.11]. La calificare potrivit art.291 
CP RM nu contează care reguli de păstrare a armei de 
foc sau a muniţiilor a fost încălcate de către făptuitor. 
Eventual, acest lucru poate fi luat în calcul la aplica-
rea pedepsei. Bunăoară, dacă încălcarea regulilor de 
păstrare a armei s-a manifestat în lăsarea acesteia fără 
supraveghere, ceea ce a dus la sustragerea armei este 
mai periculoasă decât încălcarea regulilor de păstrare a 
armei exprimată în păstrarea acesteia într-un loc neco-
respunzător (de exemplu, sub pernă, într-un dulap etc.), 
deoarece arma de foc sustrasă poate fi aplicată la săvâr-
şirea unor infracţiuni sau a altor încălcări de lege.

Cât priveşte cea de-a doua modalitate normativă a 
faptei prejudiciabile prevăzută la art.291 CP RM, în 
doctrină se enunţă că transmiterea armelor de foc sau 
a muniţiilor altor persoane reprezintă trecerea în stăpâ-
nirea altei persoane a numitelor entităţi, prin vânzare, 
schimb, donare, dare cu împrumut, dare în contul unei 
datorii etc. [26, p.635; 27, p.587]. Precizăm că spre de-
osebire de comercializarea armei de foc sau a muni-
ţiilor (în sensul art.290 CP RM), transmiterea acestor 
obiecte unei terţe persoane implică deţinerea de către 
făptuitor a permisului de armă. În contrast, în cazul in-
fracţiunii prevăzute la art.290 CP RM făptuitorul co-
mercializează armele de foc sau muniţiile fără a deţine 
permisul de armă. Deci, făptuitorul le deţine în condiţii 
de ilegalitate. Cu drept cuvânt menţionează L.Brînza 
şi Gh.Reniţă că elementul esențial în ipoteza avansată 
constă în aceea că persoana care transmite respectivele 
entități nu este înzestrată cu acest drept prin autorizație 
corespunzătoare [28, p.17].

Sub aspect comparat, transmiterea armei de foc sau 
a muniţiilor unei terţe persoane este mai rar întâlnită în 
calitate de modalitate normativă alternativă de exprima-
re a faptei prejudiciabile analizate. Transmiterea armei 
de foc şi a muniţiilor unei alte persoane este inserată 
în cadrul art.239 din Codul penal al Armeniei [13]. La 
fel, art.702 din Codul penal al Italiei [29] sancţionează 
penal transmiterea armei unei persoane cu vârsta sub 
14 ani sau către o persoană care nu are experienţă în 
manipularea armei. Transmiterea armei de foc către un 
minor, fără exercitarea unei supravegheri sau fără a fi 
luate măsuri necesare de securitate, este incriminată la 
art.346-B din Codul penal al statului El Salvador [30].

Observăm că comparativ cu legislaţia Italiei şi a 

statului El Salvador, din textul art.291 CP RM nu re-
zultă cerinţa transmiterii armei de foc sau a muniţiilor 
către o anumită categorie a populaţiei. În acest făgaş, 
X.Ulianovschi remarcă că nu are relevanţă categoria 
persoanelor fizice cărora le-a fost transmisă arma sau 
muniţiile: copii, persoană psihic bolnavă sau sănătoa-
să [31, p.648]. Pe o poziţie similară se află L.Gîrla şi 
Iu.Tabarcea [32, p.192]. 

În alt context, subliniem că transmiterea armei de 
foc sau a muniţiei către alte persoane trebuie deosebită 
de păstrarea neglijentă a respectivelor obiecte. Aceste 
două fapte nu se confundă. Nu în zadar legiuitorul le-a 
inserat în textul art.291 CP RM în calitate de modalităţi 
normative distincte. Nu acelaşi lucru a fost reţinut în 
următoarea speţă din practica judiciară: inculpatul D.V. 
având în posesia sa legală în baza permisului de armă 
nr.12/12991 eliberat la 22 mai 2010 pistolul de model 
„Baikal-442” cu nr.XPM5761 în perioada lunii august 
2011, încălcând regulile de păstrare a armei de foc şi 
a muniţiilor, a transmis pistolul lui P.A. care l-a avut 
asupra sa până la data de 10.09.2011 [33]. De notat 
că instanţa a reţinut în acţiunile inculpatului D.V. păs-
trarea neglijentă a armei de foc, precum şi transmiterea 
acesteia altei persoane. Nu putem susţine o asemenea 
încadrare. Din speţa reliefată rezultă fără echivoc pre-
zenţa transmiterii armei de foc altei persoane, nu şi 
păstrarea neglijentă a acesteia. Or, simpla transmitere 
a armei de foc către o terţă persoană nu implică auto-
mat păstrarea neglijentă a acesteia. Cu atât mai mult, 
transmiterea armei de foc către o terţă persoană nu con-
stituie modalitate faptică a păstrării neglijente a armei. 
Ca şi păstrarea neglijentă a armei de foc, transmiterea 
acesteia către o altă persoană reprezintă o modalitate 
normativă distinctă de exprimare a faptei prejudicia-
bile. Ambele modalităţi normative ale faptei prejudi-
ciabile consemnate la art.291 CP RM au fost reţinute 
incorect şi-n următoarea cauză penală: X fiind în stare 
de ebrietate produsă de alcool, deţinând legal arma de 
vânătoare de model „IJ-18” cu calibrul de 12 mm, în 
mod neglijent a lăsat arma fără supraveghere, ador-
mind în automobil. Ca rezultat arma a fost luată de Z 
fiind comise de către ultimul infracţiunile prevăzute de 
art.155 şi art.179 CP RM [34].

În alt registru, transmiterea armei de foc şi a muniţi-
ilor unor persoane terţe urmează a fi delimitată de fap-
ta contravenţională specificată la alin.(2) art.360 Cod 
contravenţional al Republicii Moldova [35] (în conti-
nuare – C.contr. RM), în conformitate cu care constitu-
ie contravenţie transmiterea sau altă înstrăinare a armei 
individuale şi a muniţiilor aferente către o persoană 
care nu are permis de procurare a armelor şi a muniţi-
ilor aferente. Problematica disocierii celor două fapte 
este învederată în ipoteza în care acţiunea de transmi-
tere vizează arma de foc, precum şi muniţiile aferente 
armei de foc. Or, în situaţia transmiterii către o terţă 
persoană a unor muniţii care nu sunt aferente armei de 
foc, aplicabilă va fi, de fiece dată, norma de la art.291 
CP RM, după cum, transmiterea unei arme individuale 
care nu constituie armă de foc unei terţe persoane care 
nu are permis de procurare a armelor urmează a fi înca-
drată potrivit alin.(2) art.360 C.contr. RM.
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Aşadar, confruntând cele două texte de lege, suntem 
îndemnaţi de legiuitor să conchidem că faptele ilicite în 
discuţie se deosebesc prin destinatarul armelor de foc şi 
a muniţiilor aferente. Astfel, dacă făptuitorul transmi-
te armele de foc şi muniţiile aferente către o persoană 
care nu are permis de procurare a armelor şi a muniţii-
lor aferente, cele comise trebuie încadrate potrivit alin.
(2) art.360 C.contr. RM. Per a contrario, transmiterea 
obiectelor nominalizate către o persoană care deţine 
permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente 
trebuie calificată conform art.291 CP RM. După noi, 
era mai logic ca art.291 CP RM să sancţioneze penal 
fapta de transmitere a armei de foc şi a muniţiilor către 
o persoană care nu posedă permis de procurare a arme-
lor şi a muniţiilor aferente, în timp ce norma contraven-
ţională să sancţioneze transmiterea acestor obiecte că-
tre o persoană ce deţine permis de procurare a armelor 
şi a muniţiilor aferente. Pe o poziţie diferită se situează 
legiuitorii unor state străine. De pildă, conform alin.(4) 
art.144 din Codul penal al Israelului [36], §3 art.263 
din Codul penal al Poloniei [37] şi lit.e) alin.(1) art.325 
din Codul penal al Ungariei [38] transmiterea armei că-
tre o persoană care nu deţine dreptul de a păstra arma 
constituie infracţiune.

Chiar dacă potrivit legislaţiei Republicii Moldova 
pare a fi o soluţie inechitabilă, nu putem ignora voinţa 
legiuitorului la adoptarea textului de lege. Tocmai de 
aceea considerăm că incorect a fost calificată fapta pre-
judiciabilă comisă potrivit art.291 CP RM în următorul 
caz practic: inculpatul B.V. deţinea permis de portarmă 
nr.21/11 din 03 mai 2011 asupra armei de foc cu ţea-
vă lisă de model MP-27 EM-1C cu calibrul 12x76 mm 
nr.112716396, când la data de 03 aprilie 2014 a trans-
mis arma de foc spre păstrare temporară rudei sale, 
care nu este abilitată prin lege (subl. ne aparţine) să 
păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor 
de foc [39]. În opinia noastră, în acţiunile lui B.V. sunt 
prezente semnele constitutive ale contravenţiei prevă-
zute la alin.(2) art.360 C.contr. RM, motiv pentru care, 
la calificare urma a fi reţinută norma contravenţională, 
ci nu art.291 CP RM. Or, din speţă reiese clar că incul-
patul B.V. a transmis arma de foc către o persoană ce nu 
deţine permis de procurare a armei.

Pe de altă parte, ilustrativă este următoarea speță 
din practica judiciară când comportamentul persoa-
nei care a transmis spre păstrare arma de foc unei 
alte persoane care nu deţinea permis de procurare a 
armei, pe bună dreptate, nu a fost sancționat penal: 
inculpata I.M. a păstrat ilegal, la domiciliul ei, un 
pistol de model „CZ-92” cu calibrul 6,35 mm, lă-
sată la păstrare de N.D. care deținea permis de port 
armă [40]. Din speţă reiese că în acţiunile inculpatei 
I.M. a fost reţinută norma de la art.290 CP RM în 
modalitatea de procurare şi păstrare a armei de foc 
fără autorizaţia corespunzătoare. În acţiunile lui N.D. 
nu s-a constatat prezenţa semnelor constitutive ale 
infracţiunii prevăzute la art.290 CP RM pe motiv că 
acesta deţinea arma de foc în condiţii de legalitate. 
Nu s-a reţinut nici semnele componenţei de infracţiu-
ne înscrise la art.291 CP RM, aceasta deoarece N.D. 
a transmis spre păstrare arma de foc deţinută legal 

unei persoane care nu poseda permis de procurare a 
armei. Respectivul comportament însă cade perfect 
sub incidenţa alin.(2) art.360 C.contr. RM.

În aceeaşi ordine de idei, precizăm că nu este exclus 
ca în acţiunile făptuitorului să fie prezente atât semne-
le constitutive ale infracţiunii prevăzute la art.291 CP 
RM, cât şi cele ale contravenţiei consemnate la alin.(2) 
art.360 C.contr. RM. Ilustrativă este următoarea speţă: 
inculpatul N.D. păstra neglijent pistolul pentru care 
deţinea permis de portarmă, fără safeu, la domiciliul 
prietenului său, I.V. Ulterior, înainte de a pleca peste 
hotare a transmis pistolul lui I.M. spre păstrare [41].

În alt context, transmiterea armei de foc şi a muni-
ţiilor către alte persoane trebuie deosebită de comerci-
alizarea în magazinele specializate a armelor individu-
ale şi a muniţiilor aferente către persoane care nu au 
permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente, 
faptă prevăzută la alin.(1) art.360 C.contr. RM. De fapt, 
norma de la alin.(1) art.360 C.contr. RM este una spe-
cială în raport cu norma de la alin.(2) art.360 C.contr. 
RM, fiind vorba de un caz special de înstrăinare a armei 
de foc şi a muniţiilor aferente către persoane care nu 
au permis de procurare a armei şi a muniţiilor aferen-
te. Sub aspect comparat subliniem că legiuitorul kazah 
sancţionează penal un atare comportament ((alin.(1) 
art.287 din Codul penal al Kazahstanului [14]). 

Pentru a fi incidentă norma de la art.291 CP RM 
transmiterea armei de foc şi a muniţiilor către alte per-
soane trebuie să se realizeze contrar ordinii stabilite 
prin reglementările în vigoare. Aşadar, în corespundere 
cu prevederile Legii nr.130/2012 se interzice înstrăina-
rea sau transmiterea armei şi a muniţiilor supuse auto-
rizării către o persoană care nu este autorizată în modul 
stabilit, cu excepţia cazurilor de depunere la un armu-
rier sau la poliţie a unei donaţii sau a unui comodat, 
precum şi alte cazuri prevăzute de lege. Arma letală sau 
neletală supusă autorizării poate fi purtată numai de ti-
tularul permisului corespunzător, cu condiţia ca aceasta 
să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie 
transmisă în nicio formă unor alte persoane. 

După caracterizarea celor două modalităţi normative 
ale faptei prejudiciabile consemnată la art.291 CP RM, 
în alt context, menţionăm că prototipul art.291 CP RM 
l-a servit art.2272 din CP RM în redacţia din 1961 [42]. 
În acord cu textul de lege al articolului nominalizat, era 
considerată infracţiune păstrarea neglijentă a armelor 
de foc și a munițiilor, precum și predarea acestor arme 
și a munițiilor către minori, dacă aceasta a avut urmări 
grave. Observăm că potrivit vechii reglementări infrac-
ţiunea era materială, latura obiectivă fiind compusă nu 
doar din fapta prejudiciabilă, ci şi din urmarea prejudi-
ciabilă şi, respectiv, legătura de cauzalitate. De aseme-
nea, în ipoteza în care fapta prejudiciabilă se exprima 
sub forma predării armei de foc şi a muniţiilor, drept 
cerinţă indispensabilă pentru întregirea laturii obiecti-
ve, apărea condiţia transmiterii acestora către minori, 
dar nu către orice terţă persoană.

Odată cu adoptarea noului Cod penal dispoziţia 
art.291 CP RM avea următorul conţinut: „păstrarea 
neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi 
transmiterea acestora altor persoane dacă aceasta a 
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avut urmări grave”. Comparativ cu cadrul legal din 
CP RM în redacţia din 1961, cel nou nu restricţiona 
ca acţiunea de predare a armei de foc şi a muniţiilor 
să fi fost făcută doar către minori. La fel, în noua re-
glementare, legiuitorul a decis să substituie cuvântul 
„predarea” cu „transmiterea”. A rămas neschimbată 
însă poziţia legiuitorului în ceea ce priveşte atribui-
rea infracţiunii analizate la categoria celor materi-
ale. Respectivul cadru legal a suportat modificări în 
anul 2008, atunci când prin Legea Republicii Moldo-
va pentru modificarea şi completarea Codului penal 
al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008 [43] 
a fost modificată dispoziţia normei de la art.291 CP 
RM, fiind exclusă expresia „dacă aceasta a avut ur-
mări grave”. În urma modificării operate, componen-
ţa de infracţiune, din materială a fost transformată în 
formală. În contextul remanierii legislative enunţate 
apare ca firească întrebarea: care a fost raţiunea eli-
minării urmării prejudiciabile şi, respectiv, a legăturii 
cauzale din structura laturii obiective a componenţei 
de infracţiune prevăzute la art.291 CP RM? Să zicem 
că legiuitorul a considerat ca atingând grad preju-
diciabil al unei infracţiuni simpla faptă de păstrare 
neglijentă a armei de foc şi a muniţiilor, precum şi 
transmiterea acestora altor persoane, fără survenirea 
unor urmări prejudiciabile. În această situaţie însă, 
legiuitorul urma să ia în calcul faptul că pentru un 
comportament similar este stabilită deja răspunde-
rea contravenţională. Or, alin.(1) art.361 C.contr. 
RM prevede, inter alia, răspunderea pentru încălcarea 
regulilor de deţinere (a se citi – păstrare – n.a.) a ar-
mei individuale şi a muniţiilor aferente. Reiese că în 
condiţiile actuale, aceeaşi faptă de păstrare neglijentă 
a armei de foc şi a muniţiilor aferente cade atât sub 
incidenţa legii penale, cât şi a celei contravenţionale. 
Nu aceeaşi suprapunere se observă în ipoteza păstră-
rii neglijente a muniţiilor neaferente armelor (adică, 
a muniţiilor cu caracter autonom), situaţie în care de 
fiece dată aplicabilă este norma de la art.291 CP RM, 
ori în ipoteza încălcării regulilor de deţinere a armei 
individuale care nu se atribuie la categoria armelor de 
foc, situaţie în care aplicabilă este norma de la alin.
(1) art.361 C.contr. RM. Pentru cea din urmă ipoteză, 
este ilustrativă următoarea speţă din practica judiciară: 
contravenientul U.A. a fost sancţionat în baza alin.(1) 
art.361 C.contr. RM pentru faptul încălcării regulilor 
de păstrare a armei pneumatice de model „Baikal” cu 
calibrul 4,5 mm [44].

În ipoteza păstrării neglijente a armei de foc şi a 
muniţiilor aferente acesteia s-ar părea că sub aspect 
obiectiv norma contravenţională diferă de cea penală, 
avându-se în vedere faptul că legiuitorul foloseşte în 
textul alin.(1) art.361 C.contr. RM expresia „încălcarea 
regulilor de deţinere”, în timp ce în textul art.291 CP 
RM sintagma „păstrarea neglijentă”. Supra am arătat 
că de fapt, în sensul art.291 CP RM prin păstrarea ne-
glijentă a armei de foc şi a muniţiilor trebuie de înţeles 
încălcarea regulilor de păstrare a acestor obiecte. În 
ceea ce priveşte termenul „deţinere” cu care se ope-
rează în dispoziţia normei de la art.361 C.contr. RM, 
consemnăm că din punct de vedere gramatical acesta 

este sinonim cu termenul „păstrare”. Cu privire la acest 
aspect L.Brînza şi Gh. Reniţă constată că noţiunile con-
fruntate au aceeaşi semnificaţie lexicologică [45, p.9]. 
Acest lucru a fost neglijat de instanţa de judecată în 
unele speţe din practica judiciară reţinând în acţiunile 
inculpatului deţinerea şi păstrarea muniţiilor în lipsa 
autorizaţiei corespunzătoare [46; 47].

Cineva ar putea afirma că cele două norme se deo-
sebesc prin faptul că sancţionează comportamente si-
milare, dar cu diferite forme de vinovăţie. Replicând 
unor eventuale optici de acest gen, consemnăm că atât 
componenţa de infracţiune, cât şi cea de contravenţie 
cuprind în conţinutul incriminării ambele forme ale vi-
novăţiei, aspect asupra căruia infra, în segmentul de-
dicat analizei laturii subiective ne vom pronunţa mai 
detaliat. În acest plan, cu titlu de remarcă doar, menţi-
onăm următorul lucru: dacă am admite că infracţiunea 
prevăzută la art.291 CP RM în modalitatea păstrării 
neglijente poate fi comisă doar din neglijenţă, iar fapta 
contravenţională de la art.361 C.contr. RM – doar in-
tenţionat sau intenţionat şi din imprudenţă, am ajunge 
la concluzia că o faptă mai puţin periculoasă este sanc-
ţionată penal, în timp ce una mai periculoasă – sancţio-
nată contravenţional. Or, fără dubii, este practic o axi-
omă că comportamentul intenţionat este considerat cu 
mult mai periculos decât comportamentul imprudent al 
persoanei.

Ca urmare a celor reliefate supra se profilează lo-
gica întrebare: când aplicăm dispoziţiile Codului penal 
şi când pe cele ale Codului contravenţional? Suntem 
de părere că asemenea suprapuneri legislative permit 
instaurarea liberului arbitru în persoana celui abilitat cu 
aplicarea legii penale. Aceeaşi faptă poate fi calificată 
diferit: fie potrivit C. contr., fie potrivit CP. Calificarea 
exactă este pusă pe umerii practicianului. Fiind pus în 
postura de liber arbitru, acesta va decide, în baza pro-
priului subiectivism, dacă fapta comisă trebuie încadrată 
potrivit legii contravenţionale sau potrivit celei penale. 
O asemenea stare a lucrurilor este inadmisibilă într-un 
stat de drept. În acest plan, remarcabile sunt aserţiunile 
lui L.Brînza şi Gh.Reniţă: „În cazul încălcării regulilor 
de păstrare a armelor și munițiilor, persoanei urmează 
a-i fi incumbată răspunderea doar în temeiul alin.(1) 
art.361 din C. contr. RM. A raționa per a contrario, po-
trivit reglementărilor în vigoare, ar însemna alunecarea 
în arbitrariu” [45, p.8].

Considerăm că până la o eventuală remaniere legis-
lativă fapta persoanei, exprimată în păstrarea neglijentă 
(necorespunzătoare) a armei de foc sau a muniţiilor afe-
rente, trebuie încadrată, de fiece dată, dar nu fragmen-
tar, potrivit alin.(1) art.361 C.contr. RM. O asemenea 
soluţie de calificare este în unison cu principiile funda-
mentale ale dreptului penal. Or, cum poate fi aplicată 
legea penală atunci când aceeaşi faptă ilegală cade sub 
incidenţa unei legi mai blânde?

D.Koreţki şi E.Soloniţkaia corect subliniază: „Încăl-
carea regulilor de păstrare a armei, atât de către persoa-
ne fizice, cât şi de către cele juridice, care deţin dreptul 
asupra acestora (adică, care au permis de păstrare a 
armei), trebuie calificată în baza art.20.8 din C. contr. 
al F.Ruse (normă analogică celei de la alin.(1) art.361 
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C.contr. RM). Încălcarea regulilor de păstrare a armei 
şi a muniţiilor aferente, ce implică tragerea la răspun-
dere administrativă (a se citi – răspundere contravenţi-
onală – n.a.), poate să se exprime, de exemplu, în lipsa 
mijloacelor tehnice necesare pentru paza acestora (du-
lapuri metalice, sistem de semnalizare etc.), păstrarea 
cartuşelor în cutii peste volumul stabilit” [48, p.63].

Rezumând asupra celor reflectate supra, facem apel 
la punctul de vedere exprimat de I.V. Diriutin, pe ca-
re-l susţinem pe deplin: „În cazul în care contravenţia 
comisă de făptuitor (de exemplu, încălcarea regulilor 
de păstrare, purtare, procurare a armelor şi muniţiilor 
etc.) conţine, de asemenea, semnele unei fapte pasibile 
de pedeapsă penală, persoana respectivă poate fi trasă 
doar la răspundere contravenţională” [49, p.101]. Ace-
eaşi tălmăcire o regăsim în pct.8 din Hotărârea Plenului 
Judecătoriei Supreme a Federației Ruse „Cu privire la 
practica judiciară în cauzele penale despre sustragerea, 
extorcarea și traficul ilicit cu arme, muniții, substanțe 
și dispozitive explozive”, nr.5 din 12 martie 2002 [50]. 
Din păcate, o atare explicaţie nu se regăseşte în Hotărâ-
rea Plenului CSJ nr.31/1998.

Anume pe acest vector a mers instanţa de judecată 
în următoarea cauză penală: prin sentinţa Judecătoriei 
Centru, mun. Chişinău, procesul penal de învinuire a lui 
M.S. în comiterea infracţiunii prevăzute la art.291 CP 
RM a fost încetat în legătură cu faptul că fapta imputa-
tă acestuia constituie o contravenţie. În fapt s-a stabi-
lit că inculpatul deţinând arma de foc cu ţeavă lisă de 
model „ИЖ-18” calibrul 12, în baza permisului e port 
armă, a plasat ilegal arma de foc în automobilul său de 
model „Opel Astra” cu care s-a deplasat în Piaţa Cen-
trală din mun. Chişinău, unde pe str. Tighina, în timpul 
în care a lăsat fără supraveghere şi descuiat automobi-
lul său, în condiţii necunoscute lui, i-a fost sustrasă. În 
motivarea soluţiei sale instanţa a reţinut că fapta comi-
să de inculpat cade sub incidenţa a două acte legisla-
tive cu aceiaşi forţă juridică. Tot aici instanţa a statuat 
că în acord cu principiul de drept „in dubio mitius sau 
semper in dubiis benigniora praeferenda” sunt în ca-
zul existenţei dubiilor asupra soluţiei care urmează a fi 
dată, se va lua în vedere soluţia cea mai favorabilă, iar 
tragerea la răspundere contravenţională a inculpatului 
este soluţia cea mai favorabilă lui [51]. Într-o cauză 
penală similară instanţa de recurs a decis să înceteze 
procesul penal intentat în privinţa inculpatului în baza 
art.291 CP RM pe motivul prezenţei în acţiunile aces-
tuia a elementelor contravenţiei consemnate la alin.(1) 
art.361 C.contr. RM. Printre argumentele sale instanţa 
a invocat: linia de demarcare dintre infracţiunea pre-
văzută de art. 291 Cod penal şi contravenţia regle-
mentată de art. 361 alin. (1) Cod contravenţional este 
foarte sensibilă, iar atunci când există niște îndoieli cu 
privire la calificarea corectă a acţiunilor făptuitorului, 
instanţele urmează a se ghida de principiul „in dubio 
pro reo”, adică să trateze toate îndoielile în favoarea 
făptuitorului, cu aplicarea legii mai blânde, adică în 
speţă a răspunderii contravenţionale [52].

Într-o altă speţă din practica judiciară, instanţa de 
judecată a emis o sentinţă de încetare a procesului penal 
de învinuire a inculpatului C.I. în comiterea infracţiunii 

prevăzute la art.291 CP RM pe motivul existenţei unei 
hotărâri definitive asupra aceleiaşi persoane pentru co-
miterea aceleiaşi fapte. In concreto, instanţa a reţinut 
că în privinţa inculpatului, anterior fusese întocmit un 
proces-verbal cu privire la contravenţie în baza alin.
(1) art.361 C.contr. RM pentru faptul că la 11.11.2014 
, ora 16.30, fiind posesor a unui pistol de model CZ-
110, calibrul 9x19mm, nr. A266593, cu 7 cartuşe, de-
ţinut în baza permisului de armă, încălcând regulile 
de păstrare a armei a admis sustragerea acesteia [53]. 
De remarcat că practic aceeaşi fabulă a fost inserată în 
textul rechizitoriului întocmit în baza art.291 CP RM, 
fapt criticat de către instanţa de judecată. După noi tra-
gerea la răspundere penală şi contravenţională pentru 
una şi aceeaşi faptă nu constituie altceva decât violarea 
regulii cu statut de principiu potrivit căreia nu se ad-
mite tragerea la răspundere penală de două ori pentru 
una şi aceeaşi faptă, consacrat în ordinea juridică na-
ţională, inclusiv la alin.(2) art.7 CP RM, precum şi-n 
instrumentele juridice internaţionale, principalul fiind 
Protocolul nr.7 al Convenţiei Europene pentru apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale [54]. 
Pericolul încălcării regulii nominalizate supra prin tra-
gerea la răspunderea penală şi contravenţională pentru 
comiterea uneia şi aceleiaşi fapte a fost punctat tran-
şant în literatura de specialitate de către de L.Brînza şi 
Gh.Reniţa, potrivit cărora aceeași persoană nu poate fi 
sancționată mai mult decât o dată pentru un mod unic 
de comportament ilegal conceput pentru a leza aceleași 
valori sociale și relații sociale aferente [45, p.7].

O altă concluzie desprinsă din speţa de mai sus re-
zidă în recunoaşterea faptului că norma de la alin.(1) 
art.361 C.contr. RM atunci când apare în modalitate de 
încălcare a regulilor de deţinere a armei de foc şi a mu-
niţiilor aferente se suprapune după conţinut cu norma 
de la art.291 CP RM în modalitatea de păstrare negli-
jentă a armei de foc şi a muniţiilor.

Nu de aceeaşi părere a fost instanţa de judecată în 
următoarea speţă din practica judiciară constatând pre-
zenţa semnelor constitutive ale infracţiunii prevăzute la 
art.291 CP RM, dar nu ale contravenţiei consemnate la 
alin.(1) art.361 C.contr. RM: inculpatul B.C. fiind po-
sesorul pistolului de model „Baikal 442” cu calibrul 
de 9,18 mm, pe care-l deţinea legal în baza permisului 
de portarmă cu nr.21/9481 din 25.08.2010, aflându-se 
la domiciliul său, acţionând din neglijenţă, a păstrat 
ilegal arma vizată într-un dormitor, printre haine, prin 
ce a încălcat regulile de păstrare a armelor, stabilite la 
alin.(2) art.14 al Legii nr.130 din 08.06.2012 privind re-
gimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă [55]. 
O soluţie similară a dat instanţa de judecată într-o altă 
cauză: O.C., deţinând permis de portarmă nr.21/1244 
şi fiind posesorul armei de foc de model „Baikal” cu 
calibrul de 9 mm, pe care o păstra la vila sa, contrar 
prevederilor alin.(2) art.14 din Legea privind regimul 
armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, nr.130 
din 08.06.2012, a păstrat neglijent, fapt ce a dus ca la 
20.09.2015 aceasta să fie sustrasă [56].

În context apare logica întrebare: prin ce se deose-
besc cele din urmă speţe de cele trei speţe reliefate mai 
sus? Or, soluţiile de calificare adoptate în cele din urmă 
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speţe diferă radical de celelalte trei în care instanţa a re-
ţinut prezenţa elementelor constitutive ale contravenţi-
ei prevăzute la alin.(1) art.361 C.contr. RM. Răspunsul 
e simplu: prin nimic. Atunci de ce soluţiile de calificare 
sunt diferite pentru una şi aceeaşi faptă. Şi de această 
dată răspunsul e cât se poate de simplu: faptul dublării 
normelor permite instaurarea liberului arbitru în per-
soana celui abilitat cu aplicarea legii penale.

Într-o altă speţă din practica judiciară, contrar celor 
ce efectuează încadrarea faptei de păstrare neglijentă a 
armei de foc şi a muniţiilor potrivit art.291 CP RM, s-a 
decis, pe bună dreptate, reţinerea la calificare a normei 
de la alin.(1) art.361 C.contr. RM: contravenientul M.V. 
la data de 16.05.2016, în jurul orei 10.00 a încălcat 
regulile de deţinere a armei individuale de model IJ cu 
calibrul 16 mm – o păstra înafara seifului metalic, în 
automobil şi în stare încărcată [57]. Soluţii similare au 
fost date în alte speţe [58, 59].

În vederea neadmiterii sancţionării diferenţiate pen-
tru comiterea aceleiaşi fapte recomandăm legiuitorului 
să înlăture neajunsul legislativ depistat. Acest lucru 
poate fi făcut prin una din următoarele căi: a) exclu-
derea răspunderii penale pentru păstrarea neglijentă a 
armei de foc şi a muniţiilor, astfel încât această faptă 
să ţină de sfera contravenţionalului, sau b) excluderea 
răspunderii contravenţionale pentru încălcarea reguli-
lor de păstrare a armei de foc şi a muniţiilor aferente, 
astfel încât această faptă să cadă sub incidenţa legii pe-
nale, sau c) transformarea componenţei de infracţiune 
înscrise la art.291 CP RM din formală în materială, ast-
fel încât încălcarea regulilor de păstrare a armei de foc 
şi a muniţiilor soldată cu cauzarea unor urmări prejudi-
ciabile să constituie infracţiune, în timp ce simpla fap-
tă de încălcare a regulilor de păstrare a unor asemenea 
obiecte (fără cauzarea vreunui prejudiciu) să formeze 
contravenţie.

În ce ne priveşte, optăm pentru cea de-a treia varian-
tă, fapt susţinut şi în doctrina de specialitate [28, p.19]. 
Suntem pe poziţia că componenţa de infracţiune de 
la art.291 CP RM trebuie transformată din formală în 
materială. De menţionat că în plan comparat în marea 
majoritate a legislaţiilor penale ale statelor străine nor-
mele similare celei de la art.291 CP RM conţin compo-
nenţe de infracţiune materiale (este cazul art.239 Cod 
penal al Armeniei [13], art.289 Cod penal al Kazahsta-
nului [14], art.264 Cod penal al Ucrainei [21], art.224 
Cod penal al Federaţiei Ruse [60], art.419 Cod penal 
al Estoniei [22], art.300 Cod penal al Republicii Be-
larus [15], art.238 Cod penal al Georgiei [16], art.230 
Cod penal al Azerbaidjanului [17], art.289 Cod penal 
al Turkmenistanului [18], alin.(1) art.236 Cod penal al 
Letoniei [19]). Doar în unele legislaţii, faptele similare 
celei de la art.291 CP RM sunt formale, existând sufi-
ciente raţiuni în acest sens. De exemplu, este formală 
fapta specificată la art.255 Cod penal al Lituaniei [20] 
(articol corespondent celui supus analizei). Totuşi, re-
spectiva faptă este catalogată drept contravenţie. De 
asemenea, sunt formale faptele infracţionale similare 
celei de la art.291 CP RM înscrise în §254 Cod penal al 
Danemarcei [61] şi în secţiunea 46.13 Cod penal al sta-
tului Texas [62], numai că acestea conţin semne supli-

mentare menite să justifice incriminarea simplei fapte 
prejudiciabile fără survenirea unor urmări prejudiciabi-
le. Bunăoară, pentru a fi în prezenţa faptei infracţionale 
prevăzute la §254 Cod penal al Danemarcei, este nece-
sar ca arma de foc păstrată necorespunzător să fi ajuns 
în mâinile unui minor sau a unei persoane demente ori 
aflată în stare de ebrietate.

A.A. Zadoian susţine că simpla faptă de păstrare ne-
glijentă a armei de foc nu atinge un grad prejudiciabil 
înalt, motiv pentru care şi survine răspunderea în baza 
art.20.8 Cod contravenţional al Federaţiei Ruse (normă 
corespondentă celei de la alin.(1) art.361 C.contr. RM 
– n.a.) [63, p.186]. Potrivit acestui autor, componenţa 
de infracţiunea specificată la art.224 CP FR trebuie să 
rămână materială, cu singura remaniere legislativă: sin-
tagma „urmări grave” ce desemnează urmarea prejudi-
ciabilă să fie înlocuită cu expresia „soldat cu vătămarea 
medie sau gravă a sănătăţii persoanei, ori cu decesul 
acesteia sau cu alte urmări grave” [63, p.186]. O poziţie 
similară o are L.I. Sivţova [64, p.17; 65, p.19]. Subscri-
em punctului de vedere exprimat de A.A. Zadoian pre-
cum că simpla faptă de păstrare neglijentă a armei de 
foc şi a muniţiilor fără cauzarea unui prejudiciu nu este 
atât de periculoasă încât să determine tragerea la răs-
pundere penală. În caz contrar, majoritatea contravenţi-
ilor vizând regimul armelor şi al muniţiilor ar urma să 
treacă din sfera contravenţionalului în cea a penalului, 
avându-se în vedere faptul că contravenţia specificată 
la alin.(1) art.361 C.contr. RM este una de gravitate 
redusă comparativ cu celelalte contravenţii ce vizează 
regimul armelor şi al muniţiilor. Considerăm oportun 
ca răspunderea penală să fie angajată, atunci când păs-
trarea neglijentă a armei de foc sau a muniţiilor duce 
la cauzarea unor urmări prejudiciabile. Or, aşa cum se 
susţine în doctrină, criminalizarea păstrării neglijente 
a armei de foc sau a muniţiilor, fără cauzarea unor ur-
mări prejudiciabile, contrazice unui astfel de criteriu 
al criminalizării cum este prezenţa suficientă a pericu-
lozităţii sociale a faptei comise [66, p.24; 63, p.179]. 
Drept argument suplimentar, se invocă că armele de 
foc sau munițiile păstrate în mod necorespunzător pot 
să ajungă în mâini nepotrivite și pot să genereze rezul-
tate devastatoare, cărora le trebuie imprimată valență 
juridică în legea penală [28, p.23]. În acest sens, deşi 
susţinem poziţia lui A.A. Zadoian precum că infracţi-
unea analizată trebuie să fie materială, totuşi nu putem 
îmbrăţişa pe deplin părerea acestuia în ceea ce priveşte 
conţinutul urmărilor prejudiciabile. In concreto, nu sus-
ţinem punctul de vedere al numitului autor în partea ce 
vizează inserarea „altor urmări grave” în calitate de ur-
mare prejudiciabilă. Fiind un semn estimativ, acesta nu 
concordă cu principiul legalităţii incriminării. Aşa cum 
remarcă S.Borovinski, folosirea termenului estimativ 
„urmări grave” la construcţia normelor juridico-penale 
nu este mereu benefică, deoarece acordă factorilor de 
decizie posibilitatea de a aprecia liber conţinutul aces-
tor urmări [66, p.24]. Dezvoltând ideea St.Copeţchi no-
tează: „Prezenţa semnelor estimative în textul normelor 
incriminatoare sporeşte riscul încălcării principiului le-
galităţii incriminării sub aspectul ignorării cerinţei de 
claritate şi previzibilitate a legii penale. Acestea faci-
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litează procesul de interpretare extensivă defavorabilă 
a legii penale” [67, p.35]. Sintagma „alte urmări gra-
ve” nu permite destinatarului legii penale să cunoască 
cu certitudine care este conţinutul acesteia. Însă, după 
cum remarcă S.Brînza, V.Stati şi Ig.Botezatu, pentru ca 
cetăţeanul să respecte legea penală, ea trebuie formula-
tă de o asemenea manieră, încât să fie uşor înţeleasă de 
orice destinatar [68, p.6]. Claritatea şi previzibilitatea 
legii penale au fost subliniate cu precădere în practi-
ca constantă a CtEDO. Astfel, în cauza Kokkinakis vs 
Grecia, Curtea a statuat că persoana este în drept să cu-
noască, în termeni foarte clari, ce acte și omisiuni sunt 
de natură să-i angajeze responsabilitatea penală [69]. 
Similar, în cauza E.K. vs Turcia, Curtea a reiterat că ce-
rinţa previzibilităţii legii se consideră îndeplinită atunci 
când justițiabilul, citind textul dispoziției pertinente și, 
în caz de necesitate, cu ajutorul interpretării acesteia 
de către instanțele judecătorești, poate să știe pentru 
ce acțiuni și inacțiuni poate fi supus răspunderii pena-
le [70]. De asemenea, fiind un semn estimativ, acesta 
poate duce cu uşurinţă la o interpretare diferită, ceea 
ce, în cele din urmă, permite instaurarea liberului arbi-
tru în persoana practicianului. În context, considerăm 
remarcabilă observaţia efectuată de S.Crijanovschi: 
„Chiar dacă sintagma «alte urmări grave» permite să 
se păstreze stabilitatea legii în condiţiile dinamismu-
lui, schimbului relaţiilor sociale, nu putem să neglijăm 
problemele ce rezultă din încadrarea faptelor infrac-
ţionale în baza criteriilor estimative, având în vedere 
pericolul instaurării arbitrariului din partea subiecţilor 
abilitaţi cu aplicarea legii penale” [71, p.221]. Acelaşi 
lucru îl remarcă A.Eșanu care, referindu-se la semnele 
estimative „daune în proporții considerabile intereselor 
publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale 
persoanelor fizice sau juridice” și „urmări grave” din 
textul art.327 şi 328 CP RM, notează că textele de lege 
enunțate au o natură estimativă, sunt vagi și imprecise, 
existând riscul real de instaurare a arbitrariului judiciar 
[72, p.234]. Dar, aşa cum arată Gh.Costachi şi I.Iacub, 
norma juridică trebuie să fie clară, inteligibilă, întrucât 
cei cărora li se adresează trebuie nu doar să fie infor-
maţi preventiv asupra consecinţelor actelor şi faptelor 
lor, ci să şi înţeleagă consecinţele legale ale acestora 
[73, p.7].

Probabil, acesta a şi constituit unul din argumentele 
excluderii urmărilor prejudiciabile sub forma urmări-
lor grave din conţinutul laturii obiective a infracţiunii 
prevăzute la art.291 CP RM. Poate. Doar că prin asi-
gurarea respectării principiului legalităţii incriminării, 
excluzând urmările prejudiciabile, legiuitorul a permis 
dublarea normei de la art.291 CP RM cu cea de la alin.
(1) art.361 C.contr. RM. Considerăm că legiuitorul, pur 
şi simplu, urma să concretizeze urmările prejudiciabile, 
dar nu să le excludă. În cele din urmă, venim cu pro-
punerea de lege ferenda de instituire a urmării prejudi-
ciabile în calitate de semn constitutiv al componenţei 
de infracţiune de la art.291 CP RM, urmând ca aceasta 
să i-a următoarele forme: a) vătămarea gravă sau me-
die a sănătăţii; b) decesul persoanei. Nu întâmplător 
propunem aceste urmări prejudiciabile, ci pornind de 
la interpretarea sistemică a conţinutului normei supuse 

analizei în raport cu alte norme de incriminare, unde 
legiuitorul inserează vătămările grave sau medii ori de-
cesul persoanei în calitate de urmări prejudiciabile, faţă 
de care făptuitorul manifestă imprudenţă. Ca rezultat, 
fapta contravenţională specificată la alin.(1) art.361 
C.contr. RM ar urma să se diferenţieze de infracţiunea 
specificată la art.291 CP RM prin prisma urmării preju-
diciabile. Un asemenea criteriu de delimitare a faptelor 
penale de cele contravenţionale nu este străin legislaţi-
ei Republicii Moldova. Mai mult, acesta este unul din 
criteriile de bază de disociere a celor două tipuri de ili-
cit. De exemplu, infracţiunile contra bunei desfăşurări 
a activităţii în sfera publică şi nu doar, se deosebesc 
de faptele conexe din sfera contravenţională prin pris-
ma urmării prejudiciabile. Elocvente sunt următoarele 
speţe din practica judiciară care se pretează propunerii 
de lege ferenda înaintate: D.A. la 28.02.2013, aproxi-
mativ la ora 20.00, aflându-se împreună cu B.V. la do-
miciliul său, şi-a scos pistolul de model „Baikal 412” 
din safeu, după care l-a plasat pe safeu, lăsându-l fără 
supraveghere. Între timp B.V. a luat arma de foc şi din 
imprudenţă şi-a efectuat o împuşcătură în regiunea fe-
ţei, cauzându-şi, conform Raportului de expertiză me-
dico-legală nr.1022/D, vătămări corporale medii [74]; 
V.N., manifestând neglijenţă criminală, a lăsat în ma-
gazinul mixt „X” arma de vânătoare de model „ИЖ-
27М” cu două ţevi verticale, pe care o poseda în baza 
permisului de port armă cu nr.1257 din 09 noiembrie 
2009, încărcat cu un cartuş, ca rezultat al cărui fapt, 
soţia acestuia, V.L., la data de 22 aprilie 2012, a luat 
arma respectivă, şi aflându-se în magazinul mixt „X” 
a efectuat o împuşcătură în direcţia lui Ş.S., în regiu-
nea abdomenului, cauzându-i leziuni corporale grave, 
periculoase pentru viaţă, care au provocat decesul lui 
Ş.S [75].

În corespundere cu recomandarea legislativă înain-
tată, în ipoteza în care comportamentul lui D.A. şi V.N. 
exprimat în păstrarea necorespunzătoare a armei de foc 
nu determina survenirea vătămării medii a sănătăţii lui 
B.V. şi, corespunzător, decesul lui Ş.S., cele comise ur-
mau să cadă sub tiparul alin.(1) art.361 C.contr. RM.

Sub aspect comparat, legiuitorii statelor străine au 
poziţii diferite faţă de conţinutul urmărilor prejudiciabi-
le ce intră în structura laturii obiective a infracţiunii de 
păstrare neglijentă a armei de foc sau a muniţiilor. Aşa-
dar, art.239 Cod penal al Armeniei [13], art.230 Cod 
penal al Azerbaidjanului [17] şi art.289 Cod penal al 
Turkmenistanului [18] prevăd în calitate de consecinţe 
prejudiciabile – urmările grave; art.289 Cod penal al 
Kazahstanului [14], art.264 Cod penal al Ucrainei [21], 
art.238 Cod penal al Georgiei [16], art.224 Cod penal 
al Federaţiei Ruse [60] – decesul sau alte urmări grave; 
art.419 Cod penal al Estoniei [22] – daune sănătăţii sau 
determinarea comiterii unei infracţiuni prin folosirea 
armei; art.300 Cod penal al Republicii Belarus [15], 
secţiunea 25100 Cod penal al statului California [76] 
– decesul sau vătămarea gravă a sănătăţii (model care, 
din perspectiva principiului legalităţii incriminării, îl 
considerăm cel mai reuşit din cele indicate supra).

În cele din urmă, în contextul legal naţional, con-
siderăm justificată recomandarea legislativă înaintată, 
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avându-se în vedere faptul existenţei unei norme con-
travenţionale care dublează conţinutul normei incrimi-
natoare înscrise la art.291 CP RM. Totodată, propune-
rea de lege ferenda nominalizată ar permite înlăturarea 
paradoxului legislativ identificat în contextul delimită-
rii infracţiunii prevăzute la art.291 CP RM, atunci când 
fapta prejudiciabilă ia forma transmiterii armei de foc 
şi a muniţiilor către alte persoane de fapta contraven-
ţională specificată la alin.(2) art.360 C.contr. RM. Or, 
astăzi, paradoxal, dar legiuitorul pedepseşte penal o 
faptă mai puţin periculoasă, în timp ce o faptă mai pe-
riculoasă o sancţionează contravenţional. Şi de această 
dată nedumerirea creată este rodul creaţiei legislative. 
Ca rezultat al implementării propunerii avansate, trans-
miterea armei de foc şi a muniţiilor aferente către o 
persoană care nu are permis de procurare a armelor şi 
a muniţiilor aferente, fără ca această să determine sur-
venirea unor urmări prejudiciabile, va constitui temei 
pentru tragerea la răspundere contravenţională. Totoda-
tă, dacă o atare acţiune va cauza apariţia uneia din ur-
mările prejudiciabile sus-indicate, cele comise ar urma 
să fie încadrate în tiparul art.291 CP RM.

Drept rezultat al studiului efectuat, formulăm urmă-
toarele concluzii generale:

1) spre deosebire de infracţiunea prevăzută la 
art.290 CP RM, atunci când aceasta apare în modalitate 
de păstrare ilegală, fapta penală stipulată la art.291 CP 
RM, în modalitatea de păstrare, presupune încălcarea 
regulilor de păstrare a armei de foc şi a muniţiilor de 
către persoana care deţine legal astfel de obiecte;

2) termenul „neglijent” din textul art.291 CP RM 
vine să semnifice activitatea făptuitorului exprimată în 
încălcarea regulilor de păstrare a armei de foc şi a mu-
niţiilor, în pofida faptului asumării unor obligaţii legale 
de păstrare corespunzătoare în momentul obţinerii per-
misului de armă;

3) la aplicarea art.291 CP RM persoana abilitată cu 
aplicarea legii penale urmează să indice care reguli con-
crete de păstrare a armei de foc şi a muniţiilor au fost 
încălcate de făptuitor, prin efectuarea alegaţiei către ac-
tul normativ de referinţă ce conţine astfel de reguli;

4) pentru a fi în prezenţa păstrării neglijente, nu 
este obligatoriu ca arma de foc sau muniţiile să fi ajuns 
în mâinile unei terţe persoane, deşi marea majoritate 
a regulilor de păstrare a armei de foc şi a muniţiilor 
au drept scop evitarea folosirii acestora de către terţele 
persoane;

5) spre deosebire de comercializarea armei de foc 
sau a muniţiilor (în sensul art.290 CP RM), transmite-
rea acestor obiecte unei terţe persoane implică deţine-
rea de către făptuitor a permisului de armă. În contrast, 
în cazul infracţiunii prevăzute la art.290 CP RM, făptu-
itorul comercializează armele de foc sau muniţiile, fără 
a deţine permisul de armă;

6) transmiterea armei de foc către o terţă persoană 
nu constituie modalitate faptică a păstrării neglijen-
te a armei. Ca şi păstrarea neglijentă a armei de foc, 
transmiterea acesteia către o altă persoană reprezintă 
o modalitate normativă distinctă de exprimare a faptei 
prejudiciabile prevăzute la art.291 CP RM;

7) dacă făptuitorul transmite armele de foc şi mu-

niţiile aferente către o persoană care nu are permis de 
procurare a armelor şi a muniţiilor aferente, cele comise 
trebuie încadrate potrivit alin.(2) art.360 C.contr. RM. 
Per a contrario, transmiterea obiectelor nominalizate 
către o persoană care deţine permis de procurare a ar-
melor şi a muniţiilor aferente trebuie calificată conform 
art.291 CP RM;

8) în condiţiile legislative actuale, aceeaşi faptă de 
păstrare neglijentă a armei de foc şi a muniţiilor afe-
rente cade atât sub incidenţa legii penale, cât şi a celei 
contravenţionale. Nu aceeaşi suprapunere se observă 
în ipoteza păstrării neglijente a muniţiilor neaferente 
armelor (adică, a muniţiilor cu caracter autonom), si-
tuaţie în care de fiece dată aplicabilă este norma de la 
art.291 CP RM; în ipoteza încălcării regulilor de deţi-
nere a armei individuale care nu se atribuie la catego-
ria armelor de foc aplicabilă este norma de la alin.(1) 
art.361 C.contr. RM;

9) suprapunerile legislative create (este vorba art.291 
CP RM (în modalitatea de păstrare neglijentă a armei de 
foc sau a muniţiilor) şi alin.(1) art.361 C.contr. RM (în 
modalitatea de încălcare a regulilor de deţinere a armei 
individuale şi a muniţiilor aferente)) permit instaurarea 
liberului arbitru în persoana celui abilitat cu aplicarea 
legii penale. Drept consecinţă, atestăm prezenţa unei 
practici judiciare neuniforme la încadrarea comporta-
mentului persoanei exprimat în încălcarea regulilor de 
păstrare a armei de foc sau a muniţiilor; 

10) până la o eventuală remaniere legislativă fapta 
persoanei exprimată în păstrarea neglijentă (necores-
punzătoare) a armei de foc sau a muniţiilor trebuie în-
cadrată, de fiece dată, dar nu fragmentar, potrivit alin.
(1) art.361 C.contr. RM;

11) în vederea neadmiterii sancţionării diferenţiate 
pentru comiterea aceleaşi fapte de păstrare necorespun-
zătoare a armei de foc sau a muniţiilor se impune trans-
formarea componenţei de infracţiune înscrise la art.291 
CP RM din formală în materială, astfel încât încălcarea 
regulilor de păstrare a armei de foc şi a muniţiilor sol-
dată cu cauzarea unor urmări prejudiciabile să consti-
tuie infracţiune, în timp ce simpla faptă de încălcare 
a regulilor de păstrare a unor asemenea obiecte (fără 
cauzarea vreunui prejudiciu) să formeze contravenţie. 
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Studiul nostru pluridisciplinar (filosofia, teologia, 
sociologia, criminologia) îl vom începe prin cla-

rificarea semantismului expresiilor „confesiune religi-
oasă”, „sectă”, „cult” și „mișcare religioasă”.

Așadar, sunt două domenii care se înrudesc în dea-
proape – filosofia și religia. Filosofia se compune din 
cuvintele greceşti – filos „iubitor” şi – sofia „înţelep-
ciune”, într-un cuvânt „cunoaşterea adevărului”. Cu-
noaşterea adevărului are drept ţel filosoful – iar pentru 
aceasta are nevoie neapărată de sora cea mai mare, ca-
re-i religia. Religia tinde să descopere marile mistere 
ale lumii invizibile, ea este cu adevărat mare, fiind-
că adânceşte materia, trece peste domeniul material 
străbătând întreaga inerţie, ajungând în sferele mari 
cereşti, de unde contemplă opera nesfârşită a dumne-
zeirii, marea taină a lumii acesteia [1]. În acest sens, 
autorul A.Funkenstein precizează: „Teologie a devenit 
un termen rezervat cunoaşterii supranaturale” [2].

Filosofia religiei deschide larg porţile tuturor celor 
dornici de a înţelege cauzele ultime ale lumii, ea ne 
arată perfecţiunea universului, legile supreme ale exis-
tenţei, procesul existenţei, procesul conversiunii sufle-
teşti, ne confirmă marea armonie a creaţiunii divine. 
Trebuie să distingem bine manifestările bune de cele 
rele, libertatea de tiranie, înţelepciunea şi răsplata fap-
telor viitoare. Teologul C.Rudneanu subliniază: „Reli-
gia ne îndeamnă la săvârşirea lucrurilor bune, fiindcă 
în lumea în care trăim nu suntem decât robii anumitor 
deprinderi rele, din această prăpastie trecătoare, vom 
trece în lumea infinit de bună a lui Dumnezeu, care 
este şi ultimul cuvânt al sforţării omului spre sferele 
ideale cereşti. Filosofia şi religia ne dau icoana clară 
a lumii spirituale, în limita realizării spirituale, putem 
câştiga o existenţă mai bună, mai fericită” [3].

Cum corect precizează teologul A.Dragomir, sunt 
cinci lucruri pe care omul le caută în viaţă pentru a 
fi fericit: înţelepciunea, plăcerea, bogăţia şi puterea, 
datoria şi evlavia. Iar căile prin care le poţi obţine ar 
fi următoarele: filosofia, hedonismul, materialismul, 
etica şi religia. Primele trei sunt ceea ce filosoful da-
nez Søren Kierkegaard a numit „stadiile estetice” ale 
vieţii, care conduc la autosatisfacţie. Cel de-al patrulea 

stadiu este cel „etic”, care se referă la relaţia individului 
cu ceilalţi, iar cel de-al cincilea, „religiozitate A”, se 
referă la religiozitate, în general, distinctă de creştinism 
şi priveşte relaţia individului cu Dumnezeu [4].

Unii filosofi au conceput însă, într-o modalitate cu 
totul diferită, relația dintre moralitate și religie. Potrivit 
opiniei filosofilor D.-O. Ștefănescu, A.Miroiu, A.-P. Ili-
escu, M.Miroiu, Cr.Porvulescu, fundamentul normelor 
morale nu este religia, ci natura umană sau organiza-
rea societății. Funcția credințelor, atitudinilor, prac-
ticilor religioase este să adâncească și să întărească 
atașamentul oamenilor față de anumite coduri morale 
(subl. ne aparține) [5]. Conceptul de Dumnezeu este o 
personificare simbolică a ideilor morale fundamentale 
din acea societate, iar legea divină semnifică legitimi-
tatea, în societate, a acelor idei morale. Potrivit acestor 
filosofi, istorisirile despre Dumnezeu sunt doar moduri 
prin care valorilor de bază ale societății li se dă o expre-
sie mitologică [6]. 

Sub aspect generic, statele recunosc exercitarea sau 
manifestarea sentimentelor religioase sau de convin-
geri filosofice.

Determinând noțiunile de filosofie și religie, precum 
și interconexiunea dintre ele, vom trece la clarificarea 
semantismului unor cuvinte și expresii care, în opinia 
noastră, sunt extrem de importante pentru dezvoltarea 
unui aparat terminologic necesar în clarificarea feno-
menului de criminalitate religioasă. În acest studiu, 
vom ține cont de dificultatea care există cu privire la 
concepte, definiţii şi terminologii.

Confesiunea este o organizaţie a unui grup de cre-
dincioşi. Prin cult religios înţelegem constituirea unui 
ceremonial pe baza unei doctrine în vederea asistenţei 
religioase sau satisfacerii dorinţei credincioşilor acestui 
grup. Majoritatea cultelor îşi intitulează locaşul de cult 
biserică; altele, casă de rugăciune sau, simplu, adunare, 
sinagogi şi săli speciale pentru desfăşurarea ceremonia-
lului, geamiile, recunoscute după minaretul specific.

Etimologic, termenul de „sectă” provine de la la-
tinescul sequi, însemnând, printre altele, „a urma un 
model, o persoană, o idee, un partid etc.” Cea de a doua 
etimologie, incorectă, însă mai populară, porneşte de la 
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termenul latin secare, adică rupere, segregare de Bise-
rică [7]. În definitiv, secta este un protest îndreptat nu 
către celelalte organizaţii religioase, ci împotriva între-
gii societăţi seculare.

Impulsivitatea sectelor apărute recent pe scena 
mondială a fenomenelor religioase se învecinează ade-
sea cu agresivitatea, exprimată în forme dintre cele mai 
variate, fapt pentru care sunt numite religii sălbatice. 
Secta este celălalt. 

Erezia şi secta sunt două cuvinte prin care, de-a 
lungul istoriei lor, religiile oficiale le-au numit pe cei 
rupţi de la dreapta credinţă. Nimănui nu-i place să 
poarte această etichetă pusă de societate şi biserici-
le oficiale unor grupuri religioase minoritare, în po-
fida voinţei lor. Având o conotaţie vădit peiorativă, 
denumirea de sectă a fost întotdeauna un mijloc de 
excludere a unor credinţe din categoria căilor religi-
oase respectabile. Căci secta aminteşte de absurdita-
te doctrinară, de fanatism, interdicţie, sectarism [8]. 
Spiritul sectar, adică o atitudine de intoleranţă uni-
tă cu un prozelitism agresiv, nu este în mod necesar 
constitutiv unei secte şi, în orice caz nu este suficient 
pentru a o caracteriza. 

Aşadar, secta este o grupare de creduli sui-generis 
nemulţumiţi de confesiunea sau cultul lor şi a căror 
doctrină este pseudofilosofică sau eretică. Fenomenul 
sectar este comun mai ales mişcărilor socioreligioase. 

Unii teologi care aparțin religiilor tradiționale sunt 
foarte agresivi în descrierea sectelor: „De obicei, secta-
rii, fiind cuprinşi de o psihoză specifică negativiştilor, 
refuză nu numai adevărul originar, ci creează şi fantezii 
religioase, apelând la mijloace empirice obscurantiste 
şi devenind fanatici” [9]. 

Secta refuză dezvăluirea doctrinei şi inşii captaţi 
sunt ţinuţi în teroare şi ameninţări cu uciderea. Cultul 
sectei este crima premeditată în grup, în familii sau 
pentru anumiţi indivizi şi de aici numirea de secte sinu-
cigaşe. Adepţii sectelor sunt greu de recuperat pentru 
societate.

Cu toate că sectele promovează violenţa protesta-
tară, ele nu sunt decât manifestarea aceluiaşi veşnic 
fenomen sectar, cu aceleaşi urmări şi cu aceleaşi efec-
te. Propagatorii acestor secte cutreieră lumea pentru 
mărirea statutului credulilor; difuzează şi publică sta-
tistici şi efective misionare exagerate; concurează cu 
ideologiile secolului; se amestecă în politică; intervin 
în procese; transportă şi fac trafic de stupefiante; or-
ganizează congrese şi conferinţe; pleacă în pelerina-
je; dau numiri sectei lor după unele cetăţi sau locuri 
sfinte; deturnează fonduri; tipăresc bancnote false; fac 
trafic de valută; imprimă părţi din cărți sfinte, broşuri 
ziditoare de suflet şi alte îndeletniciri biblice, încât lu-
mea de azi este îngrozită [10].

Sectele religioase pretind că au şi dau răspunsuri; o 
fac pe plan afectiv şi, în acelaşi timp, pe plan intelec-
tual, răspunzând de multe ori la nevoile afective în aşa 
măsură, încât întunecă facultăţile intelectuale. Se ba-
zează pe emoții. Aceste nevoi şi aceste aspiraţii de bază 
se pot descrie ca tot atâtea expresii ale căutării umane 
de integrare şi de armonie, de participare şi de reali-
zare la toate nivelele existenţei şi experienţei umane. 
Ele reprezintă, în egală măsură, încercări de a ajunge 

la o căutare umană a adevărului şi semnificaţiei, la că-
utarea acelor valori constitutive care, în anumite epoci 
ale istoriei, atât colective, cât şi individuale, par să se 
fi ascuns, distrus sau rătăcit pentru acele persoane des-
curajate de o schimbare rapidă, de un stres accentuat, 
de teamă etc.

Sunt identificate principalele sale caracteristici (vo-
luntarismul, caracterul exclusivist, pretenţia deţinerii 
monopolului asupra adevărului, tendinţa spre secula-
rizare ş.a.) şi tipologii sectare (conversionist, revolu-
ţionar/transformator, introversionist, manipulaţionist, 
taumaturgic, reformist, utopic).

Având o conotaţie vădit peiorativă, denumirea de 
sectă a fost întotdeauna un mijloc de excludere a unor 
credinţe din categoria căilor religioase respectabile. 
Căci secta aminteşte de absurditate doctrinară, de fana-
tism, interdicţii, sectarism.

În literatura de specialitate teologică sunt aduse și 
alte noțiuni, cum ar fi:

Gruparea anarhică−	  – este o comunitate de cre-
dincioşi aparţinând unui cult sau unei Biserici care nu 
este de acord cu unele practici sau iniţiază ceva nou. 
Asemenea grupări au existat şi apar în toate cultele, fie 
din cauza slujitorilor, fie din cauza abuzului conduce-
rii cultului. La început, asemenea grupări sunt paşnice, 
apoi se izolează sau se asociază cu altele, alcătuind o 
comunitate sau federaţie. Pericolul apare atunci când 
aceste grupări anarhice intră în legătură cu sectele sau 
devin aceste grupări ele însele pepiniera sectanţilor.

Comunitatea disidentă−	  – este un grup de credin-
cioşi care au aparţinut unui cult sau unor ceremonii 
care au avut loc în altă epocă istorică şi pe care unii le 
socotesc depăşite. De obicei, asemenea comunităţi sunt 
susţinute, ca de fapt toate sectele, de adepţi din afara 
graniţelor ţării. Aceste comunităţi sunt extremiste şi ex-
clusiviste (tineri sau bătrâni, bărbaţi sau femei).

Organizații religioase violente−	  – sunt acele gru-
pări de adepţi sectari care urmăresc să şantajeze sau să 
ucidă o persoană sau un grup ce nu este de acord cu 
noile organizaţii. Membrii acestora, cu toate că nu-şi 
dezvăluie numele, sunt recrutaţi dintre recidiviştii şi re-
cunoscuţi tâlhari, ocnaşi, puşcăriaşi, din indivizi fără 
scrupule, din inşi debusolaţi şi din criminali notorii. 
Aceste grupări sunt susţinute şi finanţate de organizaţii 
teroriste ce urmăresc tulburarea cultelor religioase, Bi-
sericilor şi naţiunilor şi doresc să frâneze mersul istoric, 
real, progresiv al societăţii [11]. 

Pot fi preferaţi termeni mai neutri, cum ar fi noi 
mişcări religioase, noi grupări religioase. Este greu să 
definim aceste noi mişcări sau grupări. 

În acest sens, în literatura de specialitate, cu 
prepoderență teologică, au fost propuse mai multe vari-
ante, precum „mişcări religioase alternative”; „religii 
emergente”; „mişcări religioase marginale”; „religii 
juvenile”; „mişcări parareligioase”; „noi religii”; 
„noi mişcări religioase” ş. a., fiecare nou concept sus-
citând, la rândul său, alte dezbateri. 

Dintre toate acestea, de cea mai largă acceptare şi 
circulaţie în mediile academice se bucură în prezent noi 
mişcări religioase, cu varianta noi religii. Sunt o serie 
de avantaje pe care le oferă: 

în primul rând, poate fi considerat un substitut −	
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nonpeiorativ pentru sectă şi cult, fiind neutru şi lipsit de 
conotaţii negative;

în al doilea rând, pentru sociologia religiilor este −	
mult mai cuprinzător şi poate descrie şi acele grupări 
distincte de tipurile ideale de sectă şi cult; 

în ultimul rând, prin folosirea apelativului de noi −	
mişcări religioase, cercetătorii exprimă o atitudine şti-
inţifică neutră faţă de grupările la care fac referire. 

Însă, spre deosebire de termenii de sectă şi cult, 
acest termen apărut în mediul sociologic a fost şi este 
mai puţin popular din mai multe motive: 1) nu face ni-
cio trimitere la lipsa de veridicitate a doctrinelor; 2) nu 
sugerează că ar fi grupări periculoase; 3) nici că adepţii 
lor ar fi persoane inferioare din punct de vedere inte-
lectual sau cu probleme psihice, dominate de un lider 
autoritar [12].

Tot la fel de problematică este şi aplicarea etichetei 
de „religie” multora dintre grupările considerate „noi 
mişcări religioase”. Este evident faptul că acestea po-
sedă numeroase trăsături (în ceea ce priveşte credinţele 
şi practicile) asociate cu religia şi îndeplinesc o serie 
de scopuri religioase, însă în timp ce unele astfel de 
mişcări nu doresc nicidecum să fie considerate religii, 
altele au devenit religii după o perioadă de timp, iar al-
tele sunt religii într-un anume context, dar în altul nu, în 
timp ce unele au pretins că sunt un anumit tip de religie 
într-un context şi alt tip de religie într-un alt context. 

Rezultă de aici că statutul religios al acestor noi 
mişcări este foarte fluid, iar diversitatea şi răspândirea 
lor în atâtea culturi face clasificarea lor ca religii la fel 
de problematică pe cât este de problematică şi defini-
rea religiei (subl. ne aparține) [13]. 

În spaţiul sociologic sunt identificate trei tipuri de 
mişcări religioase;

mişcări religioase endogene−	 , ce constau în efortul 
de a schimba caracterul intern al unei religii;

mişcări religioase exogene−	 , care încearcă să 
schimbe mediul în care activează religia respectivă;

mişcări religioase generatoare−	 , care încearcă să 
introducă noi religii într-o cultură sau mediu.

Din motive practice, un cult sau o sectă sunt uneori 
definite ca orice grupare religioasă, care are o viziune 
specifică şi proprie lumii, ce derivă din învăţăturile une-
ia dintre principalele religii ale lumii, fără a fi identică 
cu aceasta. Luăm în consideraţie aici grupările speciale 
care sunt văzute de obicei ca o ameninţare la libertatea 
oamenilor şi la societate, în general; aceste culte şi sec-
te sunt descrise şi prin aceea că ele au un anumit număr 
de comportamente specifice, comune lor. În structura 
lor sunt, de cele mai multe ori autoritare, recurg la o 
anumită spălare a creierului şi la un control mental; 
practică o impunere colectivă şi inspiră sentimente de 
vină şi de teamă etc.

Activităţile unor grupări religioase nu pot fi asimila-
te crimei organizate, rezumându-se la „rituri” care mai 
de care mai exotice, agrementate cu practici sexuale si-
tuate mult dincolo de limita moralei şi chiar a bunului 
simţ. De altfel, nicio grupare criminală care „se respec-
tă” nu ar accepta în rândurile sale astfel de fenomene 
anomice (practicarea sinuciderilor, abuzului de stupefi-
ante, practicarea necrofiliei, zoofiliei şi perversiunilor 
sexuale în grup). Din păcate, mulţi dintre adepţi, în spe-

cial cei cu o structură psihică delicată sau cu probleme 
psihice, ajung să comită crime sau să se sinucidă sub 
presiunea anturajului şi a ideilor periculoase emanate 
de unele secte pseudoreligioase [14].

Totodată, ajungem la concluzia că cultul este un 
termen mult mai dificil de circumscris într-o definiţie 
decât cel de sectă. Termenii sectă şi cult sunt destul de 
dispreţuitori şi par să implice o judecată mai curând.

Definiţia termenului oferită de un dicţionar de spe-
cialitate sintetizează perspectivele variate – teologică, 
sociologică şi colocvială – definind cultul ca „un grup 
religios relativ mic, adesea efemer, care urmează un 
lider radical”. Un cult, spre deosebire de o sectă, ad-
optă credinţe şi practici religioase radical noi, care sunt 
frecvent considerate ca o ameninţare la adresa valorilor 
fundamentale şi normelor culturale ale societăţii în an-
samblul său. În consecinţă, persoanele care fac parte 
din culte manifestă frecvent un comportament antiso-
cial şi nevrotic [15].

Din punct de vedere etimologic, termenul de „cult” 
derivă de la latinescul – cultus (venerare), implicând 
ritualuri şi ceremonii. Până în secolul al XIX-lea, te-
ologii îl foloseau pentru a se referi la practicile rituale 
specifice unui centru religios şi la venerarea persoane-
lor sfinte sau la totalitatea actelor liturgice şi ritualurilor 
religioase.

În sociologia religiilor, termenul cult a fost folosit, 
în general, pentru a denumi 1) un grup redus ca di-
mensiuni, 2) fără o structură organizatorică rigidă, 3) 
condus de un lider carismatic şi 4) format din persoane 
care caută o experienţă mistică.

Cultele sunt autoritare în sistemul de conducere, au 
o organizare comunitară şi totalitaristă, sunt agresive în 
prozelitism, sistematice în programul lor de îndoctrina-
re, relativ noi şi neformate în Occident, recrutându-şi 
clientela din clasa de mijloc a societăţii.

Reţinem de aici că, spre deosebire de sectă, un cult 
propune o doctrină radical diferită de cea tradiţională 
a mediului în care activează. Dacă un cult este o grupa-
re care se rupe de tradiţia religioasă a societăţii, atunci, 
dacă acesta va fi suficient de longeviv şi va reuşi să 
strângă suficienţi adepţi, se va impune în societatea re-
spectivă şi va deveni dominant. Iar un cult care reuşeşte 
să facă aceasta este o nouă religie. Această dinamică nu 
este unidirecţională, ci, consideră acelaşi autor, atunci 
când o religie dominantă devine minoritară în urma 
presiunii unei noi religii, tinde să se transforme în cult.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova pri-
vind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie, 
nr.125 din 11.05.2007 [16], cult religios reprezintă  o 
structură religioasă, cu statut de persoană juridică, care 
îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Mol-
dova conform normelor doctrinare, canonice, morale, 
disciplinare şi tradiţiilor istorice şi de cult proprii, con-
stituită de către persoane supuse jurisdicţiei Republi-
cii Moldova, care îşi manifestă în comun convingerile 
religioase, respectând tradiţiile, riturile şi ceremonialul 
stabilit.

Pornind de la analiza legislației naționale și 
internaționale în domeniul asigurării libertății religioa-
se și de conștiință, am identificat că dreptul unei per-
soane de a-și manifesta libertatea religioasă include po-
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sibilitatea acesteia de a avea parte de o anumită organi-
zare religioasă care să corespundă concepțiilor sale. O 
distincție trebuie făcută între o activitate esențială pen-
tru exprimarea unei religii sau convingeri și una care 
este doar inspirată sau chiar încurajată de aceasta.

La nivel european și cel național este proclamat plu-
ralismul religios, ceea ce ar însemna poziția neutră a 
Statului și protecția egală în fața legii a tuturor persoa-
nelor, fiind garant fundamental împotriva oricărei for-
me de discriminare. Mai mult, pluralismul religios se 
referă la grupuri ce împărtășesc anumite convingeri co-
mune, indiferent de faptul dacă este o sectă religioasă, 
ezoterică sau spirituală. Totodată, o atenție deosebită 
prin utilizarea proceduri penale și civile trebuie acorda-
tă protecției celor mai vulnerabile persoane, în special 
copiilor, împotriva practicilor ilegale care se produc în 
numele grupurilor religioase, ezoterice și spirituale (re-
lele tratamente, viol, neglijență, îndoctrinare prin spă-
larea de creiere și nonînscriere la școală). 

Ținând cont de Recomandările Adunării Parlamen-
tare a Uniunii Europene (Recomandarea nr.1178/1992 
a Adunării Parlamentare (Sesiunea a 43-a, versiunea 
finală), privind sectele și noile mișcări religioase [17]; 
Recomandarea nr.1412/1999 a Adunării Parlamentare 
(Ședința a 18-a din 22 iunie 1999) privind activitatea 
ilegală a sectelor [18]), este important să se ia în con-
sideraţie faptul că etichetarea unei organizaţii religi-
oase drept o „sectă” ar putea avea un impact negativ 
asupra organizaţiei. Aceste prevederi legislative sunt 
susținute și de opiniile unor teologi. Așadar, teologul 
român C.-Iu. Damian, este necesară renunţarea la fo-
losirea termenilor de cult şi sectă în contextul fenome-
nului neoreligios [19]. 

Luând în considerare însemnătatea semantică a ex-
presiilor teologice analizate supra, remarcând caracte-
rul discriminator și peiorativ (defavorabil, depreciativ, 
disprețuitor) al acestora, am concluzionat că oferirea 
priorității uneia din aceste expresii ar duce la o atin-
gere gravă a libertății de religie și de conștiință a per-
soanei, discriminând pe unii și acordând superioritatea 
altor persoane (care sunt adepții religiilor „tradiționale” 
și dominante) în funcție de criteriul religiei, ceea ce ar 
contravine legislației naționale și celei internaționale 
exprimate în Politica nediscriminatorie a Statului și a 
organismelor internaționale.

Pentru a înlatura aceste divergențe semantice im-
puse de sociologie și teologie aflate în disconcordanță 
cu cerințele legislației laice, propunem spre utilizare pe 
viitor în știința criminologică a conceptului de „confe-
siune religioasă”, care din punct de vedere semantic 
desemnează mărturisirea unor fapte, a unor gânduri sau 
sentimente intime de conotație religioasă. 

În opinia noastră, din punct de vedere criminologic, 
pentru a identifica o devianță religioasă (de exemplu, 
fenomenul de extremism religios sau criminalitate re-
ligioasă), nu este neapărat ca această confesiune reli-
gioasă să fie recunoscută drept cult religios în sensul 
legislației în vigoare. 

Atenționăm că, potrivit prevederilor legislative, 
cultul religios este o structură religioasă, cu statut de 
persoană juridică, ceea ce nu corespunde conceptului 
criminologic al confesiunii religioase care se impune 

a fi mai larg și depășește definiția legislativă a cultului. 
Așadar, o confesiune religioasă în sensul criminologic 
poate fi și neînregistrată. 

Motivele noastre sunt următoarele: pericolul social 
pe care îl implică extremismul, devianța sau criminali-
tatea religioasă depinde de conținutul de facto deviant 
și prejudiciabil al învățăturii, precum și de caracterul 
metodelor agresive și abuzive aplicate pe parcursul 
activității sale de către o confesiune religioasă față de 
discipolii săi sau de societate, în întregime. Prin urma-
re, viața, integritatea fizică sau psihică, libertatea reli-
gioasă a unei persoane, pe de o parte, precum și securi-
tatea publică, pe de altă parte, pot fi puse în pericol din 
partea unor confesiuni religioase, indiferent dacă sunt 
recunoscute culte religioase sau nu. 
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Termenul de „capacitate” este frecvent întâl-
nit în vorbirea curentă. Acesta este utilizat pe 

larg în diverse domenii ale activității umane, inclusiv 
fizică, geometrie, anatomie, sociologie etc. Din punct 
de vedere etimologic, cuvântul „capacitate” provine 
de la latinescul capacitas, -atis, acest prim sens deri-
vă de la cuvântul capax cu sensul de „abil”, „capabil” 

[1]. Și reprezintă, într-o primă accepțiune, conform 
Dicționarului explicativ, mărime a spațiului interior (al 
volumului util) al unui recipient, exprimată în litri sau 
metri cubi [2]. În definirea acestui termen, într-un sens 
ulterior, termenul de „capacitate” este apropiat celui 
cunoscut științelor umanistice, în special celor socia-
le, din cadrul cărora fac parte și științele juridice, astfel 
„capacitatea” reprezintă ansamblul aptitudinilor și 
posibilităților fizice și intelectuale ale unei persoane; 
posibilitatea unei persoane (a unui grup de persoane) 
de a executa un anumit lucru; competență [3]; posibi-
litatea de a realiza ceva într-un domeniu de activita-
te; aptitudine; facultate; proprietate de pătrundere în 
esența lucrurilor[4]; însușirea de a face acte juridice 
valabile [5]. Accepțiunea tehnică a noțiunii de „capaci-
tate” relevă că aceasta reprezintă o proprietate pe care 
o are un corp sau un sistem de a acumula o cantitate de 
materie sau de energie [6].

Considerăm oportun domeniului nostru de cerceta-
re, de a analiza esența termenului de „capacitate” din 
punct de vedere sociologic și psihologic, astfel încât 
ființa umană și interacțiunea sa cu societatea să devină 
pârghiile prioritare în analiza conceptului de „capacita-
te”. Mizăm pe această analiză datorită specificului for-
mulat de acest concept general de drept, ori capacitatea 
juridică, astfel cum vom demonstra infra, reprezintă un 
artificiu pur juridic, care ține să anihileze voința persoa-
nei, în calitate de component biologic, cu normele sta-

bilite în societate, norme care se bazează pe un compor-
tament moral și pașnic datorită conviețuirii în comun a 
oamenilor. În mod inevitabil, devine de o importanță 
colosală a evidenția aici opinia autoarei E. Speranția, 
care, pe bună dreptate, a constatat că creațiunea de 
norme decurge din legile vieții, în general, apoi din le-
gile minții omenești, în general, și, în fine, din însăși 
natura și condițiile vieții sociale [7]. Este vizibilă, în 
acest context, dependența pe care o formează capaci-
tatea juridică a omului față de evoluția vieții sociale, 
specificul locului și a tradițiilor promovate pe acest te-
ritoriu, precum și condițiile biologice, geografice etc. 
De asemenea, nu putem să negăm aici și influența cu-
rentelor psihologice care se materializează referitor la 
acest concept. Primii germeni de cercetare a capacității 
îi găsim în conceptele materialiste ale lui Democrit și 
a lui Epicur [8]. Ulterior, Confucius care remarcă o 
credință asupra calităților morale ale omului, indiferent 
de condiția lui socială, aceste concepte au trezit o preo-
cupare activă a filosofului chinez față de dreptatea soci-
ală și încrederea în umanism; Seneca – prin afirmațiile 
sale prevedea ruperea echilibrului dintre stat și individ 
în favoarea ultimului [9]. Una din cele mai importante 
teorii referitoare la acest subiect este teoria politică a 
cărui centru de tratare filosofică se rezumă la capacita-
tea sau incapacitatea omului de a trăi în mod social, de 
a fi parte componentă a unui sistem guvernamental. Cel 
mai proeminent filosof aderent al acestei teorii este ma-
rele filosof J.-J. Rouseau, a cărui concepție se rezumă 
la principiul „Omul bun, liber și fericit a devenit rău, 
sclav și nefericit din cauza societății”, de aici rezultă  că 
tendința de a extinde posibilitățile de acțiune ale omu-
lui sunt direct proporționale cu pacea socială.

Dimpotrivă, teoria metafizică tratează gândirea 
şi capacitatea acesteia de reflectare asupra lumii ca 

ASPECTE GENERALE Cu PRIVIRE 
LA CAPACITATEA juRIDICă

Eleonora AnDrIUȚA, 
doctorand (USPEE)

Our internal regulations do not define the notion of legal capacity, but the civil legislation regulates the constituent 
parts of that concept, exercise capacity and capacity of use. In accordance with the legal notion, the person’s ability to 
have rights and obligations, represents the capacity of use. Exercise capacity represents the ability of person to acquire 
and exercise rights, by his own act, to assume obligations and execute them.  

Dividing the concept of legal capacity in two constituents, capacity of use and exercise capacity, our legislation ensure 
the right to legal capacity to all the persons, explains our internal experts, but is there the simple existence of right enough 
for ensuring the right to legal capacity, without ensuring the free exercise of that rights?! According to the international 
standrads, the capacity to hold rights automatically entails the capacity to exercise them. Human rights scholars argue 
convincingly that article 12 of the Convention on the rights of persons with disabilities invests persons with disabilities 
with both of these aspects of legal capacity. In other words, the capacity to hold rights automatically entails the capacity 
to exercise them with appropriate supports acceptable to and chosen by each individual.

The essence of legal capacity does not result from the ability of the individual to realize or conduct his/her actions. 
Consequently, legal capacity as a concept does not merge with the concept or assessment of the mental capacity of a per-
son, but rather the essence of legal capacity results from the quality of being a person and subject of law and regulations 
need to be concerned about what kind of support requires the person to exercise legal capacity.
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element distinctiv al naturii umane. Omul nu este, în 
primul rând, un animal social, ci fiinţă meditativă, re-
flexivă, care acceptă realitatea obiectelor, care sunt per-
ceptibile simțurilor lui. Socrate, părintele acestei teorii 
are o atitudine disprețuitoare față de oamenii, care cred 
că pentru a deveni reale lucrurile trebuie să fie palpa-
bile. El îi numește oamenii „eu mousoi”, în traducere, 
„fericiți fără muze”, cu alte cuvinte, acești oameni tră-
iesc fără inspirația divină, sunt răi prin natura lor, de 
aici și consecința de limitare a drepturilor oamenilor, 
supunerea lor unor reguli prestabilite.

Atât evoluția istorică a societății umane, cât și 
evoluția filosofică a conceptelor despre natura umană 
și rolul lor în societate ne permit a concluziona că în 
studierea capacităţii juridice în complexitatea sa, tre-
buie evidenţiat întâi de toate caracterul ei social și de 
negociere, ea având originea în alegerile pe care le-au 
făcut diverse societăţi în aprecierea condiţiei juridice a 
omului, în general, dar și a unor categorii de persoane, 
unora acordându-le o serie de drepturi, altora limitân-
du-le posibilităţile de a participa la diversele raporturi 
juridice. Spre exemplu, în Dacia, provincie romană, în 
primele decenii ale ocupaţiei romane, când delimitarea 
dintre diferitele categorii de oameni liberi, cetăţeni, la-
tini şi peregrini era foarte clară, normele de drept aveau 
un caracter statuar, în sensul că fiecărei categorii de per-
soane îi corespundeau anumite norme juridice [10]. În 
timpul voievodatelor şi cnezatelor, statutul persoanelor 
era diferit datorită inegalităţilor de avere. Nu toți aveau 
aceleaşi drepturi sau obligaţii, acestea fiind acordate în 
funcție de censul de avere şi cu caracter pecuniar, adică 
cu posibilitatea de a procura unele drepturi. În perioada 
feudală, omul este încadrat în diverse stări sociale, al 
căror regim statutar, inegal, se răsfrânge şi asupra sfe-
rei capacităţii sale juridice, de la cea mai privelegiată 
clasă – boierii, până la robi care trăiau sub regimul unui 
„drept al robilor”, ei erau lipsiţi de libertate, puteau fi 
vânduţi, exploatați etc. Mai mult ca atât, în istorie sunt 
cunoscute cazuri când se judecau animale cum ar fi   
câini, pisici, lei etc. [11]. 

Şi în perioada actuală sunt cunoscute situații de 
condiționare a acordării unor drepturi. Spre exemplu 
în sistemele de drept islamic femeia, indiferent dacă 
este sau nu căsătorită, nu poate fi admisă ca parte în ca-
drul raporturilor comerciale. În alte sisteme de drept, – 
elvețian, francez, englez, femeia căsătorită are o capaci-
tate comercială limitată, fiindu-i necesară încuviinţarea 
soţului pentru actele de dispoziţie asupra fondului de 
comerț. Asemenea limitări în capacitatea juridică sunt 
prezente și în cadrul legislației interne, spre exemplu, 
persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu sunt 
în drept să voteze, iar persoanele care nu sunt cetățeni 
ai Republicii Moldova nu pot candida pentru funcția de 
președinte al RM. Șirul acestor limitări poate fi conti-
nuat, dar asupra acestora ne vom expune ulterior.

Astfel, comparând posibilităţile de a fi participant la 
raporturile juridice oferite de sistemul de drept al dife-
ritelor state, putem concluziona că capacitatea juridică 
este un atribut sau o prezumţie pe care societatea l-a 
atribuit sau l-a negat populaţiei sau diferitelor categorii 
de cetăţeni. Totuşi, date fiind exemplele istorice privind 
capacitatea persoanei, se evidenţiază caracterul negoci-

abil al acestei instituţii şi orientarea spre a acorda acest 
atribut unui număr cât mai mare de persoane. Această 
tendință devine tot mai evidentă în cadrul reglementări-
lor internaționale din domeniul drepturilor omului.

Focusându-ne atenția asupra termenului de capa-
citate, din punct de vedere juridic, evidențiem că în 
literatura de specialitate s-au oferit mai multe noțiuni 
capacității juridice, spre exemplu, autorii Gheorghe 
Avornic și Gheorghe Lupu definesc capacitatea juridică 
ca aptitudinea persoanei sau colectivității de a fi titular 
de drepturi și obligații și de a le exercita [12]. Dacă 
în dreptul privat, personalitatea juridică este denumi-
tă, capacitate de folosință, în dreptul public, persona-
litatea juridică a organului este numită competență 
[13]. Autorii Gheorghe C. Mihai și Radu C. Motica 
indică că prin capacitate juridică se înțelege aptitu-
dinea generală și abstractă, recunoscută de legea în 
vigoare unei persoane de a intra în raporturi juridice 
concrete, exercitându-și în aceste raporturi drepturi 
și, asumându-și obligații [14], conform acestor autori, 
aceasta constituind premisa ca persoana să fie subiect 
de drept. În aceeași accpețiune, autorul A.Boar preci-
zează că capacitatea juridică este aptitudinea genera-
lă și abstractă a persoanei – privită individual sau ca 
obiect colectiv – de a fi titular de drepturi și obligații 
[15]. În raport cu subiecții de drept, capacitatea juri-
dică se poate manifesta fie ca o capacitate juridică 
când este vorba despre o persoană fizică sau juridi-
că, fie ca o competență în cazul organelor de stat, fie 
ca o suveranitate dacă este vorba despre stat [16]. 
Unanimitatea asupra esenței noțiunii de capacitate 
juridică este întâlnită și în noțiunile propuse de că-
tre autorii Gh. Vrabie, S. Popescu, C. Voicu, M.N. 
Costin, Gh. Baboș, I. Craiovan, N. Popa s.a. Din ana-
liza noțiunilor în cauză rezultă, în mod cert, apropierea 
capacității juridice de cea a personalității juridice și a 
calității de subiect de drept. Astfel definirea capacității 
juridice find redusă la două elemente esențiale, în pri-
mul rând, evidențiază aptitudinea generală și abstractă 
a persoanei de a avea drepturi și obligații, și în al doilea 
rînd, se indică că în lipsa acesteia, nu ar fi posibilă par-
ticiparea persoanelor la relațiile sociale reglementate 
de drept (raporturi juridice).

O noțiune specifică a capacității juridice este redată 
de către A.Sida, care indică capacitatea juridică ca fiind 
aptitudinea generală și abstractă, stabilită de lege în 
funcție de vârsta și discernământul persoanei de a do-
bândi sau exercita drepturi într-un raport juridic, adică 
de a fi titular de drepturi și obligații [17]. După cum re-
zultă din noțiunea în cauză, autorul consideră variabilă 
noțiunea capacității juridice, condiționând-o de vârsta 
și discernământul persoanei. De asemenea, autorul în 
cauză evidențiază că capacitatea juridică este materia-
lizată în aptitudinea de dobândi și exercita drepturi. O 
asemenea abordare este întâlnită și la autorii literaturii 
juridico-civile, dată fiind apropierea acestei noțiuni cu 
capacitatea civilă. Astfel, capacitatea juridică civilă (ca-
pacitatea civilă) este definită ca fiind parte a capacității 
juridice a omului care constă în aptitudinea acestuia 
de a avea și de a exercita drepturi civile, de a avea și de 
a-și asuma obligații civile, prin încheierea de acte ju-
ridice [18]. De asemenea, capacitatea este definită și ca 
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aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a participa 
în nume propriu sau pentru altul, ca titular de drepturi 
și obligații la raporturile juridice defineşte noţiunea de 
capacitate juridică [19].

În fapt, abordarea din perspectiva juridico-civilă a 
capacității juridice este pe larg întâlnită în literatura de 
specialitate din Republica Moldova. Această abordare 
este cauzată de reglementarea instituției capacității ju-
ridice de către legislația civilă în vigoare. Reglementă-
rile stabilite de această ramură de drept sunt utilizate, 
cu titlu generic și de celelalte ramuri de drept, inclusiv 
dreptul penal, administrativ, familiei etc. 

Analizând noțiunile capacității juridice indicate mai 
sus, rezultă logica întrebării dacă capacitatea juridică 
este specifică dreptului civil, sau este un concept ge-
neral de drept. Cu referire la acest subiect, în doctri-
na de specialitate prevalează două opinii referitoare la 
apartenența ramurală a instituției capacității juridice. 

Într-o opinie [20] 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 capacitate socială, 
dreptul civil având rolul de drept comun în raport cu 
capacitatea juridică. Într-o altă opinie, capacitatea juri-
dică civilă nu poate fi confundată cu cea juridică, ast-
fel capacitatea juridică civilă fiind specifică dreptului 
civil, limitându-se doar la drepturile și obligațiile care 
rezultă din această ramură. În opinia acestor autori, ca-
pacitatea juridică se extinde asupra tuturor drepturilor 
și obligațiilor și nu se limitează la o ramură de drept 
specifică, spre deosebire de capacitatea juridică civilă 
care se limitează doar la raporturile de drept civil [21]. 
Această a doua abordare este mai des acceptată de că-
tre teoreticienii de specialitate. Delimitând deosebirile 
dintre capacitatea juridică și cea specifică ramurii de 
drept civil, autorii evidențiază că acestea se referă la 
structura capacității juridice, începutul, conținutul și 
sfârșitul capacității juridice.

Totuși, ceea ce omit să evidențieze adepții tezei, care 
condiționează existența capacității juridice a persoanei 
de vârsta și dicernământul persoanei, este existența le-
găturii organice între calitatea de subiect de drept, re-
spectiv personalitatea juridică, și capacitatea juridică 
în general. Cu alte cuvinte, capacitatea juridică ține să 
evidențieze calitatea de titular de drepturi al subiectu-
lui, dar nu de aptitudinile acestuia de a-și exercita drep-
turile. 

Prin conferirea capacității juridice, legislația 
urmărește să acorde persoanelor posibilități reale și vi-
abile de a-și realiza drepturile, și nu de a condiționa 
aceste posibilități de eligibilitatea de a exercita aces-
te drepturi, cum ar fi, spre exemplu, obținerea unei 
licențe de activitate și/sau autorizații pentru exercitarea 
unor activități comerciale, în cazul persoanelor juridi-
ce sau atingerea criteriului de vârstă, pentru a candida 
la funcția de șef al statului, deținerea unor cunoștințe 
speciale pentru a procura o carte, un teren etc., în cazul 
persoanelor fizice. 

Evidențiem că, în opinia noastră, în condițiile în 
care am admite divizarea capacității juridice, în capaci-
tate de folosință, adică posibilitatea de a avea drepturi 
și obligații, fără posibilitatea liberă de a le exercita, re-

spectiv, capacitate de exercițiu, recunoscute în mod se-
lectiv persoanelor juridice prin posibilitatea de a exer-
cita drepturile garantate prin capacitatea de folosință, 
am admite că ne aflăm în situația în care legiuitorul ar 
oferi persoanelor un coș cu mere, dar le-ar interzice po-
sibilitatea de a le consuma. 

Cu alte cuvinte, esența capacității juridice indică că 
capacitatea juridică nu rezultă din aptitudinea persoa-
nei de a conştientiza sau dirija acţiunile sale, deci nu 
se confundă cu capacitatea mintală a persoanei, dar, 
dimpotrivă, esența capacității juridice rezultă din însăși 
calitatea de a fi persoană și subiect de drept. Conform 
lui M. Bach și L. Karzner, capacitatea mintală nu mai 
poate servi drept înlocuitor al capacității juridice. Din 
contra, întrebarea este: de ce fel de suport are nevoie 
persoana pentru a-și exercita capacitatea juridică? 
Aceasta reprezintă o schimbare profundă în legislația 
privind capacitatea juridică [22]. 

În acest context, legislația trebuie să garanteze tu-
turor persoanelor, fără discriminare, dreptul la suport 
și adaptare rezonabilă în exercitarea capacității juridice 
și să nu admită, nici sub o formă, substituirea voinței 
și intereselor persoanei cu cele ale reprezentanților lor, 
astfel cum se practică în cazul persoanelor declarate in-
capabile. 

Analizând doctrina de specialitate, se constată o 
perspectivă tot mai evidentă de modificare a para-
digmei asupra capacității juridice, în sensul lărgirii 
posibilităților de exercitare a drepturilor unui număr cât 
mai larg de persoane.

Dreptul la capacitate juridică a fost recunoscut pen-
tru prima dată de Pactul internațional privind drepturile 
civile și politice [23] din 16 decembrie 1996, conform 
căruia fiecare persoană are dreptul de a i se recunoaște 
personalitatea juridică pretutindeni. Recunoașterea 
capacității juridice tuturor persoanelor, în egală măsu-
ră, a fost realizată printr-o serie de acte internaţionale la 
care ţara noastră este parte. Art. 6 din Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului [24] proclamă că toţi oa-
menii sunt egali în faţa legii şi au, fără nicio deosebire, 
dreptul la o egală protecţie juridică. Art. 26 din Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 
declară că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, 
fără discriminare, dreptul la o ocrotire legală din partea 
legii etc., art.16 al aceluiaşi act prevede că orice om 
are dreptul de a i se recunoaşte pretutindeni personali-
tatea juridică. De asemenea, dreptul la capacitate juri-
dică a fost recunoscut şi prin art.15 al Convenţiei ONU 
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă 
de femei [25], care stabileşte că Statele Părţi recunosc 
femeia, în materie civilă, ca având capacitate juridică 
identică cu cea a bărbatului şi aceleaşi posibilităţi pen-
tru a le exercita. 

 În materia capacităţii juridice, rigorile care au de-
terminat modificarea de paradigmă a acestui concept 
juridic sunt impuse prin art.12 al Convenţiei ONU pri-
vind drepturile persoanelor cu dizabilităţi [26], care 
stabilește că statele participante recunosc că persoanele 
cu dizabilităţi beneficiază de aceeaşi capacitate juridică 
ca şi alte persoane în toate aspectele vieţii. În explica-
rea asupra noilor orientări ale acestui concept juridic, în 
mod contradictoriu cu opiniile experților naționali, care 
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consideră că simpla garantare a capacității de folosință 
tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor care au fost 
limitate sau declarate incapabile de către instanțele 
naționale, Comentariul general al Comitetului ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități indică că 
statele care au ratificat Convenția privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități sunt obligate să examineze 
în mod holistic reglementările interne în vigoare, ast-
fel încât să asigure ca dreptul la capacitate juridică al 
persoanelor cu dizabilități să fie exercitat în toate do-
meniile vieții, în mod egal cu ceilalți [27]. Aceste rigori 
au fost determinate de faptul că pe parcursul istoriei, 
persoanele cu dizabilități au fost lipsite, într-o manieră 
discriminatorie, de dreptul la capacitate juridică. Mar-
ginalizarea lor de dreptul de a exercita capacitatea juri-
dică a fost realizată sub egida regimului substitutiv de 
luare a deciziei în baza instituțiilor de tutelă, custodie 
și legislațiile de sănătate mintală, care permit un trata-
ment forțat în raport cu aceste persoane. Cu scopul de 
a optimiza înţelegerea conceptului de capacitate juri-
dică, forul International Dizability Alliance (forul or-
ganizaţiilor internaţionale şi regionale ale persoanelor 
cu dizabilităţi) în cadrul interpretărilor asupra art.12 
din Convenția ONU asupra drepturilor persoanelor cu 
dizabilități, specifică că termenul „capacitate juridică”, 
utilizat în cadrul Convenţiei, semnifică atâît capacitatea 
de a avea drepturi, cât şi capacitatea de a le exercita. 
Rezultând din aceste interpretări, asigurarea persoane-
lor cu dizabilităţi cu capacitate de folosinţă este insu-
ficientă pentru a asigura conformitatea cu Convenţia 
ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
orice impedimente sau limitări în această direcţie fiind 
neconforme acestui act. 

Aceeași perspectivă de abordare a capacității juridi-
ce poate fi desprinsă și analizând, spre exemplu, art.12 
din Convenţia ONU privind drepturile copilului [28], 
care indică că „statele părţi vor garanta copilului capa-
bil de discernământ dreptul de a exprima liber opinia 
sa asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile 
copilului fiind luate în considerare avându-se în vede-
re vârsta sa şi gradul său de maturitate”. În articolul 
citat, este evidenţiat caracterul negociabil al capacităţii 
juridice, fiind evidenţiate două contraste determinate 
de legislaţia internă care recunoaşte copiilor incapaci-
tatea de exerciţiu sau limitarea în capacitate de exerci-
ţiu, pe de o parte, şi garantarea dreptului copilului de a 
fi ascultat şi de a fi luată în considerare opinia copilu-
lui în cadrul tuturor problemelor care îl privesc, pe de 
altă parte. Aplicând prevederile Convenţiei în corelaţie 
condiţia copilului determinată de legislaţia internă, re-
zultă că deşi copilul este considerat fără posibilitatea de 
a dobândi prin faptă proprie şi de a exercita drepturi, de 
a-şi asuma personal obligaţii şi de a le executa, acesta 
este totuşi în drept să decidă asupra mai multor proble-
me care îl privesc, spre exemplu să decidă cu care din 
părinţi să locuiască, în caz de divorţ al părinţilor, dacă a 
împlinit 10 ani, să decidă asupra propriilor venituri, să 
decidă asupra încheierii căsătoriei etc. În orice procedu-
ră judiciară sau administrativă care îl priveşte, copilul 
are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea 
copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate aces-
tea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta 

de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază că au-
dierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei.

Termenul de „capacitate juridică” are o semnificație 
deosebită și în contextul standardelor internaționale, o 
primă esență a acestui concept juridic se desprinde din 
cadrul Convenției privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor, precum și în ca-
drul Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu 
dizabilități, care indică că acesta se referă la capacita-
tea oamenilor de a avea drepturi și capacitatea de a 
acționa asupra acestor drepturi în condiții de egali-
tate cu ceilalți [29]. 

Referindu-se la capacitatea juridică a persoanei fi-
zice, publicația realizată cu sprijinul Comisarului pen-
tru drepturile omului, Consiliul Europei, indică că ca-
pacitatea juridică reprezintă un concept juridic, o 
construcție juridică atribuită majorității persoane-
lor care au atins vârsta majoratului și care le permi-
te acestora să aibă drepturi și obligații, să ia decizii 
și să le respecte [30].

Prin definirea capacității juridice ca fiind posibilita-
tea și puterea persoanei de a acționa în conformitatea 
sistemului legal, Comisarul pentru Drepturile Omului 
al Consiliului Europei, identifică două elemente con-
stitutive ale termenului de capacitate juridică. Prima 
se referă la „statutul legal” al persoanei, în sensul că 
aceasta este privită ca persoană în fața legii, sau cu alte 
cuvinte „capacitatea juridică pasivă”; și al doilea, se 
referă la „agenția juridică” sau ceea ce se referă, une-
ori, la „capacitatea juridică activă” [31]. Pornind de la 
această abordare, Quinn conceptualizează că exerci-
tarea capacității juridice, în esența sa, presupune atât 
sabia, cât și scutul [32]. Utilizat în sensul de sabie, re-
flectă dreptul individului de a decide pentru el însuși și 
de a fi respectată decizia sa. Utilizată în sensul de scut, 
se referă la puterea individului de a stopa orice luare de 
decizie a terților cu privire la persoana sa. Deși în lite-
ratura de specialitate este cunoscută opinia că capacita-
tea juridică include două elemente constitutive, prima 
referitoare la statutul persoanei, iar cealaltă la aspectele 
cognitive de exercitare a capacității juridice, caractere-
le juridice ale capacității juridice trebuie privite în mod 
cumulativ ca fiind specifice unei singure instituții juri-
dice, capacitatea juridică.

Cu alte cuvinte, „capacitatea juridică activă” se 
referă la posibilitatea de a acționa în conformitatea 
cadrului juridic. În această direcție abordarea elemen-
telor capacității juridice scoate în evidență ceea ce în 
conformitatea cadrului legal intern este numit „capa-
citatea juridică de folosință” și „capacitatea juridică 
de exercițiu”. Recunoașterea personalității juridice a 
individului sau a oricărui subiect de drept implică atât 
recunoașterea capacității de folsință, cât și a capacității 
juridice de exercițiu.

Concluzionând asupra celor menționate supra, pu-
tem conchide că capacitatea juridică este aptitudinea 
subiectului de drept de a avea drepturi și obligații, și 
de a dobândi și exercita aceste drepturi și obligații, 
prin încheierea de acte juridice. 

Analizând noțiunile propuse mai sus, rezultă că ca-
pacitatea juridică este constituită din totalitatea dreptu-
rilor și obligațiilor persoanei fizice sau juridice. Con-



Nr. 4, 2017REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

46

siderăm util de a expune aici câteva aspecte generale, 
dar extrem de importante referitor la aceste componen-
te. Astfel, în literatura de specialitate au fost propuse 
mai multe noțiuni ale acestui concept. Spre exemplu, 
în dreptul roman, acest termen era utilizat cu sensul 
de legătură materială și corporală (vinculum corporis) 
dintre creditor și debitor, adică dintre părțile unui ra-
port juridic. Ulterior, ca urmare a evoluției societății, 
această legătură se transformă în una cu caracter juridic 
(vinculum iuris), adică un raport juridic în temeiul că-
ruia creditorul putea pretinde executarea prestației ce 
i se cuvenea de la debitor, iar în caz de neexecutare 
avea dreptul să recurgă la forța de constrângere a sta-
tului (adstringimur), ceea ce înseamnă executarea silită 
asupra bunurilor debitorului [33]. 

Este necesar să evidențiem că capacitatea juridică 
este recunoscută, în egală măsură, atât persoanelor fi-
zice, cât și persoanelor juridice. Capacitatea juridică 
a persoanelor juridice este organic legată de calitatea 
acesteia de subiect de drept. Sau, cu alte cuvinte, anu-
me capacitatea juridică acordă acestora prerogativa de 
a avea drepturi și obligații și, respectiv, de a participa la 
încheierea diverselor raporturi juridice. 

Realitatea descrisă de persoanele juridice nu permi-
te a confunda calitățile acesteia cu cele ale persoanelor 
fizice, ori persoana juridică nu este ceva natural, după 
cum este cea fizică, dar este produsul voinței sau mo-
ralei unei colectivități de oameni sau a unui individ în 
parte. Între persoana fizică şi persoana juridică, privi-
te ca subiecți de drept, există deosebiri clare pe planul 
condiţiilor de existenţă. Astfel una „se naşte”, iar drep-
tul trebuie să ia act de acest eveniment juridic, cealaltă 
„se înfiinţează”, iar dreptul intervine şi supraveghează 
acest proces şi actele juridice încheiate în acest scop. 
Noi înțelegem aici o realitate rațională; ea are, ce e 
drept, organul ei material, care produce efecte materi-
ale, ne poate îmbogăți sau sărăci, totuși este o realitate 
ideală, nu se poate prinde cum se prinde un obiect prin 
simțuri [34], asemeni persoanelor fizice.

Sunt autori care neagă însă calitatea de persoa-
ne juridice, colectivelor de persoane fizice constituite 
potrivit legii, ca urmare, aceste colective neputând fi 
subiecți de drept [35]. Considerăm însă că aceste păreri 
sunt depășite în raport cu realitatea juridică actuală. 

După cum rezultă, atât din noțiunea legală, cât și 
cea oferită de doctrina de specialitate, în patrimoniul 
persoanei juridice sunt inserate o serie de drepturi 
și obligații, ori cum se exprimă legiuitorul, care are 
un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţi-
ile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească 
şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale 
şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, 
poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată. 
Toate aceste prerogative ne permit a constata că, prin 
ficțiunea legii, persoana juridică este asimilată celei 
fizice în raport cu calitățile acestora de a fi subiect de 
drept. Totuși, cunoscând că capacitatea juridică a per-
soanelor fizice apare în momentul în care aceasta se 
naște, cu excepția stabilită de lege, în raport cu per-
soana juridică, capacitatea juridică a acesteia apare în 
condițiile în care aceasta a întrunit rigorile stabilite 
de legislația internă, respectiv, din momentul înregis-

trării persoanei juridice și/sau în momentul intrării în 
vigoare a actului său constitutiv etc.

Pornind de la teoria dualității capacității juridi-
ce, adică divizarea acesteia în capacitate juridică de 
folosință și capacitatea juridică de exercițiu, în literatu-
ra de specialitate s-au conturat două opinii referitoare la 
momentul apariției capacității de exercițiu a persoanei 
juridice. Astfel, în prima teză se înscriu adepții, potrivit 
cărora capacitatea de exercițiu a persoanelor juridice se 
naște odată cu capacitatea de folosință a acesteia, adică 
din momentul înregistrării persoanei juridice, de la data 
intrării în vigoare a actului care înființează persoana ju-
ridică în cauză, data recunoașterii actului de înființare 
sau de la data împlinirii altor condiții stabilite de lege. În 
cadrul celeilalte grupe se includ adepții tezei care susțin 
că capacitatea de exercițiu a persoanei juridice apare în 
momentul desemnării organelor de conducere a aces-
teia. Având în vedere opiniile citate supra, evidențiem 
că și într-un caz, și în altul, adepții au redus momentul 
apariției capacității juridice, în general, la întrunirea 
unor rigori stabilite de lege pentru a exercita anumite 
drepturi și obligații. Această concepție în literatura de 
specialitate a determinat clasificarea capacității juridice 
în capacitate juridică generală, care este aptitudinea ge-
nerală de a participa ca titular de drepturi și obligații ju-
ridice, în principiu, la toate raporturile juridice, fără ca 
legea să condiționeze această participare la îndeplinirea 
unor calități. Spre deosebire de cea generală, capacita-
tea juridică specială este posibilitatea recunoscută de 
lege de a participa ca subiect de drept în raporturile în 
care trebuie îndeplinite anumite condiții.

Am menționat supra că capacitatea juridică este o 
creație a legiuitorului și apare în virtutea calității de 
subiect de drept, înglobând în conținutul său drepturi 
și obligații recunoscute de lege. Cu alte cuvinte, capa-
citatea juridică reprezintă o categorie juridică și poate 
fi reglementată doar prin legislația în vigoare. Această 
categorie juridică constituie o prioritate pentru întreaga 
comunitate umană, trasarea principiilor generale de re-
glementare a acestora devenind o preocupare iminentă 
pentru o serie de comunități internaționale, în scopul 
eliminării oricăror forme de marginalizare, discrimi-
nare și stigmatizare a diverselor categorii de populații, 
inclusiv persoanele cu dizabilități, copiii, săracii, romii 
etc. Instrumentarea juridică a acestui concept a devenit 
tot mai evidentă în ultimul timp și în țara noastră, op-
tându-se pentru orientarea ei spre un caracter inclusiv 
pentru toate persoanele și oferirea sprijinului categori-
ilor nefavorizate în exercitarea capacității juridice pen-
tru a realiza drepturile lor în conformitate cu dorințele 
și așteptările lor.

Capacitatea juridică aparține unui subiect de drept. 
Este unanim recunoscut că subiectul de drept este per-
soana fizică sau juridică, titular de drepturi și obligații. 
Acest termen este identificabil cu cel de „subiect al 
raportului juridic”, cu alte cuvinte – subiect al relației 
sociale reglementate de norma juridică. Altfel spus, ap-
titudinea unei entități sociale de a deveni subiect al unui 
raport juridic, respectiv subiect de drept, titular de drep-
turi și obligații este capacitatea juridică a acestuia, astfel 
de noțiuni fiind identic determinante. Deci, persoana 
recunoscută de lege ca subiect de drept are capacitate 
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juridică, cu alte cuvinte, atâta timp cât legislația în vi-
goare nu va recunoaște calitatea de subiect de drept unor 
categorii, spre exemplu animalele, acestea nu vor avea 
capacitate juridică. Deși, în condițiile sociale actuale se 
cunosc, tot mai des, cazuri de reglementare a comporta-
mentului oamenilor în raport cu animalele sale, aceasta 
nu reprezintă o viabilă recunoaștere a capacității juridi-
ce a acestora, cu alte cuvinte, poate fi tras la răspundere 
gospodarul care își maltratează animalul, însă această 
răspundere nu apare în virtutea capacității juridice a ani-
malului, dar în virtutea încălcării normelor referitoare la 
standardele de îngrijire a animalelor, precum și normele 
de conviețuire în societate etc. 

Capacitatea juridică, metaforic vorbind, reprezintă 
categoria care unește persoana sau subiectul de drept de 
drepturile și obligațiile sale. Odată obținută, capacitatea 
juridică atribuie persoanei calitatea de subiect de drept, 
cu alte cuvinte, îi conferă aptitudinea de a avea drepturi 
și obligații și, respectiv, de a exercita aceste drepturi.

În concluzie, recunoaștem unanimitatea cu opinia 
autorului Buda Călin, care în descrierea specificului 
instituției capacității juridice constată că capacitatea 
juridică este:

Creația legii în vigoare (în dreptul intern), a tra-a) 
tatelor și convențiilor (în dreptul internațional), cauza 
ei normativă, nu una naturală, prin urmare, consecință 
normată (nu efect) a voinței legiuitorului, a negocieri-
lor între state;

Este acordată generic;b) 
Odată acordată nimeni nu poate renunța la ea c) 

întru totul;
Nimeni nu poate fi lipsit de capacitate juridică d) 

sau îngrădit în exercitarea ei decât de reglementarea 
juridică însăși care o acordă, ceea ce dovedește încă o 
dată că aceasta este o cauză normativă;

Momentul în care persoana devine subiect al e) 
unui raport juridic este indicele cert că ea se bucură de 
capacitate juridică;

Cum legea acționează pentru viitor, persoana f) 
care dispune de capacitate juridică posedă aptitudinea 
de a fi titular al facultății de a avea drepturi și obligații 
în viitor; această aptitudine face posibilă participarea 
la raporturile juridice, iar transformarea posibilităților 
în realitate o stabilește reglementarea în vigoare [36]. 
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This article is while inspired written of 2011 
teaching of the compromise Games in trial 

subject by Weiss Uri [6]. While many articles in law 
are engaged in the operation of judicial power, which 
means the judge must decide how worthy or decide 
what is right lawyer will argues in Court. The pre-
sent article deals with the threat of trial operation, how 
to take advantage of potential legal power to achieve 
the goals. This leads too many non-trivial insights: 
The first point – the successful use of threat of force 
is which leading, at the end of day not turn on the 
power. The goal threat is the threat not to turn on the 
threat, but the surrender threaten person will give up 
and obey, thus to achieve the goal. Criminal code law 
creates a deterrent, but the purpose of criminal law is 
that people will obey the criminal law, there would be 
no crimes, and so we will not have to use the criminal 
law. We will thus also the fruit of crime of prevention, 
and also cost savings with the fruit of punishment.

 Game theory is based on the assumption of ratio-
nality which is instructed not obvious. We assume that 
rational human being, are promoting their goals, they 
respond to incentives in promoting their goals. We do 
not assume that they have the critical thinking, so-
called rational in philosophy. We do not assume they 
have no superstitions, we simply assume that they op-
erate to promote their interests according given their 
information. Against the thesis of rationality there is 
the antithesis of behavioral economics that says - peo-
ple tend to make systematic mistakes, they are opti-
mistic for instance, and there is the synthesis which 
proposed by Prof. Israel Aumann [3; 4, p.6-7] which 
called “ Rational Rules” that says that people behave 
according rules that they are leading Typically, results 
which are not always leading to rational results. They 
develop rules of conduct or by Evolution or by learn-
ing and wonder. There are all kinds of behavior rules 
which generally leading us to the best result, but are 
sometimes also taken to the same attitude mistake- So 
it is true that when we deter people, we really need it 
to be in some extent rational, so there is rationality of 
non-rationality .

 Deterrence party which is rational, accompanied 
by filing a claim. People want to pay as little money 
as possible, and it makes sense to believe that they 
pay to settle to compromise with the other, so they 
will compromise. Example: Jacob cans Sue Shara in 
court, and if they will go to court, Jacob will get from 
court of 100, but costs of 20. So Jacob agrees to any 
compromise that would be above 80. However, Shara 
will have to pay to Jacob in court 100+ 20 to Jacob, 
and so she will agrees to any compromise which she 
would pay 120 or less. Therefore, the two sides can 
reach a compromise gain with range of 80 -120. The 
best Lawyer is the lawyer who knows to deter – such 
Lawyer will reach a compromise in the case above. 
Even his deterrent is weak and he will compromise 
and will get from court 90 - his condition is better than 
Lawyer with this case, which will go to court and re-
ceive 100 minus court costs, and he will remain with 
80. So if you hear that a lawyer always wins in court, 
so counterintuitive, rather we should stay away from 
him, because we want to be represent by a good law-
yer , who knows earn, who will say that if you do not 
pay me 100 I’ll go to court , so you will have to pay a 
total of 120. This lawyer should be a good negotiator 
which might even be able to get me the compromise 
of 110. If the force bargaining symmetrical, so Jacob 
will get 100 and each side will gain 20. So a good law-
yer is a lawyer who knows how to make a profit. In 
“game theory” we present one mode that can imagine 
a lot of situations. We want to think about the general 
characteristics of the conflicts. We do not learn any 
dispute lonely, but we are seeking the supreme prin-
ciples which dominate the several conflicts. 

So how exactly can threaten successful? How 
to create a good deterrent? Threat with influence, 
threat which causing the other side to believe that by 
willing obey paying to my threat that if he would obey 
the threat, will be good for him. It’s a bit trivial, but 
nonetheless there is depth. For example, people for-
get that they are threatening and give the other side 
the opportunity to surrender. In other words, the other 
side should believe that he has a possibility that he 
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will not be punished. If the other side believes that I 
would prosecute him, and in any case I will not agree 
to compromise - so he will not compromise. 

For instance in criminal law if it is very bad 
situation to punish innocent people, then actually 
we reduce the punishment of criminal conduct. Ex-
ample - a person who drives too fast and then he gets 
fined 200, and has a 50% chance of being caught - is 
saying to him: I’ll pay an average of 100 for driving 
too much. But if there is a probability of 20% that 
if I behave according the law, so the judge will pun-
ish me- then the punishment is not 100 because if of 
speeding driving penalty is 100, and if I’m driving 
according the law by allowed speed, then my punish-
ment is 40, and in fact the penalty for driving over 
the allowed speed becomes 60.So it not true that if 
we want to prevent reckless driving on the roads, so 
we should give permission to act freely to the police. 
If the police making use of imprecise measures and 
impose punishment also for people driving legally, 
then they will not reduce the punishment that a person 
sees the situation reckless driving. In fact, through the 
deterrence we want to shape the behavior of the other 
side by making him believing that pays him to act the 
way I want. I want to keep him from being aggressive 
and thus I will make him believe that if he would be 
aggressive, he will pay for it. I want to make the other 
side pay me 100 by making him believe that if he does 
not pay me 100 and I will not agree to compromise 
with him, say of 90, then eventually he will have to 
pay 120. So lawyer deterrence is very important in 
two contexts: 

 A. To achieve a better compromises, so if the law-
yer would not compromise with me of 90, Then I’ll 
take him to court and then he would pay me 120.

 B. In cases that I should not claim (unless there 
is a compromise in sight). For example: Suppose that 
caused me injustice which I can get according him 
composition of 500 in court, but the court costs are 
1,000. In that case I should not sue. Therefore large 
corporations know they can rob me with monthly 
smaller bill, because that it will not pay me to go to 
court. 

So when should a person worthwhile to pros-
ecute in court? If I could succeed to cause the other 
side believe that I will eventually prosecute In court, 
and he will agree to compromise with me and to pay 
me the sum of 500. If a lawyer will demand me in 
court, I do not want him to threaten me without reli-
able, it means: a lawyer will be like “wolf in sheep’s 
clothing”. This situation is bad for both sides. If 
someone threatens me and I do not believe him, so 
even eventually he will fulfill his threat, then I might 
lose in this situation .Example: it is true in the context 
of international relations, the Korean War, the threat 
of the United States to respond to Soviet attack, was 
unreliable. In fact the United States said explicitly 
that Korea is outside the lines of defense, and then 
the Communists attacked South Korea and eventually 
the West also responded and it was a bloody war. So 
both sides missed the fact that the United States was 

dressed with “sheep’s clothing”. This situation is also 
in the relationship Between the Plaintiff and the De-
fendant. The defendant does not want that the plaintiff 
as the “wolf” will go to the court will masquerade as 
“sheep” - then I will say him to prosecute me, and at 
the end of the day we both lose the fight. A second 
subject is the fact that compromises take place in the 
shadow of the court: Compromise is a function of the 
e court expected outcome. The sides are asking them-
selves what happens if negotiations failed. In The le-
gal field if negotiations failed in court, we go to court, 
those are our cards. In our example, the expected legal 
outcome expectancy is 100, so compromise will be 
between 80 and 120. (100 of legal costs to the plain-
tiff and 100 plus court costs to the defendant). On the 
other hand, a compromise between the employee or-
ganization and the employer organization exists in the 
shadow of the strike. The parties know that if negotia-
tions will fail then it will be caused a strike. Another 
options that may be unused at the end of the day- they 
still affect, projected to the negotiations and therefore 
a particular case , the Court is crucial not only about 
the concrete conflict, but is also crucial in non-critical 
cases are decided for two reasons: a. In common law 
countries such as Israel, There is precedent binding 
force . b. People have a successful tendency to expect 
future behavior according record of past behavior. 

The third point is the power relations between 
the parties/sides: the compromise achieved at the end 
is not necessarily 100. It is not necessarily expected 
outcome of the court, but it depends on the balance 
of power between the parties and it is expected to be 
tendency to the detriment of weaker parties. Example 
– Suppose a law suit between a cellular company and 
an ordinary citizen. He is an ordinary citizen dispos-
able submit a claim against the cellular company. 
According the cellular company, the situation is re-
peated, because she will be suited many times against 
her, so her interest is to gain a reputation as a tough 
negotiator. So the citizen will tell the company: pay 
me 100 because that what that’s what I would get in 
court. The company will say: I am ready to pay you 
90. Compromise is a function of the expected out-
come in court, but it does not reflect one by one the 
same result is expected. The claim expected result is 
100, but whether the compromise will be 100? No. 
It is “returns game” – a cellular company does not 
agree to pay me to say more than 90. So maybe the 
company will lose and will pay 120, but in the second 
time she’ll say I am ready to pay 90 or we are going 
to the court, while the same in third and fourth time. 
The fifth client will already believe that the threat of 
the company is real and then the company will have 
to pay only 90 and not 100, and therefore in the long 
run the company will be benefits. In fact already from 
the first time it is possible to know that the company 
is not profitable for compromise because the company 
must create her reputation. So if we are talking of a 
rational person without values   of respect, then he will 
surrender to the Company and the compromise will 
be on 90. This is a problem that really bothers us, that 
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compromise tends direction to the strengths because 
this fact hits the rule of law. By law I should get 100 
but at the end I would get 90. This fact misses the pur-
pose of the law of protection of foreigner, an orphan 
and a widow – that it means a transfer of wealth from 
strong to weak parties, while it disrupts the incentives 
of the law. The legislature determined payment of 100 
because he sees the damage of 100 and that’s what the 
cell phone company needs to see before her eyes, the 
payment of 100. But she sees before her eyes only the 
payment of 90. Therefore, this problem does worry us 
and we will try to reduce this phenomenon because 
the compromises that are expected are not just a fact 
of nature, but rather is the result of social selection. 
We can control it. When the court will be more un-
certain so the problem will increase against the weak 
parties while it will be harder for them deal with the 
risks, they are more risk averse.

 Game Theory deals with situations hyperactivity, 
which each party has interests and goals. The actions 
of one party can influence the other and vice versa. 
Normally we have those conflicts and cooperation 
also common interests and conflicting interests. In 
game theory, we try to think about the general princi-
ples common to the relationship between the Plaintiff 
and the Defendant. In fact the idea of   natural selection 
is the idea of   game theory, and it has a lot of experi-
ments in biology. 

 Characterization of negotiation situations: 
john Nash definition of negotiation as a situation 
where we have an opportunity to achieve mutual ben-
efit and with more than one way. In the simple case, 
no action taken by one of the individuals without the 
consent of the other can affect the well-being of the 
other one [1, p.155]. According the example from the 
beginning of the article: We have an opportunity here 
to create a mutually beneficial agreement that if we 
get between 80 and 120 – we will avoid the court and 
avoid the same court costs of 40. We can do it with 
more than one way, while each side wants another 
agreement. 

Schelling defined the situation of the negotiations 
as such, that we have common goals such as prevent-
ing the court / the strike, etc. but there are conflicting 
goals, while everyone wants a separate agreement [5, 
p.283] (with our example the plaintiff wanted 90 and 
the defendant wanted 110 for example). Another ex-
ample known as the “situation of sum zero “ – which 
is an absolute conflict. The more good for me, worse 
for you. Party’s goals are completely opposing. The 
parties can not improve the situation; both of them do 
not have a good agreement for two sides. It is a hypo-
thetical situation in which there are no negotiations. 
Another situation is when there is a perfect competi-
tion: When there is a fixed price that nobody would 
be profitable from it, and therefore there are no ne-
gotiations. Schelling argues with the issue: How does 
one person make another believe something? The an-
swer depends importantly on the factual question, “Is 
it true?” It is easier to prove the truth of something 
that is true than of something false To prove the truth 

about our health we can call on a reputable doctor to 
prove the truth about our costs or income we may let 
the person look at books that have been audited by a 
reputable firm or the Bureau of Internal Revenue. But 
to persuade him of something false we may have no 
such convincing evidence.

 Prisoner dilemma is a game of compromise 
in criminal proceedings: Two people were caught 
by police near a bank robbery, and both were carry-
ing weapons without a license. In other words, there 
is enough evidence to convict them for carrying a 
weapon without a license, when the penalty for this is 
imprisonment for one year. But there are not enough 
evidences to convict them with the robbery. If there is 
a conviction with the robbery, the sentence is 4 years. 
The police are trying to rise up a state of the two when 
she put each inmate in a separate room and gives him 
an offer – In Exchange for testimony against a friend 
-will be given a discount of one year in prison. In ad-
dition he is told that the offer will also be given to 
his friend. So what happens is that, if you incriminate 
your friend and he will not testify against you- he will 
go to prison for 4 years and you however going to be 
free instead of one year in prison. But if your friend 
will incriminate you, and you will not testify against 
him, then you will go to prison for 4 years and he 
will be free of prison. Another option which can be 
is: nobody will testify against the other and then they 
will go to jail for only one year. Also another option is 
that can be a possibility each side will cheat on each 
other so both sides will get convicted in the robbery, 
but because of their testimony – will be reduced each 
one year of prison and every side will go to jail for 3 
years. what should you do? Schelling argued that 
the table as follows is the main achievement of the 
“Game theory “:

 The question is how the game will end?  W e 
will exam how each player would behave according 
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the numbers of years of prison punish mint of every 
option: The first player will think so – if my friend 
would cheat on me and I will not cheat on him, I will 
get – 4 years. However, if he is cheating on me and 
me also cheating on him I will get – 3 years. So if 
my friend cheating on me – it is better for me also 
cheating on him. But what happens if my friends is 
not cheating on me – if I am not cheating on him so 
I get – 1, but if I am cheating on him I will get 0. 
So even if he is not cheating on me – it is better 
for me to cheat on him. A situation is created while 
independently of the choice of friend, I should cheat 
him. What will do the friend - he will think the same, 
assuming the game is symmetrical. What we see is 
that the result when both parties cheating each other. 
What is interesting in this game is the fact that if we 
come to -1; 1 – which means mutual cooperate, every-
one would be with benefit. At the end we are in situa-
tion of -3; 3 – because mutual defection. The transi-
tion from mutual defection to cooperation yields 
for both sides profit. We would like very much that 
the game will end with mutual cooperation and not 
by mutual desertion ,but nevertheless the game will 
end by mutual desertion, while everyone thinks of his 
own interest, each one is rational and therefore both of 
sides will lose from those reasons . 

 There is a more general conclusion from the „Game 
Theory” according Prof. Israel Aumann [ 3; 4, p.6-
7] says, that there is no contribution to the fact that 
any option will be for the benefit of both parties, for 
mutual benefit, in order to achieve the contribute. The 
fact that both parties want any result is not enough to 
achieve it. We need that the incentive structure of the 
situation would lead us to achieve the benefit. Here 
we have a certain structure of incentives that leads us 
to the depressed outcome that neither side would want 
it. May be there could be provided results which we 
want them, for example: there would not be air pol-
lution, but even so there is air pollution. The fact that 
everyone interested in a particular outcome does not 
mean we’ll reach it, but we need the incentive struc-
ture would lead us to the results. Although it is better 
for both sides not to cheat each other, at the end they 
will arrive to a situation of mutual desertion. 

When game theorists speak of “Nash’s program,” 
it is this two-paragraph passage they have in mind. 
That is to say, they are talking about the program of 
trying to reduce cooperative games to non-cooper-
ative games by means of suitable non-cooperative 
models of the bargaining process among the players 
[2, p.166].

How could we change the incentive structure so 
that, a situation that could be a “prisoner’s dilem-
ma” will stop to be a “prisoner’s dilemma?

 The first Solution is the regulation which distin-
guishes with 2 types: a. Regulation by the legislature 
– the legislature punishes anyone who is cheating. If 
in this situation was a traitor was punished with 10 
years in prison, he would not cheating as the second 
side would not cheating. b. Regulation by the com-

munity which would punish the traitor by a comment, 
by not legal sanction such as keeping distance the sec-
ond Solution is by contracts – both sides binding an 
agreement in court. In fact It is an I self-regulation 
instrument, while the two sides determine the law. 
The question of the existence of a contract is itself 
“prisoner’s dilemma because the state must make the 
agreement enforcement.

 I n this paper we have made distinguish between 
the use of” law of force” and between the “threat of 
force” And we have in sighted that “The good samu-
rai does not pull” it means that a good lawyer is not 
always wins in court, and the compromises and that 
the functions are the court expected outcome. When 
the court decisive the conflict, it is also a crucial of 
the non-solution conflicts, and the compromise does 
not reflect one by one the court expected result. The 
Game Theory as a theory analyzes situations of con-
flicts and cooperation, and how individuals react to 
different stimuli. Characterized the negotiations, as 
such reactions of privet persons to a different benefits 
.We have described negotiation situations which have 
common interests and conflicts on the other hand.
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În mod tradițional, două condiții trebuie să fie 
îndeplinite pentru ca un obicei internațional (o 

cutumă) să provină: o practică coerentă și continuă a 
statelor și existența a opinio iuris.

 Cu referire la practica de stat, ea trebuie să fie supusă 
unei analize pentru a vedea dacă aceasta este suficientă 
pentru a crea o normă de drept inetrnațional cutumiar 
[1]. Pentru a stabili o normă de drept internațional cu-
tumiar, practica statelor trebuie să fie uniformă, extinsă 
și reprezentativă. Totuși, nicăieri nu este prevăzut cu 
exactitate care trebuie să fie perioada acestei practici. În 
același sens, Curtea Internațională de Justiție a statuat 
în cazul North Sea Continental Shelf că „deși trecerea 
unei perioade scurte de timp nu este în mod necesar 
și nu reprezintă în sine o barieră în formarea unei noi 
norme de drept cutumiar internațional în baza la ce a 
fost inițial o regulă convențională, o cerință indispensa-
bilă ar fi ca în perioada în speță, chiar și scurtă, practica 
de Stat, inclusiv cea a statelor a căror interese au fost 
afectate în mod special, să fi fost extinsă și uniformă 
în sensul dispoziției invocate, și, mai presus de atât, 
să fi fost apărută într-un astfel de mod încât să arate 
recunoașterea generală a faptului că o normă de drept 
sau o obligație legală este implicată” [2].

 Prima cerință pentru ca practica statelor să creeze 
o normă de drept internațional cutumiar este ca aceasta 
să fie uniformă. Prin urmare, diferite state nu trebuie să 
fie implicate în acțiuni diferite. Astfel, în cazul privind 
azilul, Curții Internaționale de Justiție i-a fost prezenta-
tă situația unei practici care nu era suficient de uniformă 
pentru a stabili o regulă de drept cutumiar internațional 
în ceea ce privește exercitarea azilului diplomatic. 
În acest sens, Curtea a afirmat că: „Faptele aduse la 
cunoștința Curții dezvăluie atât de multe ambiguități 
și contradicții, atât de multă fluctuație și discrepanță 
în exercitarea azilului diplomatic și în opiniile oficiale 
exprimate în diferite ocazii, a existat atât de multă 
incoerență în succesiunea rapidă a convențiilor privind 
azilul, ratificate de unele state și respinse de altele, iar 
practica a fost atât de mult influențată de considerente 
de ordin politic, în diferite cazuri, încât nu este posibil 
de a discerne din toate acestea, o practică constantă 
și uniformă, acceptată ca lege” [3].

 A doua cerință este ca practica statelor să fie de-
opotrivă extinsă și reprezentativă. Cu toate acestea, 
practica nu trebuie să fie, în mod obligatoriu, univer-
sală, caracterul general al acesteia fiind unul suficient 
[4]. Nu este necesar un număr sau un procentaj exact 
de state. Unul dintre motive pentru care este dificil de 
a stabili exact care este participarea necesară a statelor 
constă în faptul că prevalează aprecierea calitativă în 
detrimentul celei cantitative. Prin urmare, o chestiune 
și mai importantă constă în a stabili nu doar câte state 
partajează aceeași parctică, ci și care state. Dacă să 
cităm direct afirmațiile Curții Internaționale de Justiție 
din cazul North Sea Continental Shelf, practica trebuie 
să fie cea a „statelor a căror interese au fost afectate 
în mod special”. 

 Vizavi de existența a opinio juris, aceasta implică 
necesitatea ca practica să fie efectuată de drept. Forma 
particulară în care practica și această convingere juri-
dică trebuie să fie exprimate poate să difere în funcție 
de faptul dacă norma implicată conține o interdicție, o 
obligație sau, pur și simplu, un drept de a se comporta 
într-un anumit mod.

Atunci când există o practică bine stabilită, opinio 
juris este, de regulă, cuprins în această practică și nu 
necesită a fi dovedit. Totuși, opinio juris joacă un rol 
important în cazurile în care practica este una ambiguă, 
pentru a decide dacă aceasta va duce sau nu la formarea 
unei cutume. Astfel este adesea cazul omisiunilor, când 
statele omit să acționeze sau să reacționeze fără a fi 
clar de ce. Un exemplu al celei din urmă situații a fost 
analizat de Curtea Permanentă de Justiție Internațională 
[5] în cazul Lotus, în care Franța a contestat dreptul 
Turciei de a urmări în justiție o coliziune în largul mă-
rii. Franța a susținut că absența unei astfel de urmări 
penale făcea dovada unei interdicții de a iniția o urmă-
rire penală, sub egida dreptului cutumiar internațional, 
cu excepția steagului (pavilionului) statului arborat 
pe nava pe care a avut loc actul ilicit. (S-a statuat că 
dreptul internațional cutumiar nu cuprinde o interdicţie 
generală a extinderii competenţei legislative a unui 
stat („competenţa de a legifera”) în afara teritoriului 
propriu.) Curtea totuși nu a căzut de acord, or nu a fost 
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clar dacă alte state s-au abținut de la urmărire penală, 
deoarece acestea ar fi crezut că nu ar fi avut dreptul să 
o facă sau din cauza unor alte motive, bunăoară lipsa 
de interes sau convingere că instanța steagului arborat 
al unui stat reprezintă un forum mai potrivit. Curtea a 
concluzionat că nu a existat nicio dovadă referitoare 
la „conștientizarea sau lipsa conștientizării în a avea 
obligația de a se abține” [6].

 În urma cazurilor invocate, pot fi deduse multiple 
concluzii, dar în același timp se atestă cu ușurință faptul 
că îndeplinirea acestor condiții poate fi stabilită prin 
cercetare istorică a acțiunilor statelor. 

 Atribuțiile normative crescânde ale organizațiilor 
internaționale, dar și activitatea acestora ne pot oferi o 
perspectivă rezumativă a acestui proces îndelungat. În-
tr-adevăr, unul dintre principalele motive pentru care un 
stat poate să delege o anumită autoritate unei organizații 
internaționale este pentru posibilitatea înaltă, din 
viitor, de a sistematiza și de a partaja o informație, 
care va avea ca și consecință o specializare sporită a 
organizației. Regulile și tratatele promulgate de către 
organele cu competențe normative ale organizațiilor 
internaționale, dar și deciziile adoptate de anumite 
organe judiciare, sunt considerate a fi, în prezent, un 
indicator al existenței unei practici de stat [7].

 Dependența de norme cutumiare a organizațiilor 
internaționale în scopul revelării practicii statelor ar 
putea avea implicații majore, și chiar crește substanțial 
competențele normative și efectele acestor competențe. 
În această ordine de idei, se justifică prezumția faptului 
că orice măsură luată de o organizație internațională ar 
putea fi văzută ca o elucidare a unei posibile norme 
de drept cutumiar care poate fi preluată de un stat 
care nu este parte al organzației [8].

 Este important de notat, în acest sens, că recurge-
rea statelor la organizații internaționale tinde să facă 
apariția normelor de drept internațional cutumiar, mai 
degrabă, rezultatul unui proces de creare a normelor de 
drept decât o hermeneutică, o interpretare – mult mai 
asemănător cu adoptarea unui tratat. Conform doctrinei 
engleze, această nouă abordare de stabilire a dreptului 
internațional cutumiar ar putea duce la următoarele: 
examinarea practicii statelor ar elucida existența unor 
norme de drept cutumiar care să reflecte cu exactitate 
opinia unor state asupra unei anumite probleme. Dacă 
o astfel de cercetare e realizată bazându-se pe norme, 
prevederi promulgate de organizații internaționale mai 
degrabă decât pe practica statului, atunci, ca și rezultat, 
într-o anumită măsură este posibil ca practica statelor 
să fie distorsionată de acțiuni ale acestor organizații 
internaționale și de interpretarea lor independentă a 
scopurilor în baza cărora au fost constituite. Acest risc 
poate crește firesc, dacă organizațiile internaționale 
se vor baza pe o abordare funcționalistă, deoarece în 
această ipoteză vor avea o marjă de apreciere largă în 
crearea normelor și a dreptului internațional [9].

 În lumina celor menționate, trebuie să fie manifes-
tată precauție în a nu confunda practica unei organizații 
internaționale cu practica statelor. Dacă acțiunile 
organizațiilor internaționale pot fi atribuite pentru o 
comunitate de state ca un tot întreg este o întrebare 
complexă, răspunsul ei depinzând de factori precum: 

principiul inter alia, natura organizației (politică, 
tehnică, economică etc.), componența membrilor săi 
(este o organizație regională sau universală), structura 
organului care adoptă diverse măsuri (plenară sau 
secționară sau în comisii de specialitate) și metoda de 
luare a deciziilor (unanimitate și consens sau majori-
tate). De regulă, este destul de dificil a făce o distincție 
între practica statelor și practica unei organizații 
internaționale – în cadrul unei organizații internaționale 
universale. Mai mult ca atât, s-a constatat faptul că 
continuitatea practicii statelor este mai mare în cadrul 
organizațiilor internaționale universale cu caracter 
politic. Rezoluțiile adoptate prin consens de către 
Adunarea Generală a ONU ar trebui, prin urmare, să 
fie un indicator puternic al practicii statelor și luate în 
considerație în procesul determinării naturii cutumiare 
a dreptului internațional. 

 În același sens, conform opiniei lui Grigory Tunkin 
(Tункин Гр. Ив.) în lucrarea „Теория международного 
права” menționează despre faptul că unele Rezoluții 
ale Adunării Generale a ONU pot fi considerate ca 
izvor de bază a Dreptului Internațional Public. Astfel, 
prezintă importanță Rezoluția Adunării Generale a 
ONU A/RES/25/2625 din 24 octombrie 1970 privind 
Principiile Dreptului Internațional despre relațiile ami-
cale și cooperarea dintre state în conformitate cu Carta 
Organizației Națiunilor Unite, care a enunțat solemn ur-
mătoarele principii: Principiul nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forță; Principiul soluționării pașnice 
a diferendelor internaționale; Principiul neamestecului 
în treburile interne ale altor state; Principiul cooperării 
între state; Principiul dreptului popoarelor la autode-
terminare; Principiul egalității suverane a statelor și 
Principiul îndeplinirii cu bună-credință, de către state, 
a obligațiilor internaționale asumate de către acestea 
în concordanță cu Carta ONU.

Totodată, o altă Rezoluție importantă a Adunării 
Generale a ONU o constituie Rezoluția 3314 (XXIX) 
din 14 decembrie 1974 privind definirea „Agresiunii”. 
În art. 1 al Rezoluției menționându-se următoarele: 
Agresiunea este folosirea forței armate de către un 
stat împotriva suveranității, integrității teritoriale sau 
independenței politice a unui alt stat sau în orice alt 
mod incompatibil cu Carta Națiunilor Unite, astfel cum 
reiese din prezenta definiție.

Notă explicativă: în această definiție termenul 
„stat”:

a) este folosit fără a prejudicia problema recunoașterii 
sau faptul de a ști dacă un stat este membru al 
Organizației Națiunilor Unite;

b) include, când este cazul, conceptul de „grup de 
state”.

 În avizul consultativ CIJ, cu privire la legalitatea 
amenințării privind folosirea sau folosirea propriu-zisă 
a armelor nucleare, a confirmat că „Rezoluțiile Adunării 
Generale [...] pot, în anumite circumstanțe, oferi dovezi 
privind importanța stabilirii existenței unei reguli sau 
a apariției unei opinio juris. Pentru a stabili dacă acest 
lucru este adevărat în privința unei Rezoluții a Adunării 
Generale, este necesar de atras atenția la conținutul ei, 
precum și la condițiile de adoptare a acesteia. Totodată, 
este necesar de a se vedea dacă un opinio juris există 
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raportat la caracterul său normativ. O serie de rezoluții 
pot indica evoluția graduală a opinio juris necesară 
pentru stabilirea unei reguli noi” [10].

 Cu toate acestea, textul final al unei decizii a unei 
organizații internaționale nu va reuși să reflecte toate 
propunerile și alternativele formulate de fiecare parte la 
negocieri. Ar trebui, prin urmare, să nu ne bazăm prea 
mult pe „scurtăturile” oferite de procesul de luare a 
deciziilor din cadrul organizațiilor internaționale pentru 
a identifica practica unui stat [11].

 Este, în același timp, important să menționăm faptul 
că textul final al unei astfel de decizii nici măcar nu 
poate să țină cont de toate propunerile statelor, dat fiind 
faptul că acesta este rodul unui proces de negociere, 
iar ultimele formulări acceptate reprezintă rezultatul 
unui consens.

Totodată, cu referire la rolul organizațiilor intrerna-
ționale și al conferințelor multilaterale în formarea 
practicii cutumiare, este necesar să menționăm fap-
tul că o importanță majoră, în acest sens, au avut-o, 
în sec. XX, conferințele de codificare a dreptului 
internațional.

Însăși codificarea reprezintă un mijloc prin care 
are loc participarea celui mai mare număr de state la 
procesul de materializare a normelor cutumiare, atât a 
celor existente, cât și a celor noi. Practica ce se dezvoltă 
în sânul conferințelor internaționale de codificare și a 
organizațiilor care efectuează unele lucrări de codificare 
a dreptului internațional joacă un rol esențial în materia 
analizei noastre. Or, adesea aceste reuniuni reprezintă 
singurul loc unde mai multe țări își pot exprima poziția 
față de asemenea norme și pot participa la formarea 
practicii internaționale.

 Evoluția proceselor de formare a normelor dreptu-
lui internațional relevă creșterea importanței practicii 
statelor în legătură cu lucrările Comisiei de Drept 
Internațional, cu cele de codificare, cu conferințele 
și lucrările organizațiilor internaționale, exprimarea 
poziției statelor la chestionarele trimise de Adunarea 
Generală, dezbaterile în Comisia Juridică a Adunării 
Generale, la conferințele de codificare, la fel ca și 
atitudinea ulterioară față de documentele adoptate de 
acestea, devin astfel momente care permit cunoașterea 
poziției statelor față de problemele care fac obiectul 
codificării [12].

 Curtea Internațională de Justiție adesea s-a referit, 
în motivarea deciziilor sale, la lucrările de codificare în 
curs [13]. Astfel, Curtea a admis că poate să țină seama 
de convențiile de codificare a dreptului internațional 
chiar față de țările care nu le-au ratificat, atunci 
când norma convențională în cauză apărea, luând în 
considerație tendințele care s-au degajat în procesul 
de elaborare a acesteia, ca reflectând existența unei 
norme cutumiare [14].

 Totuși, în cadrul acestei cercetări este important să 
explicăm rolul organizațiilor internaționale în procesul 
cutumiar internațional în ceea ce privește aceptarea 
metodologiei compuse din două elemente privind de-
terminarea unei norme de drept cutumiar internațional 
(practica statelor și opinio juris).

Este important, ca la această etapă, să se facă 
distincția între două chestiuni separate. În primul rând, 

pentru a aprecia dacă există o practică generală, tre-
buie să se țină cont de actele (inclusiv actele verbale) 
ale statelor în legătură cu activitatea organizațiilor 
internaționale și dacă există un opinio juris al statelor 
care poate fi dedus din astfel de acte. Semnificația aces-
tei aprecieri este una profund practică. În al doilea rând, 
există posibila contribuție pe care practica și opinio 
juris a înseși organizațiilor internaționale, ca subiecte 
de drept internațional public, pot să le realizeze referi-
toare la normele dreptului cutumiar internațional. Cea 
din urmă chestiune este mult mai controversată.

 Această distincție importantă dintre actele statelor-
membre și actele organizațiilor inetrnaționale trebuie 
constant reținută. Totuși, distincția în cauză nu întot-
deauna poate fi menținută cu ușurință în practică.

Când Consiliul de Securitate al ONU adoptă 
o rezoluție cu implicări pentru dreptul cutumiar 
internațional, acesta reprezintă un act al Consiliului de 
Securitate ca organ principal permanent, care poartă 
principala răspundere (și, prin urmare, al Organizației 
Națiunilor Unite). Totuși, cei cincisprezece membri ai 
Consiliului, prin voturile și declarațiile lor, ar fi putut 
să acționeze și din punctul propriu de vedere referitor 
la dreptul cutumiar internațional. Prin urmare, aceeași 
procedură poate implica atât practica unei organizații 
internaționale, cât și practica statelor implicate, iar în 
acest sens, o deosebită importanță o comportă art. 24 
și 25 ale Cartei ONU care prevăd expres faptul că pen-
tru a asigura acțiunea rapidă și eficace a Organizației, 
Membrii săi conferă Consiliului de Securitate răspun-
derea principală pentru menținera păcii și securității 
internaționale și recunosc că, îndeplinindu-și îndatoriri-
le impuse de această răspundere, Consiliul de Securitate 
acționează în numele lor. Membrii Națiunilor Unite, 
la rândul lor, sunt de acord să accepte și să execute 
hotărârile Consiliului de Securitate, în conformitate 
cu Carta ONU.

 Un alt exemplu, referitor la Consiliul de Securitate, 
se referă la întrebarea dacă dreptul la autoapărare este 
valabil ca și răspuns la actori nestatali, precum sunt 
grupurile teroriste transnaționale. În perioada imediat 
următoare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, 
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluțiile 
1368 (2001) și 1373 (2001), reiterând „dreptul inerent 
(inseparabil) al autoapărării individuale și colective, așa 
cum este recunoscut de Carta Națiunilor Unite”.

 Acele rezoluții au fost citate ca dovadă a faptului 
că dreptul la autoapărare se aplică și în legătură cu un 
atac înfăptuit de către o entitate nestatală.

 Însuși Consiliul de Securitate a recunoscut (deși 
implicit) potențialul și posibilul său rol în formarea 
dreptului internațional cutumiar când a subliniat, 
în mod expres, că rezoluțiile sale care autorizează 
acțiunile împotriva piraților din marea teritorială a 
Somaliei „nu vor fi considerate ca stabilind norme de 
drept cutumiar internațional” [15].

 În același sens, cu referire la Rezoluțiile Adunării 
Generale a ONU, este imperativ să menționăm despre 
două Rezoluții, aplicate circa zece ani, care practic au 
adus la formarea unei noi ramuri de Drept Internațional, 
prin codificarea acesteia în câteva tratate: Dreptul 
Cosmic.
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 Adunarea Generală a ONU nu are nicio putere de 
legiferare, iar potrivit articolelor 10-14 ale Cartei ONU 
se deduce caracterul de recomandare al actelor pe care 
le emite (spre deosebire de Rezoluțiile Consiliului de 
Securitate al ONU care au caracter obligatoriu). Cu 
toate acestea, două dintre rezoluțiile sale privind spațiul 
cosmic, Rezoluția 1721A (XVI) din 20 decembrie 1961 
și Rezoluția 1962 (XVIII) din 13 decembrie 1963, au 
fost supranumite ca fiind „primul capitol din cartea 
spațiului” [16].

 Rezoluția nr. 1721 A (XVI) din 20 decembrie 
1961 privind cooperarea internațională și utilizarea 
pașnică a spațiului cosmic recunoștea interesul comun 
al omenirii în utilizarea pașnică a spațiului cosmic și 
necesitatea consolidării cooperării internaționale în 
acest domeniu, dar și totodată faptul că exploatatrea și 
utilizarea spațiului cosmic trebuie să fie realizată doar 
întru binele omenirii. Totodată, în sensul exploatării 
și utilizării spațiului cosmic în beneficiul statelor, 
indiferent de stadiul dezvoltării lor economice sau 
științifice, Rezoluția a prevăzut expres două principii: 
(A) Dreptul internațional, inclusiv Carta ONU, se 
aplică spațiului cosmic și corpurilor cerești; (B) spațiul 
cosmic și corpurile cerești sunt libere pentru explorarea 
și utilizarea de către toate statele, în conformitate cu 
dreptul internațional și nu pot constitui obiectul unei 
reglementări naționale.

 Tot Rezoluția 1721 A (XVI) din 20 decembrie 1961 
a prevăzut obligația statelor, care lansează obiecte în 
spațiul cosmic, să anunțe imediat, despre acest fapt, 
Comitetul pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Cos-
mic, prin intermediul Secretariatului General al ONU. 
În aces sens, Secretariatul urma să dețină un registru 
unde avea să treacă toate aceste lansări. Rezoluția, în 
unul dintre paragrafele sale, încuraja Guvernele statelor 
ONU să facă schimb de infomații privind activitățile 
desfășurate în spațiul cosmic în scopul evitării dublării 
cercetărilor științifice [17].

 Cea de-a doua Rezoluție, nr.1962 (XVIII) din 13 
decembrie 1963, intitulată: „Declarația Principiilor le-
gale care guvernează activitățile statelor în exploatatrea 
și folosirea spațiului cosmic”, enunța expres 9 principii 
de care ar trebui să se ghideze statele în exploatarea și 
folosirea spațiului cosmic:

Explorarea și utilizarea spațiului cosmic se va 1. 
realiza în beneficiul și în interesul întregii omeniri.

Spațiul cosmic și corpurile cerești sunt libere 2. 
pentru explorarea și utilizarea de către toate statele 
pe bază de egalitate și în conformitate cu dreptul 
internațional.

Spațiul cosmic și corpurile cerești nu sunt supuse 3. 
reglementărilor naționale ale statelor prin revendicarea 
suveranității, prin utilizare sau ocupație sau prin orice 
alte mijloace.

Activitățile statelor în explorarea și utilizarea 4. 
spațiului cosmic se desfășoară în conformitate cu drep-
tul internațional, inclusiv în conformitate cu prevederile 
Cartei Națiunilor Unite, în interesul menținerii păcii și 
securității internaționale și promovarea cooperării și 
înțelegerii internaționale.

Statele își asumă responsabilitatea internațională 5. 
pentru activitățile naționale desfășurate în spațiul cos-

mic, fie de către agenții guvernamentale, fie de către 
entități nonguvernamentale, precum și pentru asigu-
rarea faptului că activitățile naționale se desfășoară 
în conformitate cu principiile enunțate în prezenta 
Declarație. Activitățile entităților nonguvernamentale 
din spațiul cosmic necesită autorizare și supraveghere 
continuă din partea statului unde se află. Atunci când 
activitățile sunt desfășurate în spațiul cosmic de către 
o organizație internațională, responsabilitatea pentru 
respectarea principiilor enunțate în prezenta Declarație 
este suportată de către organizația internațională în 
cauză și de către statele membre ale acesteia.

În explorarea și utilizarea spațiului cosmic, sta-6. 
tele se ghidează după principiul cooperării și asistenței 
reciproce și desfășoară toate activitățile lor în spațiul 
cosmic, acordând atenția cuvenită intereselor cores-
punzătoare ale altor state. În cazul în care un stat are 
motive să creadă că o activitate desfășurată în spațiul 
cosmic sau experiment planificat de către acesta sau de 
resortisanții săi ar cauza interferențe potențial dăună-
toare cu activități ale altor state în explorarea pașnică 
și utilizarea spațiului cosmic, acesta va întreprinde 
consultări internaționale adecvate înainte de a conti-
nua o astfel de activitate sau de experiment. Un stat 
care are motive să creadă că o activitate desfășurată în 
spațiul cosmic sau un experiment planificat de către 
un alt stat ar cauza interferențe potențial dăunătoare 
cu activități în explorarea pașnică și utilizarea spațiului 
cosmic poate solicita consultări cu privire la activitatea 
desfășurată sau experiment.

Statul în al cărui registru un obiect lansat în 7. 
spațiu este înregistrat își păstrează jurisdicția și con-
trolul asupra unui astfel de obiect, precum și orice per-
sonal de pe acesta, în timp ce se află în spațiul cosmic. 
Proprietatea asupra obiectelor lansate în spațiul cosmic 
și a părților componente ale acestora nu este afectată 
de trecerea lor prin spațiul cosmic sau prin revenirea 
lor pe pământ. Astfel de obiecte sau părți componente, 
găsite dincolo de limitele statului de înmatriculare, 
se restituie statului în care au fost înregistrate, care 
va furniza date de identificare, la cerere, înainte de 
revenirea acestora.

Fiecare stat care lansează sau intenționează 8. 
lansarea unui obiect în spațiu, și fiecare stat de pe al 
cărui teritoriu sau facilitate este lansat un obiect, este 
răspunzător pe plan internațional pentru daune care pot 
fi provocate unui stat străin sau persoanelor sale fizice 
sau juridice de către un astfel de obiect sau piesele 
sale componente, pe pământ, în spațiul aerian, sau în 
spațiul cosmic.

Statele vor considera astronauții ca trimiși ai 9. 
omenirii în spațiul cosmic, și le vor furniza toată 
asistența necesară în caz de accident, stres sau aterizare 
de urgență pe teritoriul unui stat străin sau în marea 
liberă. Astronauții care fac o astfel de aterizare trebuie 
să fie returnați în condiții de siguranță și promptitudine 
statului de înmatriculare a vehiculului lor spațial.

Astfel, grație naturii juridice pe care le comportă 
Rezoluțiile Adunării Generale a ONU, toate prevede-
rile menționate supra reprezintă norme cutumiare, a 
căror aplicabilitate a fost extinsă timp de 4 ani, până 
la codificarea din 1967 marcată de adoptarea primului 
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tratat în materie: Tratatul privind principiile care gu-
vernează activitatea statelor în explorarea și folosirea 
spațiului extraatmosferic, inclusiv Luna și celelalte 
corpuri cerești, din 1967 (Tratatul spațial), care a sta-
bilit cadrul juridic general privind conduita statelor în 
spațiul extraatmosferic și regimul juridic al spațiului 
extraatmosferic. Astfel, deși bazele creării unei noi ra-
muri de drept internațional au existat încă în 1961 și în 
1963, respectiv, existența sa normativă s-a confirmat 
abia în 1967 (când prevederile Rezoluției din 1963 au 
fost incluse în tratatul spațial).

Ulterior, alte tratate internaționale importante, 
care reglementează probleme specifice activităților 
desfășurate de state în spațiul extraatmosferic, adopta-
te în baza normelor cutumiare din Rezoluțiile Adunării 
Generale ONU, au fost: Acordul cu privire la salvarea 
astronauților, reîntoarcerea astronauților și restituirea 
obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic (1968); 
Convenția asupra răspunderii internaționale pentru 
daune cauzate de obiectele lansate în spațiul extra-
atmosferic (1972); Convenția privind înmatricularea 
obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic (1975).

Totodată, în 1979 a fost adoptat Acordul care gu-
vernează activitatea statelor pe Lună și celelalte cor-
puri cerești, care dezvoltă și precizează principiile și 
normele din tratatul spațial și din celelalte tratate în 
domeniu, creând totodată și norme noi. Acordul din 
1979 prevede că dispozițiile sale se vor aplica și ce-
lorlalte corpuri cerești din sistemul solar, altele decât 
Terra, exceptând cazul în care norme juridice speci-
fice vor intra în vigoare pentru oricare dintre aceste 
corpuri cerești.

Astfel, prin toate cele menționate în această cerce-
tare se conturează practica istorică și posibilitatea pri-
vind formarea, de către Organizația Națiunilor Unite, 
a normelor cutumiare.
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În vederea realizării puterii politice a statului, 
indiferent de forma lui de organizare, a fost 

necesară construirea de către puterea de stat a unui 
„aparat specializat” menit să organizeze executarea 
şi aplicarea deciziilor politice. Această nevoie justi-
fică concluzia potrivit căreia fenomenul administra-
tiv a fost generat de naşterea statului [1]. 

Formularea principiului separaţiei puterilor în 
stat de către Montesquieu şi preluarea acestui prin-
cipiu în organizarea statului, marchează trecerea la 
statul de drept. Acesta distinge trei tipuri de putere: 
legislativă, executivă şi judecătorească, puteri inter-
conectate în activitatea lor, dar fiind în acelaşi timp 
distincte una faţă de cealaltă [2].

Montesquieu îşi argumentează demersul prin afir-
maţia „Totul ar fi pierdut dacă acelaşi om sau acelaşi 
corp de oameni importanţi, fie că el provine din rân-
dul nobililor sau al poporului ar exercita toate aceste 
trei puteri: pe cea de a elabora legi, pe cea de a exe-
cuta rezoluţiile publice şi pe cea de a judeca crimele 
sau litigiile dintre particulari” [3].

În sistemele constituţionale europene, la baza 
principiului separaţiei puterilor se află ceea ce în 
doctrină se numeşte „checks and balances”, formulă 
care constă într-un mecanism de verificare reciprocă 
între puteri şi asigurarea unui echilibru funcţional în-
tre ele [4]. Practica constituţională însă a demonstrat 
că o separaţie absolută între puteri ar echivala cu un 
blocaj constituţional [5].

În realizarea funcţiei executive a statului, se dis-
ting două categorii de activităţi: unele de guvernare, 
altele de administrare, incluzând în activitatea de 
administrare toate serviciile publice destinate sa-
tisfacerii anumitor interese generale, regionale sau 
comunale [6].

Prin conținutul, trăsăturile și atributele sale, gu-
vernul reprezintă una din cele mai importante și 
distincte instituții ale statului. Importanța acestei 
instituții decurge din faptul că guvernul este acea 
autoritate care organizează și conduce efectiv socie-
tatea. El se află cel mai mult și mai direct în legătură 
cu cetățeanul [7]. 

Constituția Republicii Moldova în art. 6 consa-
cră principiul separaţiei puterilor statului, dar nu 

definește Guvernul pe larg, limitându-se la art. 96 
numai la rolul acestuia, stabilindu-l ca cel de asigu-
rare a realizării politicii interne și externe a țării și 
exercitării conducerii generale a administrației pu-
blice. Această activitate este îndeplinită în baza unui 
program de guvernare, la care Parlamentul și-a dat 
acordul [8]. 

E de precizat că Guvernul, ca principală compo-
nentă a executivului, responsabil de conducerea ad-
ministraţiei publice, are o origine politică care este 
de sorginte parlamentară. Acest aspect, precum şi re-
alitatea legislativă pun în evidenţă rolul Guvernului 
de organ prin care se realizează colaborarea dintre 
executiv şi legislativ [9]. 

Sub acelaşi aspect, art. 1 al Legii cu privire la Gu-
vern nr.64 din 31.05.1990 [10] defineşte Guvernul 
ca fiind autoritatea publică a puterii executive, care 
funcţionează pe baza votului de încredere acordat de 
Parlament şi care asigură realizarea politicii interne 
şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a 
administraţiei publice. 

În raport cu natura activităţii administrative a Gu-
vernului, acesta îndeplineşte sarcini de conducere şi 
organizare, prin acţiuni cu caracter dispozitiv, prin 
care este organizată executarea legilor şi se execu-
tă legile în toate domeniile de activitate ale vieţii 
sociale. Aceste sarcini sunt realizate de Guvern, fie 
în mod direct, prin actele administrative pe care le 
adoptă, fie în mod indirect, prin actele administra-
tive adoptate sau emise de toate organele de speci-
alitate ale administraţiei publice ministeriale aflate 
în subordinea sa [11]. Așadar, activitățile guvernului 
penetrează toate sferele vieții economice și sociale, 
atribuind toate, ori aproape toate, aspectele vieții in-
dividuale [12].

Deci, potrivit Constituţiei şi legii sale organice, 
Guvernul are, în primul rând, un rol politic, conce-
pând programul său de guvernare şi fixând liniile de 
forţă ale politicii interne şi externe pe durata manda-
tului pe care îl solicită Parlamentului, precum şi asi-
gurând realizarea politicii interne şi externe, potrivit 
programului de guvernare, care a fost acceptat de 
Parlament prin acordarea votului de încredere [13].

Pe de altă parte, Guvernul este nu numai o insti-
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tuţie politică, ci şi o instituţie administrativă, care 
reprezintă vârful sistemului administraţiei publice, 
faţă de care exercită o conducere generală. De ace-
ea, considerăm că, pentru a pune în evidenţă rolul 
politic şi rolul administrativ al Guvernului, precum 
şi caracterul de instituţie politică, dar şi de institu-
ţie administrativă, este relevantă definiția completă 
oferită de unii autori, precum că Guvernul trebuie 
definit ca instituţie politică a puterii executive, care 
funcţionează în baza votului de încredere acordat de 
Parlament, şi organul suprem al administraţiei pu-
blice, care, potrivit programului său de guvernare, 
asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării 
şi exercită conducerea generală a administraţiei pu-
blice [14].

Revenind la puterea executivă e de menționat că 
aceasta este constituită din două componente de bază: 
guvernarea, care implică adoptarea deciziilor esenţi-
ale pentru prezentul şi viitorul ţării şi administrarea, 
care implică rezolvarea nevoilor curente, cotidiene. 
La rândul său, administraţia publică este constituită 
din administraţia publică de stat şi administraţia pu-
blică locală care acţionează în regim de putere publi-
că, pentru satisfacerea unui interes public. 

Indiferent că privim puterea executivă ca pe o pu-
tere primară, rezultată din aplicarea directă a princi-
piului separaţiei puterilor în stat, sau ca pe o putere 
derivată din puterea de a reglementa, esenţial este 
să constatăm apartenenţa sa la autoritatea suverană, 
element constitutiv al statului alături de naţiune şi 
teritoriu, definită ca drept al statului de a-şi mani-
festa autoritatea asupra unui teritoriu şi populaţii şi 
care se exprimă, în plan intern, prin supremaţie şi, în 
plan extern, prin independenţă. Revendicarea puterii 
executive în cadrul autorităţii suverane îi conferă le-
gitimitate de organizare şi acţiune, în cadrul statului, 
precum şi prerogativele de putere publică necesare 
realizării funcţiilor sale [15].

Desigur, concluzia de mai sus suportă o distinc-
ţie în ce priveşte administraţia publică locală. Dacă 
cele expuse supra sunt indubitabil valabile în cazul 
administraţiei de stat, în cazul administraţiei publice 
locale, autoritatea componentelor sale nu se înteme-
iază pe autoritatea suverană a statului, organizarea, 
înfiinţarea şi consacrarea unor largi prerogative în 
favoarea acestora fiind rezultatul organizării admi-
nistraţiei publice pe baza principiilor descentralizării 
şi autonomiei locale [16].

Ca putere derivată, administraţia publică nu se 
confundă cu puterea executivă, chiar dacă ambele 
îndeplinesc funcţii administrative şi chiar dacă exe-
cutivul asigură conducerea administraţiei publice, 
dar sfera administraţiei publice este circumscrisă 
exclusiv în sfera executivului [17]. În concepţia con-
stituţională clasică, administraţia reprezintă acţiunea 
puterii executive bazată pe procedee de putere pu-
blică. 

Fie că privim administraţia în accepţiunea sa 
materială – activitate de organizare a executării şi 

organizare, fie că o privim în accepţiunea formală – 
sistem de organe ce aduc la îndeplinire actele puterii 
legislative, administraţia publică este responsabilă 
de realizarea funcţiei executive a statului fiind, ast-
fel, cristalizată în interiorul puterii executive, sau, 
altfel spus, ca o anexă a puterii executive, dezvoltată 
pe măsura extinderii sarcinilor pe care guvernarea şi 
le-a asumat sau a celor care i-au fost impuse într-un 
fel sau altul de societate [18].

În cadrul statului de drept, a cărui organizare ad-
ministrativă este realizată ţinând cont şi de princi-
piul descentralizării, trebuie însă subliniat că, deşi 
administraţia publică este implicată la toate nivelele 
în realizarea funcţiei executive a statului, regăsim 
în cadrul puterii executive doar autorităţile admi-
nistraţiei publice de stat, excluzându-se autorităţile 
administraţiei publice locale, autorităţi organizate ca 
urmare a recunoaşterii dreptului colectivităţilor lo-
cale de a-şi înfiinţa, în cadrul constituţional, propri-
ile autorităţi administrative pentru soluţionarea unei 
părţi importante a treburilor publice de interes local. 
Prin excepţie, autorităţile administraţiei publice lo-
cale îşi dau concursul la realizarea funcţiei executive 
a statului atunci când, în baza unor prevederi exprese 
ale legii, acţionează ca reprezentante ale statului în 
unitatea administrativ-teritorială în care au fost alese 
[19].

Semnificativ de relevante sunt actele emise de 
autoritățile exponente ale puterii executive, însă or-
ganele abilitate trebuie să urmărească eficacitatea 
rezultatelor deciziilor. Drepturile şi libertăţile con-
stituţionale trebuie exercitate cu bună-credinţă, fără 
să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. 

O temă de actualitate privind emiterea actelor ad-
ministrative o reprezintă relaţia dintre legalitate şi 
oportunitate. Oportunitatea vizează conformitatea 
actului administrativ cu scopul legii. Potrivit princi-
piului legalităţii, toate autorităţile statului sunt obli-
gate să respecte legea ca orice cetăţean, motiv pentru 
care legalitatea este elementul central al regimului 
juridic al actelor administrative. Mai mult ca atât, 
orice exercitare a dreptului de reglementare se face 
doar cu respectarea principiului legalităţii, nefiind 
valabil un act oportun, dar ilegal. 

De asemenea, noţiunea de oportunitate este con-
siderată ca fiind acea caracteristică a actului juridic 
care defineşte o trăsătură specifică a acestuia numită 
şi actualitate. Actualitatea unui act juridic exprimă 
deplina concordanţă, în cadrul şi în limitele legii, a 
actului cu sarcinile care revin organelor administra-
tive şi exprimă concordanţa dintre drept cu necesită-
ţile în continuă transformare ale societăţii. 

Întrucât în Constituţie este consacrat principiul 
potrivit căruia nimeni nu este mai presus de lege, iar 
reglementarea primară a relaţiilor sociale se înfăptu-
ieşte iniţial prin legi, este evident că actele emise de 
autoritățile exponente ale puterii executive trebuie să 
fie în consonanţă cu legea. 

Pornind de la ideea că actele administrative sunt 
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acte de realizare a legii, înseamnă că ele trebuie să 
fie, în primul rând, în deplină concordanţă cu actul 
normativ suprem, cu legea, dar şi cu realitatea în 
care se aplică. Astfel, în timp ce legea ca act al Par-
lamentului se întemeiază pe suveranitatea statului, 
actul administrativ are o suveranitate derivată din 
lege [20].

Conformitatea cu legea fundamentală vizează 
atât dimensiunea sincronică a legislaţiei, adică re-
glementarea ca atare, cât şi dimensiunea diacronică, 
adică aplicarea reglementării. În ceea ce priveşte sin-
cronia, ne plasăm în sfera litigiului de neconstituţio-
nalitate, iar în ceea ce priveşte diacronia, ne plasăm 
în sfera litigiului de nelegalitate, chiar dacă este vor-
ba de încălcarea legii fundamentale. 

Activitatea Guvernului unui stat se evidențiază 
sau este cunoscută prin actele sale, care conduc 
interesele politicii unui stat [21]. Pentru realizarea 
sarcinilor şi îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul 
adoptă, pe baza şi în executarea legii, acte normative 
de reglementare a relaţiilor sociale din diverse do-
menii de activitate, precum şi acte administrative cu 
caracter normativ, prin care organizează executarea 
legii, şi acte cu caracter individual, prin care apli-
că în mod direct dispoziţiile legale la diferite cazuri 
concrete [22].

Actele Guvernului sunt de două categorii: politi-
ce și juridice. La cele politice se atribuie: hotărârile, 
apelurile, declarațiile, iar la cele juridice se atribuie: 
ordonanțele, hotărârile și dispozițiile. Este necesar 
de menționat că aceste acte administrative au un ca-
racter normativ și individual [23].

Potrivit art. 102 alin. (1) din Constituţie şi art. 
30 şi 302 din Legea cu privire la Guvern, Guvernul 
adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii. Hotărârile 
sunt adoptate de Guvern pentru organizarea execută-
rii legilor, în cazul hotărârilor cu caracter normativ, 
ori pentru executarea în concret a legilor, în cazul 
hotărârilor cu caracter individual. Ordonanţele sunt 
adoptate de Guvern în conformitate cu legea speci-
ală de abilitare în temeiul delegării legislative pre-
văzută la art. 1062 din Constituţie. Legea de abilita-
re a Guvernului de a emite ordonanţe se adoptă de 
Parlament, la cererea Guvernului, pentru o perioadă 
definită cu indicarea domeniilor şi a datei până la 
care pot fi emise ordonanţe. Dispoziţiile se emit de 
Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne 
a Guvernului.

Cele mai relevante acte ale Guvernului care au 
o răspândire semnificativă asupra vieţii sociale sunt 
hotărârile. Hotărârile Guvernului sunt adoptate 
atunci când legea prevede în mod expres acest lucru, 
în vederea aplicării sale fiind nevoie de norme supli-
mentare, ori când Guvernul apreciază că acest lucru 
este necesar în vederea organizării executării sau a 

executării în concret a legii. Prin hotărâre, Guvernul 
va realiza astfel o reglementare secundară a relaţiilor 
sociale, faţă de reglementarea primară făcută de lege 
[24]. De asemenea, hotărârile adoptate vor constitui 
actul esenţial prin care Guvernul îşi va realiza ro-
lul administrativ de a exercita conducerea generală 
a administraţiei publice. Proiectele hotărârilor pot fi 
iniţiate de ministere şi alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale. 

În concluzie, menţionăm că iniţierea, elaborarea, 
adoptarea şi aplicarea hotărârilor, precum şi celor-
lalte acte normative ale puterii executive trebuie să 
se realizeze doar cu respectarea prevederilor con-
stituţionale şi a actelor normative cu forţă juridică 
superioară. 
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În corespundere cu prevederile art. 60 din Codul 
de procedură civilă al RM „reclamantul este în 

drept să modifice temeiul sau obiectul acţiunii, să 
mărească ori să reducă cuantumul pretenţiilor în ac-
ţiune, ori să renunţe la acţiune”.

În felul acesta, instituția modificării acțiunii ci-
vile își găseşte reglementarea expresă, dar această 
normă legală nu statuează definiţia şi nici nu trasează 
caracterele juridice ale acestei importante instituţii 
de drept procesual-civil.

În literatura de specialitate, modificarea acțiunii 
civile a fost definită ca fiind acea cerere prin care o 
parte litigantă modifică pretenţiile sale anterioare.

În doctrina recentă, se arată faptul că în categoria 
cererilor de modificare a acțiunii civile sunt inclu-
se orice cereri prin care una dintre părţi modifică o 
cerere în justiţie cu care a sesizat anterior instanţa, 
indiferent că aceasta era o cerere principală, una ac-
cesorie sau una incidentală.

Aşadar, una dintre particularităţile cererii de mo-
dificare vizează faptul că, întotdeauna, aceasta pre-
supune existenţa unei cereri prin care, anterior, a fost 
sesizată instanţa de judecată cu soluţionarea unui 
litigiu concret, indiferent de natura cererii iniţiale, 
respectiv dacă aceasta este principală, accesorie şi 
incidentală.

De principiu, nu trebuie exclusă nici ipoteza în 
care o astfel de cerere modifică o cerere adiţională 
anterioară, prin care aceeaşi parte a schimbat pețitul 
cererii introductive de instanţă. De exemplu, după ce 
reclamantul formulează cererea de chemare în jude-
cată, iar pârâtul depune la dosarul cauzei referință, 
faţă de apărările făcute de pârât şi odată cu răspun-
sul la referință, în procedura prealabilă stabilirii pri-
mului termen de judecată, reclamantul înţelege să 
modifice obiectul acţiunii sale, în sensul completării 
acestuia cu o nouă pretenţie faţă de pârât. Ulterior, la 
termenul de judecată la care reclamantul este legal 
citat, acesta înregistrează la dosarul cauzei cererea 

de modificare prin care schimbă cauza pretenţiei noi, 
adăugate acţiunii iniţiale.

Cererea de modificare a acțiunii civile implică o 
modificare a pretenţiilor iniţiale, de cele mai multe 
ori, cerându-se în plus faţă de ceea ce s-a solicitat 
iniţial ori cerându-se ceea ce iniţial nu s-a pretins. 
Modificarea acțiunii civile se poate prezenta sub 
forma unei cereri accesorii cererii principale, situa-
ţie în care se găseşte într-un raport de conexitate cu 
aceasta, putând să fie făcută exclusiv de reclamant. 
O pretenţie proprie formulată de pârât îmbracă for-
ma cererii reconvenţionale, situaţie în care pârâtul 
va putea face, apoi, o cerere reconvenţională de mo-
dificare.

Legea nu reglementează regimul juridic al cererii 
de modificare a acțiunii civile, aceasta fiind inciden-
tă nu numai în cazul cererii de chemare în judecată, 
dar şi în cazul cererii reconvenţionale sau altei cereri 
incidentale, a cărei natură juridică este aceea de ve-
ritabilă cerere de chemare în judecată, urmând a se 
aplica în mod corespunzător.

În ceea ce priveşte subiecţii procesuali care pot 
uza de instituţia cererii de modificare, în doctrină se 
relevă faptul că o astfel de cerere poate fi formulată 
de către reclamant, în privinţa cererii principale sau 
a cererii de intervenţie promovată de către acesta, 
de către pârât, relativ la cererea reconvenţională ori 
la cererea de intervenţie promovată de către acesta, 
precum şi de către terţul intervenient, în privinţa ce-
rerii de intervenţie introdusă de către el.

Referitor la cercul subiecţilor procesuali care 
sunt îndrituiţi să formuleze o cerere modificatoare, 
am precizat faptul că acesta îi cuprinde nu numai pe 
reclamant şi pârât, ci şi pe intervenienţii principali. 
Cu privire la intervenienţi, referitor la care s-a admis 
faptul că, dacă, la rândul lor, nu formulează o cerere 
de intervenţie principală, prin hotărârea pronunţată 
în cauză nu se pot stabili drepturi în favoarea lor, 
putem reţine faptul că justifică un interes în promo-

ACTELE DE DISPOzIțIE ALE PăRțILOR îN PROCESuL CIVIL. 
MODIFICAREA ACțIuNII

olga CIoBAnU,
avocat

Victoria HADÎrCĂ,
judecător (Judecătoria Chișinău)

This work is dedicated to a theme very important – institution of modification of the civil action. Institution of modi-
fication of the civil action finds express regulation, but this rule does not state the legal definition nor traces the legal cha-
racteristics of this important institution of civil procedural law. In literature, modifying the civil action was defined as the 
application by which a litigant amended its previous claims. In recent doctrine, shows that the category of the requested 
amendments to the civil action includes any request by either party changes a request in court that the previously seized 
court, whether it was a principal claim, one accessory or an incidental.

Keywords: Civil procedural law; Civil action; Institution of modification.

CZU 347.9



61

Nr. 4, 2017 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

varea unei cereri modificatoare numai în ipoteza în 
care, în temeiul principiului disponibilităţii, susţin o 
pretenţie proprie în cauza dedusă judecăţii.

În legătură cu acest aspect, se pune întrebarea 
dacă poate procurorul formula o cerere modificatoa-
re, atunci când acesta promovează acţiunea ori când 
participă la proces, iar răspunsul nu poate fi decât 
unul afirmativ. În conformitate cu dispozițiile art. 72 
din Codul de procedură civilă al RM care stipulează 
că procurorul care a înaintat o acţiune are drepturile 
şi obligaţiile procedurale de reclamant, cu excepţia 
dreptului de a încheia tranzacţie, ajungem la con-
cluzia că acesta este îndreptățit în vederea înaintării 
unei cereri de modificare a acțiunii civile promovate, 
chiar dacă nu este titularul acțiunii.

Conform art.60 din Codul de procedură civilă al 
RM formularea cererii de modificare implică mo-
dificarea unuia dintre cele două elemente esenţiale 
ale cererii iniţiale, și anume, temeiul sau obiectul 
acțiunii. 

Modificarea temeiului acţiunii presupune schim-
barea circumstanțelor de fapt sau de drept prin trece-
rea de la ipoteza unei norme juridice la ipoteza altei 
norme juridice. Ea poate să se producă prin comple-
tarea temeiului iniţial al acţiunii cu noile circumstan-
ţe apărute în timpul judecării cauzei. De exemplu, 
temeiul acţiunii de reparare a daunei poate fi modi-
ficat prin stabilirea faptului că dauna a fost pricinu-
ită de mijlocul de pericol sporit, ceea ce va duce la 
aplicarea unei alte norme de drept sau altă situaţie, 
când pretenţiile sunt îndreptate împotriva mai multor 
pârâți.

Schimbarea obiectului acţiunii cel mai frecvent 
are loc prin trecerea de la dispoziţia unei norme de 
drept la dispoziţia unei alte norme de drept sau prin 
alegerea unui alt mijloc de apărare judecătorească 
a dreptului subiectiv. În ambele cazuri, este vorba 
despre schimbarea pretenţiilor de drept material faţă 
de pârât. Nu se admite schimbarea concomitentă a 
temeiului şi obiectului acţiunii. În acest caz, unele şi 
aceleaşi împrejurări în una şi aceeaşi relaţie socială 
pot duce la aplicarea diferitelor norme de drept.

În cazul formulării unei cereri modificatoare, in-
stanţa este ţinută să se pronunţe în limitele în care a fost 
învestită prin cererea de modificare a acțiunii civile.

De asemenea, cererea de modificare presupune 
completarea cererii anterioare cu care a fost înves-
tită instanţa cu unul sau mai multe dintre cerințele 
determinante menţionate mai sus. Astfel, reclaman-
tul poate chema în judecată şi alte persoane pe lân-
gă pârâtul indicat iniţial în cererea introductivă de 
instanţă.

În mod normal, reclamantul poate aprecia că se 
impune modificarea sau completarea cererii de che-
mare în judecată după ce primeşte referința depusă 
de către pârât în etapa pregătitoare judecăţii. Totuşi, 

nu este exclus ca, înainte de primirea referinței for-
mulate de către pârât, reclamantul să depună o cerere 
adiţională prin care să modifice cererea de chemare 
în judecată. 

Aşadar, reclamantul ar putea să modifice cererea 
de chemare în judecată chiar în etapa de verificare 
şi regularizare a cererii, până la împlinirea terme-
nului în care trebuie să depună răspuns la referință. 
Codul de procedură civilă al RM nu stipulează ex-
pres momentul până la care poate fi făcută cerere de 
modificare, ceea ce denotă faptul că aceasta poate 
fi înaintată oricând până la finalizarea dezbaterilor 
judiciare.

Observăm că soluţia legiuitorului nostru care a 
omis să reglementeze acest moment este fundamental 
diferită de cea reglementată de legiuitorul român, nu 
numai din punctul de vedere al termenului de judecată 
limită la care ar putea fi formulată cererea adiţională 
(prima zi de înfăţişare), dar şi din punctul de vedere al 
tehnicii de promovare a unei asemenea cereri.

Astfel, se observă că a fost prescris un termen fix 
în Codul de procedură civilă al României, până la 
care ar putea fi făcută modificarea sau completarea 
cererii de chemare în judecată şi să se propună noi 
dovezi – primul termen la care reclamantul este legal 
citat.

Sancţiunea aplicabilă situaţiei în care reclamantul 
nu respectă termenul legal imperativ statuat de Codul 
de procedură civilă al României pentru promovarea 
cererii modificatoare sau completatoare este aceea a 
decăderii din dreptul de a o mai formula, sancţiune 
care poate fi invocată din oficiu de către instanţă şi 
pusă în discuţia părţilor, cu consecinţa respingerii 
cererii adiţionale ca tardiv formulată.

Cu toate acestea, dispozițiile Codului de proce-
dură civilă al României prevăd posibilitatea ca, prin 
acordul expres al tuturor părţilor cauzei, formularea 
cererii modificatoare sau întregitoare să aibă loc şi 
cu depăşirea primului termen de judecată la care re-
clamantul este legal citat, situaţie în care nu va inter-
veni sancţiunea decăderii, iar instanţa va fi învestită 
cu cererea reclamantului, astfel cum a fost modifica-
tă sau completată.

Din formularea acestui text legal, se reţine, în pri-
mul rând, faptul că, după depăşirea termenului proce-
dural imperativ, promovarea cererii întregitoare sau 
modificatoare este condiţionată de acordul expres al 
tuturor părţilor. Aşadar, nu este vizat numai acordul 
pârâtului, ci şi cel al intervenienţilor în proces.

Legiuitorul român a prevăzut că, spre deosebire 
de situaţia în care modificarea cererii de chemare în 
judecată este făcută în termen, caz în care nu este 
necesar să se obţină acordul vreunei părţi pentru 
aceasta, dacă modificarea este realizată pe parcursul 
procesului, se cere acordul părţilor, tocmai pentru a 
evita abuzul de drept al reclamantului.
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Astfel, în situaţia formulării unei cereri modifica-
toare după primul termen de judecată la care recla-
mantul a fost legal citat, dacă la termen nu sunt pre-
zente toate părţile iniţiale, instanţa va amâna cauza, 
comunicând părţilor cererea, cu menţiunea de a-şi 
preciza poziţia procesuală, în sensul exprimării sau 
nu a acordului vizând modificarea pretenţiilor peste 
termenul legal.

În jurisprudenţa română anterioară, s-a stabilit că 
modificarea obiectului cererii iniţiale, prin concluzii 
scrise depuse ulterior primei zile de înfăţişare, după 
închiderea dezbaterilor şi fără a fi puse în discuţia 
părţilor, reprezintă o încălcare a principiilor de bază 
ale dreptului procesual-civil, cum ar fi cel al contra-
dictorialităţii şi cel al dreptului la apărare.

În reglementarea română, jurisprudenţa face dis-
tincţie între noţiunile de cerere modificatoare şi ce-
rerea precizatoare, aceasta din urmă vizând exclusiv 
îndreptarea greşelilor materiale, mărirea sau micşo-
rarea cuantumului pretenției, pretinderea contravalo-
rii obiectului pierdut sau pierit, ori înlocuirea cererii 
în constatare cu o cerere în realizare sau invers.

Această distincţie între cererea modificatoare şi 
cererea precizatoare nu subzistă şi în Codul de pro-
cedură civilă al RM, acestea fiind reglementate de 
dispozițiile. art. 60, întrucât, în definitiv, ambele 
constituie modificări ale cererii iniţiale, chiar dacă 
au un regim juridic diferit.

Mărirea sau micşorarea cuantumului obiectului 
cererii presupune formularea unei cereri patrimoni-
ale, al cărei obiect poate fi exprimat în bani. Nu este 
exclusă posibilitatea ca partea să solicite prin cererea 
precizatoare mărirea suprafeţei de teren revendica-
te, însă cu condiţia ca obiectul cererii adiţionale să 
vizeze acelaşi teren ca cel care figurează în cererea 
principală, dar a cărui suprafaţă a fost indicată greşit 
de către reclamant.

Pentru ca părţile să nu fie lipsite de un grad de 
jurisdicţie, reclamantul îşi poate modifica cererea de 
chemare în judecată numai în faţa primei instanţe, 
nu şi în căile de atac. Modificarea acţiunii se poate 
face numai la instanţa de fond, şi numai până la fina-
lizarea dezbaterilor judiciare, astfel că, în apel nu se 
poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul 
cererii de chemare în judecată, şi nici nu se pot face 
cereri noi, aceste prevederi fiind pe deplin aplicabile 
şi la judecarea recursului.

Acţiunea judiciară reprezintă mijlocul prin care 
titularul dreptului subiectiv cere instanţei realizarea 

acelui drept, recunoaşterea lui sau încetarea piedici-
lor în exercitarea acestuia.

Conceptul de cerere modificatoare se raportea-
ză, cu necesitate, la introducerea unei noi pretenţii 
de către părţi în faza judecăţii în apel sau în recurs, 
pretenţie ce nu a format obiect al judecăţii în primă 
instanţă, această soluţie decurgând din funcţia fun-
damentală a instanţei de control judiciar, anume ace-
ea de a examina regularitatea hotărârii primei instan-
ţe cu privire la pretenţiile ce au fost deduse în faţa 
acesteia, prin conţinutul conceptului de cereri noi în 
apel sau în recurs înțelegându-se toate acele acte de 
procedură care au natura unei cereri de chemare în 
judecată. Conotaţia conceptului de cerere modifica-
toare este aceea de a desemna ideea de schimbare de 
acţiune. 

Prin urmare, modificarea pretenţiilor în apel sau 
recurs, prin formularea unor solicitări care nu au fost 
formulate în primă instanţă, judecătorul fondului ne-
fiind învestit cu o asemenea acţiune, astfel cum s-a 
arătat mai sus, este inadmisibilă. O atare modificare 
a obiectului acţiunii nu poate forma obiect de jude-
cată pentru prima dată în calea de atac.

Cu privire la momentul limită până la care se poa-
te introduce cererea modificatoare, în doctrină şi în 
practică s-a pus problema dacă, în cazul desfiinţării 
sau casării cu trimitere în vederea rejudecării cauzei, 
reclamantul mai poate formula o cerere de modifica-
re a acțiunii civile.

Întrucât din dispozițiile legale rezultă faptul că 
desfiinţarea soluţiei instanţei de fond poate fi totală 
sau parţială, rezultă faptul că formularea unei cereri 
adiţionale de modificare în rejudecarea cauzei la in-
stanţa de fond este posibilă numai în situaţia în care 
instanţa de control judiciar a anulat toate actele ju-
diciare.
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Dezvoltarea vertiginoasă din ultimele decenii 
a surselor de informare, dar și a tehnologiilor 

de comunicare a creat premise pentru apariția unor 
noi modalități de stabilire și menținere a relațiilor 
interumane, indiferent de natura acestora. Este o rea-
litate incontestabilă și absolut normală pentru mulți 
dintre copiii și tinerii din ziua de astăzi, dar, în același 
timp, și o tentație insidioasă pentru o mare parte din-
tre adulți. Fără a cunoaște o anumită exemplificare 
exhaustivă sau pur empirică, vulnerabilitatea mino-
rilor în contextul utilizării de către aceștia a spațiului 
cibernetic se distinge, în special, prin numeroasele 
implicații și consecințe de ordin fizic și psihologic 
care pot afecta integritatea lor sub toate aspectele. 

Activitatea copiilor pe Internet, conectarea per-
manentă a acestora prin dispozitive mobile, mul-
tiplele funcții cu rol de socializare ale aplicațiilor, 
programelor și site-urilor accesate de minori, toa-
te acestea constituie o stare de fapt și reflectă fidel 
modul în care tehnologia, cu toate varietățile sale, 
a modelat iremediabil societatea și viața cotidiană. 
Având în vedere această stare de lucruri, devine 
evidentă necesitatea stringentă de a corela și diri-
ja, inclusiv prin intermediul unor instrumente juri-
dice, continua perfecționare a tehnologiilor digitale 
și utilizarea acestora de către minori, prin raportare 
la mediul școlar, familial și social în care aceștia 
conviețuiesc.

Noile forme virtuale de socializare și interacțiune 
au amplificat și exacerbat un șir de probleme sociale, 
precum hărțuirea, intimidarea, autoizolarea, moles-
tarea etc., probleme care, în cazul minorilor, dobân-
desc conotații mult mai periculoase și complexe, din 
cauza lipsei de experiență și a profilului psihologic 
scăzut al acestora.

Sporirea gradului de sensibilizare în rândurile 
populației, în special a părinților și a celor care zilnic 
interacționează cu persoane de vârstă fragedă (edu-
catori, pedagogi, medici-pediatri etc.), cu privire la 
noile provocări în ceea ce privește protecția mino-
rilor în mediul electronic constituie, la etapa actua-
lă, un obiectiv de importanță strategică, care poate 
fi realizat inclusiv prin crearea și elaborarea unor 

mecanisme juridice eficiente pentru contracararea 
riscurilor la care sunt expuși minorii în calitate de 
utilizatori fideli ai mediului online.

Este un fapt notoriu că unul dintre aspectele intrin-
seci ale globalizării, ca fenomen ce se manifestă la 
scară mondială, îl constituie digitalizarea cetățenilor 
tuturor statelor lumii. Totuși, atunci când vine vorba 
despre copii, aceștia au nevoi și vulnerabilități specia-
le, care trebuie abordate cu precauție, astfel încât me-
diul cibernetic să devină un spaţiu al oportunităţilor, 
în care aceștia să dobândească cunoştinţe, să comuni-
ce, să-şi dezvolte competenţele şi să-şi îmbunătăţeas-
că perspectivele profesionale. 

Internetul a schimbat într-un mod covârșitor mo-
dul în care copiii interacționează cu lumea. Ei au ac-
ces la un volum imens de informații și la căi infinite 
de exprimare a creativității, putând comunica fără 
costuri și instantaneu cu persoane din întreaga lume. 
Cu toate acestea, mediul online, pe lângă beneficiile 
evidente, comportă, în lipsa unei informări corecte și 
a unei orientări adecvate, provocări a căror țintă sunt, 
în principal, minorii. Or, siguranța online a copiilor 
este mai actuală și mai alarmantă ca oricând.

Făcând o trecere în revistă a instrumentelor juridi-
ce internaționale și naționale, care reglementează, ex-
clusiv sau în principal, aspectele tratate supra, putem 
menționa cu titlu pur exemplificativ următoarele:

Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1989 1) 
cu privire la drepturile copilului [1];

Convenţia pentru protecţia copiilor împotriva 2) 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale [2];

Convenţia privind criminalitatea informatică 3) 
[3];

Directiva 2011/92/UE din 13 decembrie 2011 pri-4) 
vind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploa-
tării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [4];

Programul de la Stockholm – O Europă deschi-5) 
să și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția 
acestora [5];

Codul penal al Republicii Moldova [6];6) 
Legea privind drepturile copilului [7];7) 
Legea privind prevenirea și combaterea traficului 8) 

de ființe umane [8] etc.

MEDIuL VIRTuAL – uN SPAțIu AL 
„LEGITIMĂrII” PENTRu ADEMENIREA MINORuLuI 
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Racolarea copilului – un comportament premedi-
tat, menit să asigure încrederea şi cooperarea copiilor 
până la implicarea lor într-o relaţie sexuală – este un 
proces ce începe cu alegerea de către infractor a unui 
loc-ţintă, ce va fi atrăgător pentru copii. În lumea reală 
(off-line), acesta poate fi un loc frecventat des de copii, 
precum e școala, centrele comerciale, terenurile de 
joacă și parcurile. Procesul de ademenire poate începe 
de o manieră libertină și aparent nevinovată, în timpul 
căruia infractorii își exprimă o atenție sporită față de 
copilul-victimă și modelează astfel atmosfera comu-
nicării, încât victima să se simtă o persoană deosebită, 
intenția fiind de a stabili o relație prin care să câștige 
încrederea copilului. Conform Olson [9], dezvoltarea 
încrederii este componentul principal în procesul de 
ademenire a copilului, iar probabilitatea unei relații 
sexuale în lumea reală depinde de abilitatea infracto-
rului de a cultiva încrederea victimei.

Pe măsura dezvoltării încrederii între copilul-victi-
mă şi infractor, cel din urmă caută să convingă copiii 
să accepte o relaţie sexuală, introducând un element 
sexual în relaţia lor. O tactică metodică şi premedi-
tată de a convinge o victimă să se angajeze în relaţii 
sexuale implică un proces care, inițial, familiarizează 
victima cu noţiunea de sex, după care, repetat, se an-
gajează (cu copilul) în „activităţi sexuale”. Infractorul 
poate, spre exemplu, să destăinuiască „confidentului” 
său informaţii personale intime cu privire la viaţa lui 
sexuală, cu intenţia de a uşura determinarea recipi-
entului să accepte angajarea în activităţi sexuale cu 
infractorul sau altă persoană. Demonstrarea pornogra-
fiei infantile este o altă modalitate eficientă de convin-
gere, deoarece „pornografia sexualizează violul, vio-
lenţa, hărţuirea sexuală, prostituţia și abuzul sexual al 
copiilor, astfel celebrându-le, promovându-le, autori-
zându-le și „legitimându-le” [10].

În contextul Convenției Consiliului Europei pen-
tru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi 
a abuzurilor sexuale [11], „acostarea copiilor în sco-
puri sexuale este propunerea făcută cu intenție de că-
tre un adult, prin intermediul tehnologiilor de comuni-
care și informaționale, pentru a contracta un copil care 
nu a împlinit vârsta legală de consimțământ în scopul 
comiterii asupra acestuia a oricărei infracțiuni dintre 
cele prevăzute la art.18 alin.(1) lit.a) (activități sexua-
le cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale 
dreptului național, nu a împlinit vârsta legală pentru 
viața sexuală) sau la art.20 alin.(1) lit.a) (producția de 
pornografie infantilă), dacă propunerea a fost urmată 
de fapte materiale care conduc la acea întâlnire”.

Din punct de vedere criminologic, este semnifica-
tivă constatarea potrivit căreia mediul electronic a de-
venit un autentic furnizor de legitimare pentru pedo-
fili și pentru conduita lor, fără ca aceasta să însemne 
că tehnologia poartă vina proliferării acestui fenomen. 
Cum bine s-a spus, nu tehnologia, ci utilizatorii ei co-
mit abuzuri împotriva copiilor. Dacă până la apariția 
Internetului, persoanele cu inclinații pedofile erau in-
divizi singuratici, relativ izolați de comunitățile socia-

le reale și incapabili să-și împărtășească interesul pen-
tru săvârșirea de infracțiuni împotriva minorilor, în 
prezent există largi grupuri în care asemenea persoane 
interacționează cu dezinvoltură, lipsite de inhibiții și 
cu o capacitate remarcabilă de a-și reprima orice sen-
timente de vinovăție, beneficiind, totodată, de stimu-
lentul încurajărilor reciproce în a-și reproduce con-
tinuu comportamentul aberant. Ideea apartenenței la 
asemenea comunități, conștiința faptului că mai există 
mulți alții ca ei, la care se adaugă posibilitatea de a-și 
exprima gândurile în aceste grupuri, fără a suporta 
vreo cenzură, reprezintă factori de natură să le ampli-
fice impulsul infracțional [12].

Noul trend în domeniu, insidios și periculos de-
opotrivă, este așa-numitul grooming [13], un mod 
de acțiune prin care o persoană cu inclinații pedofile 
pregătește transferul relației cu un minor, de pe ecra-
nul calculatorului, în lumea reală, în scopul săvârșirii, 
față de acel minor, a unei infracțiuni privind viața 
sexuală. În acest mod, Internetul e folosit ca un me-
diu de socializare, subsumat unor scopuri de natură 
infracțională. Acele trăsături ale Internetului care 
facilitează comunicarea dintre persoane ce nu se cu-
nosc, formând și consolidând, într-un interval relativ 
scurt de timp, relații de încredere altminteri greu de 
conceput în viața reală, sunt exploatate cu abilitate de 
făptuitori, pentru a crea noi amenințări la adresa mi-
norilor. 

Ministerul de Interne britanic definește grooming-ul 
ca fiind o conduită manifestată de un posibil pedofil, 
despre care o persoană rezonabilă ar avea motive să 
creadă că orice întâlnire cu un copil, ca efect al unei ase-
menea conduite, ar fi făcută într-un scop ilegal [14].

Într-o altă încercare de definire, formulată în-         
tr-un studiu al organizației neguvernamentale Save 
the Children [15], grooming-ul constituie o strategie 
utilizată de un infractor sexual pentru a manipula co-
pilul, astfel încât abuzul sexual să poată avea loc ulte-
rior, în împrejurări apte să asigure controlul total al in-
fractorului asupra copilului. Este un proces în care are 
loc o reducere graduală a mecanismelor de protecție 
de care dispune copilul, printr-o succesiune de acte 
manipulative, și care vizează inclusiv determinarea 
copilului de a tăinui faptul abuzului, odată ce acesta 
s-a consumat.

John Carr [16], explicând modul de operare al făp-
tuitorului, accentuează latura pregătitoare a contactu-
lui real, care permite o amânare a întâlnirii propriu-
zise cu victima, până în momentul în care legătura de 
încredere s-a fortificat într-o asemenea măsură, încât 
minorul, odată prezent fizic alături de pedofil, nu-i va 
putea nici măcar reproșa că a fost indus în eroare asu-
pra identității, vârstei și intențiilor acestuia din urmă. 
Procesul de manipulare și ademenire pe cale virtuală 
poate fi, de la caz la caz, extrem de complex, parcur-
gând trasee sinuoase ce ating latura intimă, afectivă și 
sexuală a copilului, înlăturând treptat toate barierele 
firești de protecție ale acestuia, până în punctul la care 
victima se oferă, practic, adultului pedofil. Acesta este 
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motivul pentru care grooming-ul săvârșit prin mijloa-
ce tehnologice reprezintă un pericol social în sine, ne-
cesitând a fi incriminat distinct de alte fapte aflate în 
legătură cu pedofilia mediată electronic.

Într-un alt studiu de referință [17], Rachel 
O’Connell identifică cinci etape ale grooming-ului. 
Mai întâi, se realizează legătura de amiciție cu mino-
rul. Ocazional, făptuitorul îi poate solicita o fotogra-
fie obișnuită a sa, fără niciun fel de conotații sexuale. 
Apoi, se încearcă stabilirea unei veritabile relații de 
prietenie, minorul fiind îndemnat să vorbească despre 
problemele lui, ori despre faptul că cei din jurul lui 
nu-i înțeleg aspirațiile și felul de a fi. În a treia eta-
pă, făptuitorul efectuează o evaluare a riscului de a 
fi descoperit de terți, chestionând copilul asupra lo-
calizării computerului în apartamentul său, precum și 
în legătură cu faptul dacă și alte persoane au acces la 
el. Etapa a patra marchează o consolidare a relației 
de prietenie și încredere, în care minorul și făptuito-
rul simt că pot discuta despre orice subiect. În fine, 
ultimul stadiu este cel în care făptuitorul îi va cere 
copilului să-i transmită o imagine a sa, într-o ipostază 
sexual explicită. Un răspuns favorabil la o asemenea 
solicitare îl va îndemna pe făptuitor să-i transmită, la 
rândul său, minorului seturi întregi de pornografie in-
fantilă, spre a-i sonda interesul și a-l face să perceapă 
situația ca fiind una perfect normală. Este, totodată, 
momentul în care se va încerca organizarea unei întâl-
niri cu minorul.

În rândul specialiștilor s-a născut de curând ideea 
potrivit căreia, dincolo de intenția vădit ilicită a adul-
tului angajat în procesul de grooming, există un com-
portament al minorului care are darul de a facilita, în 
cele din urmă, abuzul asupra sa, înlesnind misiunea 
făptuitorului. Se vorbește, în acest sens, despre o pre-
tinsă predispoziție a preadolescenților de a se angaja, 
prin temperament, prin teribilismul caracteristic vâr-
stei, ca și prin ignorarea riscurilor, în relații periculoa-
se chiar și în lumea reală. În alți termeni, minorii care 
devin victime online datorită trăsăturilor specifice 
vârstei lor, s-ar fi expus oricum, și dincolo de compu-
ter, unor situații de natură să le pericliteze integritatea 
fizică sau chiar viața. În opinia lui John Carr [18], o 
asemenea abordare transformă copilul, pe nedrept, în 
complice al făptuitorului și tinde să desconsidere fap-
tul esențial că vorbim despre o (potențială) victimă 
ale cărei slăbiciuni obiective sunt speculate cu abili-
tate de autorul faptei în teritoriul electronic mult mai 
nesigur decât cel din curtea școlii, din parcuri sau din 
jurul casei. De aceea, chiar dacă putem accepta ideea 
unor predispoziții – la nivelul grupei de vârsta 10-14 
ani – de a intra în rolul victimei, nu este admisibilă o 
teorie a „împărțirii culpei” între făptuitor și minor, și, 
cu atât mai puțin, o reconsiderare a reglementărilor 
penale în această materie, pornind de la o asemenea 
constatare.

Totuși, rolul activ al minorilor, în contextul ac-
cesului la instrumentarul tehnologic al Internetului, 
poate duce, în anumite împrejurări, la forme de au-

tovictimizare. Aceleași trăsături care caracterizează 
preadolescența și adolescența favorizează fapte de ge-
nul celor în care tinerii reproduc propriile lor imagini, 
evidențiind adesea un comportament sexual explicit, 
diseminându-le pe web, în modalități care îi fac iden-
tificabili și reperabili la distanță. Internetul abundă 
în site-uri destinate fotografiilor erotice (nu neapărat 
pornografice), în care apar expuși reprezentanți ai 
grupei de vârstele 10-14 ani, prin care aceștia, fără 
să realizeze, se oferă practic potențialilor infractori 
sexuali. Deosebit de autopericlitarea care rezultă din-
tr-un asemenea comportament, în cazuri determinate 
se poate vorbi și de săvârșirea de infracțiuni, atunci 
când imaginile respective reproduc un comportament 
sexual explicit al minorilor respectivi.

Din cele ce se cunoaște despre autorii infracțiunilor 
de abuz sexual asupra minorilor, nu pare deloc sur-
prinzător că ei folosesc posibilitățile spațiului ciber-
netic – imensitatea, caracterul anonim și iluzoriu, lip-
sa unui control eficient și o piață potențială masivă, 
și internațională. Spațiul virtual oferă oportunități de 
neînchipuit pentru înșelăciune, iar caracterul latent 
pe care se bazează abuzul sexual asupra copiilor per-
mite un acces fără precedent la minorii vulnerabili în 
casele lor proprii. Conform rapoartelor din presa scri-
să naţională, chat-room-urile sunt cele mai populare 
activităţi online ale copiilor, în timp ce majoritatea 
lor nu sunt deloc monitorizate. Prin intermediul lor, 
persoanele adulte necunoscute pot contacta direct cu 
copiii. Ambianţa „sigură” de acasă, combinată cu în-
crederea în oameni, pe care copiii o au în mod natural 
la o vârstă anumită, îi face să uite că aceste persoane 
sunt străine pentru ei. Acest lucru îi înlesneşte abuza-
torului sarcina de a „vâna” un copil, care în „lumea 
reală” niciodată nu ar intra în vorbă cu un necunos-
cut.

Centrul Internaţional „La Strada”, în perioada iu-
nie-august 2013, a efectuat, în baza datelor obţinute 
prin realizarea unei cercetări privind siguranţa onli-
ne a copiilor din Republica Moldova, un studiu [19] 
care a avut drept scop colectarea informaţiei despre 
comportamentul online al minorilor. Potrivit studiu-
lui, aproximativ 70% dintre copiii chestionaţi şi-au 
căutat în ultimele 12 luni cunoscuţi noi prin interme-
diul Internetului, mai des fetele şi copiii de la sate. Ex-
pedierea secvenţelor video unei persoane cunoscute 
doar prin Internet şi cu care nu s-a întâlnit anterior a 
fost menţionată de aproximativ 12% dintre cei ches-
tionaţi. 19,7% dintre copii au adăugat pe lista priete-
nilor, în profilul personal din reţelele de socializare, 
persoane pe care nu le-au întâlnit în realitate şi au fă-
cut schimb de date cu cineva pe care îl cunoşteau doar 
comunicând prin Internet. 47,3% dintre copiii care îşi 
fac cunoscuţi noi prin Internet şi comunică exclusiv 
prin acest spaţiu au fost solicitaţi pentru a se întâlni 
în realitate cu persoane cunoscute prin Internet. Mai 
mult de 11% dintre copii au indicat că persoane cu-
noscute prin Internet le-au făcut propuneri indecen-
te, fapt pe care îl recunosc în special copiii de 12 ani 
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(29,9%). Peste 50% dintre adolescenţii participanţi 
la studiu s-au întâlnit măcar o dată cu persoane (cu 
excepţia rudelor) cunoscute prin Internet.

Vorbind despre implicațiile juridico-penale ale te-
mei abordate, este absolut necesar de menționat faptul 
că art.1751 din Codul penal al Republicii Moldova [20] 
incriminează expres „Ademenirea minorului în sco-
puri sexuale”. Completarea legii penale cu art.1751, 
realizată prin Legea nr.73 pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative din 12.04.2012 [21], re-
prezintă o consecință firească a ratificării de către Re-
publica Moldova la 19 decembrie 2011 a Convenţiei 
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale 
şi a abuzurilor sexuale [22], adoptată de Consiliul Eu-
ropei la Lanzarote.

 Articolul dat a suferit modificări substanțiale prin 
Legea nr.121 pentru modificarea art. 1751 din Codul 
penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 apri-
lie 2002 [23], care nu doar a redenumit norma din 
Acostarea copiilor în scopuri sexuale în Ademeni-
rea minorului în scopuri sexuale, dar a și completat 
latura obiectivă a infracțiunii cu noi acțiuni alternati-
ve (convingerea, manipularea, șantajul, amenințarea, 
promisiunea de a oferi avantaje) și a introdus trei 
circumstanțe agravante. Astfel, în lumina noilor regle-
mentări, textul normei are următoarea redacție:

„Articolul 1751. Ademenirea minorului în sco-
puri sexuale

(1) Propunerea, convingerea, manipularea, 
amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice 
formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologi-
ilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în 
vederea stabilirii unei întâlniri cu un minor, cu scopul 
săvârşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni pri-
vind viața sexuală, dacă aceste acțiuni au fost urmate 
de fapte materiale care conduc la o astfel de întâlnire, 
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite:
a) împotriva unui minor aflat într-o situație de ne-

putinţă, care se datorează unei boli sau dizabilități;
b) de către un membru al familiei minorului, de 

către o persoană care locuia cu minorul sau de către 
persoana în a cărei îngrijire, sub a cărei protecție sau 
la a cărei educare ori tratament se află minorul;

c) de către o persoană care anterior a fost condam-
nată pentru o infracțiune cu caracter sexual sau pentru 
alte fapte care au relevanță pentru cauză se pedepsesc 
cu închisoare de la 3 la 8 ani.”

În sensul prevederii de la art.1751 CP RM, noțiunea 
de întâlnire presupune nu doar o întrevedere în același 
punct topografic, dar și o întrevedere virtuală, când vic-
tima și făptuitorul se găsesc la distanță unul de celălalt 
(de exemplu, în localități sau țări diferite). În aceste 
condiții, infracțiunea prevăzută la art.1751 CP RM este 
comisă prin intermediul tehnologiilor de informare și 
de comunicare [24].

Scopul infracţiunii prevăzute la art.1751 CP RM este 
unul special: săvârşirea împotriva victimei a oricărei 
infracţiuni cu caracter sexual. În sensul art.1751 CP 

RM, prin „infracţiuni cu caracter sexual” trebuie de 
înţeles nu doar infracţiunile prevăzute la art.171-175 
CP RM. Reieşind din dispoziţia art.23 al Convenţiei 
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împo-
triva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale [25], 
noţiunea „infracţiuni cu caracter sexual” trebuie să 
se refere şi la infracţiunile specificate la art.2081 şi 
2082 CP RM.

Dacă e să facem referință la bunele practici eu-
ropene, menite să prevină și să estompeze efectele 
adverse ale utilizării de către minori a tehnologiilor 
informaționale și de comunicare, sunt demne de 
menționat exemplele unor așa state ca:

Regatul unit al Marii Britanii și al Irlandei de 	
Nord – unde furnizorii de servicii de internet au adoptat 
un cod al bunelor practici care promovează „alegerea 
activă” (active choice), lăsând fiecărui ISP (internet 
service provider) libertatea de a decide în legătură cu 
implementarea acesteia. Acest lucru înseamnă că, la 
punctul de vânzare, clienţii sunt întrebaţi dacă doresc 
să beneficieze de unelte de control parental, ele fiind 
oferite cu titlu gratuit. 

Franța 	 – unde furnizorii de servicii de internet 
trebuie să asigure software gratuit pentru controlul 
parental.

Germania 	 – unde poate fi utilizat un software 
autorizat de „protecţie a tineretului”, pentru a împie-
dica accesarea de către copii a site-urilor web care 
oferă conţinuturi prejudiciabile. Germania aplică, de 
asemenea, un cadru de autoreglementare care permi-
te furnizorilor să clasifice diferite tipuri de conţinut 
online, cum ar fi materialele video, site-urile web sau 
jocurile online. 

Finlanda și Belgia – 	 unde au fost negociate 
coduri de conduită ale întreprinderilor, care acoperă, 
în cazul primului stat, platformele sociale, în timp ce 
în cazul celui de-al doilea, ele abordează o gamă mai 
largă de furnizori. 

Spania, Italia și Republica Cehă	  – sunt aplicate 
diverse mecanisme de semnalare a conţinuturilor şi a 
comportamentelor prejudiciabile, şi ilicite, cu sprijinul 
diverselor părţi interesate, cum ar fi poliţia, ONG-urile 
şi industria de profil. 

În finalul acestei abordări tematice interdiscipli-
nare, am dori să venim cu un șir de recomandări la 
adresa autorităților, instituțiilor de profil, ONG-urilor, 
părinților și tuturor celor care, direct sau indirect, 
interacționează cu minori, recomandări destinate să 
anticipeze și să minimalizeze potențialele cazuri de vic-
timizare/revictimizare a copiilor în spațiul cibernetic:

Sensibilizarea, protejarea și responsabilizarea 1) 
minorilor în lumea digitală prin elaborarea de strategii, 
planuri de acțiune, studii, precum și prin adoptarea de 
acte legislative pertinente.

Utilizarea unei spectru cât mai larg de mecanisme 2) 
tehnice, precum sisteme de filtrare, sisteme de verifi-
care a vârstei, instrumente de control parental, astfel 
încât minorilor să le fie asigurat accesul la un conținut 
adecvat vârstei lor în mediul virtual.
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Crearea și mediatizarea liniilor de asistență tele-3) 
fonică (hotlines), unde persoanele interesate pot sem-
nala conținuturile sau comportamentele prejudiciabile 
din mediul electronic și unde se pot adresa în vederea 
obținerii unui ajutor de specialitate.

Elaborarea cadrului curricular necesar în ve-4) 
derea instituționalizării predării temelor care vizează 
siguranța online și a competențelor digitale în instituțiile 
de învățământ de toate categoriile, precum și în cele de 
plasament/asistență socială a minorilor.

Încurajarea furnizorilor de conținut mass-media 5) 
online, precum și a furnizorilor de servicii de Internet 
să țină cont pe deplin, la proiectarea serviciilor lor, de 
protecția, siguranța și integritatea psihoemoțională a 
minorilor.

Consolidarea cooperării în ceea ce privește site-6) 
urile web cu conținut ilegal și dăunător care provin din 
alte state prin diverse acorduri cu țările terțe, schimbul 
de cele mai bune practici în acest domeniu.

Sprijinirea autorităților și a instituțiilor de profil 7) 
să îmbunătățească procedurile de identificare, sem-
nalare și eliminare a paginilor de Internet care conțin 
sau difuzează materiale cu tentă sexuală, inclusiv prin 
acordarea de resurse financiare și de personal specia-
lizat în acest sens.

Stimularea producției de conținut online creativ 8) 
și educativ destinat minorilor, bazat pe standarde înalte 
de calitate și siguranță.

Monitorizarea zilnică și îndeaproape a activității 9) 
minorilor în mediul virtual, precum și restricționarea 
accesului acestora la conținuturi inadecvate vârstei lor.

 Implicarea consecventă a utilizatorilor și a 10) 
autorităților publice în procesul de elaborare și revizuire 
a măsurilor de autoreglementare de către furnizorii de 
servicii de Internet, precum și în procesul de monito-
rizare a acestor măsuri.
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ANUNȚ
Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediția 2017

Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă demararea concursului pentru 
decernarea Premiului Curţii Constituţionale „Constantin Stere”,  Ediţia 2017.

La concurs pot participa autori (persoane fizice, colective de autori sau asociaţii obștești) 
ai lucrărilor știinţifice publicate (monografii, cicluri de lucrări sau serii de articole știinţifice, 
publicate în revistele naţionale sau internaţionale și recunoscute drept publicaţii știinţifice de 
profil) în decursul ultimilor 2 ani.

Lucrările trebuie să urmărească stimularea soluţionării efective a problemelor știinţifice și 
practice în domeniul dreptului, în general, și ale instituţiei dreptului constituţional, în particular, 
dezvoltarea sistemului jurisdicţional, susţinerea cercetărilor fundamentale în domeniul dreptului 
comparat și al drepturilor omului, inclusiv prin prisma jurisdicţiei constituţionale.

Autorilor lucrărilor știinţifice premiate li se conferă titlul de laureat al Premiului Curţii 
Constituţionale „Constantin Stere”, li se înmânează diploma de laureat și un premiu bănesc 
în mărime de 10.000 lei.

Candidaţii se pot înscrie în concurs prin depunerea dosarelor la sediul Curţii Constituţionale 
(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 știinţifică a temei cercetate în lucrare;
 b) recenzia unui specialist în domeniu;
 c) curriculum vitae al candidatului/candidaţilor (care să cuprindă numele, prenumele; anul 

nașterii; studiile; specialitatea; locul de muncă; funcţia; lista lucrărilor știinţifice publicate; 
datele de contact); în cazul asociaţiilor obștești se prezintă copia certificatului de înregistrare 
de stat, se indică adresa juridică și numele președintelui asociaţiei;

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

Data limită de prezentare a dosarelor este 30 iunie 2017. 

Regulamentul cu privire la decernarea distincţiilor Curţii Constituţionale poate fi accesat 
pe pagina de internet http://www.constcourt.md
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