
Popas jubiliar 

60

Mult stimate domnule 
Dumitru Visternicean,

aceste superbe zile de florar sunt 
cu totul şi cu totul speciale pentru 

Dumneavoastră, deoarece v-au adus în dar 
o frumoasă aniversare. 

Divinitatea v-a înzestrat cu valori mora-
le distincte, acestea determinându-vă afir-
marea ca unul dintre cei mai reputaţi jude-
cători din ţara noastră, contribuind direct 
la edificarea statului de drept – Republica 
Moldova. 

Cu certitudine, sunteţi un model de probitate, inteligenţă şi verticalitate, dar 
prestanţa dumneavoastră ca Om de rară omenie este mai presus de toate. Or, 
calităţile profesionale se mai şi dobândesc, iar omenia – este un har dumneze-
iesc de care nu oricine se învredniceşte.

Ajuns la acest minunat popas aniversar, cu spirit acut al dreptăţii şi devotat 
ideii de perfecţiune, vă dorim sănătate, bucurii de la cei dragi, noi forţe creatoa-
re, realizări şi succese notabile.

La Mulţi Ani! 
cu înaltă consideraţiune, 

Gheorghe aVornic, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar,

Președintele senatului Universității de studii Politice 
și economice europene  ,,constantin stere”,

Președintele executiv al Uniunii societăților tehnico-Științifice
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1. Noţiuni generale cu privire la participaţia pe-
nală

Infracţiunea poate fi săvârşită de una sau de mai 
multe persoane împreună. Dacă la săvârşirea unei fapte 
prevăzute de legea penală participă mai mulţi făptui-
tori, se poate vorbi despre participaţie la această faptă.

Specificul participaţiei, ca o formă deosebită a acti-
vităţii infracţionale, determină şi o oarecare originalita-
te în rezolvarea problemei privind răspunderea penală a 
participanţilor la infracţiune, problemă destul de discu-
tată la care se dau soluţii diferite în plan teoretic şi din 
punctul de vedere al rezolvării practice.

Supunându-se regulilor generale ale dreptului pe-
nal pentru combaterea infracţionalităţii, instituţia par-
ticipaţiei îndeplineşte, în acelaşi timp, şi un rol speci-
al, caracteristic numai pentru ea: ilustrează criteriile 
obiective şi subiective necesare activităţii infracţionale 
comune, stabileşte cercul de persoane, responsabile 
pentru această activitate infracţională, reglementează 
ordinea şi limitele răspunderii participanţilor, adică nu 
numai a persoanelor care săvârşesc nemijlocit acţiuni 
ce formează latura obiectivă a infracţiunii concrete, 
prevăzută de partea specială a Codului penal, dar şi a 
persoanelor care au luat parte la infracţiune în calitate 
de instigatori, complici.

În legislaţia multor ţări, din cele mai vechi timpuri 
se făceau încercări de a reglementa juridic participarea 
mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni. 

De exemplu, o legislaţie în care găsim că complici-
tatea se pedepseşte mai uşor decât autorul principal e 
Carolina sub Carol Quintul (a. 1532).

Pravila lui Matei Basarab îl considera ca complice 
şi pe lăudător, şi anume, dacă el laudă înainte de co-
miterea faptului, era pedepsit mai grav decât autorul 
principal.

Dacă el laudă în urmă – se pedepsea la fel ca       
autorul ... 

În doctrină sunt numeroase opinii în ce priveşte de-
finirea participaţiei penale, cum ar fi: „Complicitatea 
(adică participaţia (n. a.), e legătura pe care legea o sta-
bileşte între două sau mai multe persoane care, cu bună 
ştiinţă, au ajutat la comiterea unei infracţiuni [1]; 

sau „Ori de câte ori o infracţiune este săvârşită prin 
activitatea mai multor persoane care s-au înţeles – în 
mod expres sau tacit – în acest scop, înainte sau în tim-
pul comiterii ei, există o participaţie penală” [2]; 

sau „Participaţia penală este atunci când o infrac-
ţiune, care poate fi săvârşită în mod legal de o singură 
persoană, iar în cazul infracţiunilor cu pluralitate natu-
rală ori constituită de subiecţi activi – de două sau mai 
multe persoane, a fost totuşi săvârşită de două persoane 
sau respectiv de un număr de persoane mai mare decât 
acela necesar, potrivit naturii faptei [3];

 sau „Participaţia există atunci când mai multe per-
soane, între care s-a stabilit o legătură subiectivă (co-
eziune psihică) cooperează cu acte materiale sau inte-
lectuale la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni, cooperare, 
care nu este cerută de conţinutul legal sau natural al 
acesteia”... [4].

Considerăm mai reuşite ultimele două definiţii, 
deoarece ele, spre deosebire de celelalte, şi multe 
altele, scot în evidenţă una dintre principalele ca-
racteristici care distinge participaţia propriu-zisă de 
celelalte forme ale pluralităţii de făptuitori, care, de 
fapt, definesc în sensul larg noţiunea de „pluralitate 
de făptuitori”.

În legislaţia R. Moldova, definiţia participaţiei se dă 
în art. 41 Cod penal, conform căruia: Se consideră par-
ticipaţie cooperarea cu intenţie a două sau mai multor 
persoane la săvârșirea unei infracţiuni intenţionate.

Considerăm că această definiţie este prea succintă şi 
nu  întruneşte în sine conţinutul integru al participaţiei 
penale, nu cuprinde toate elementele elucidate supra, 
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existenţa cărora este strict necesară în cazul participa-
ţiei.

Astfel, considerăm mai reuşită următoarea definiţie 
a participaţiei penale: Participaţia există atunci când 
mai multe persoane, între care s-a stabilit o legătură 
subiectivă (coeziune psihică), cooperează cu acte ma-
teriale sau intelectuale la săvârşirea aceleiaşi infracţi-
uni intenţionate, cooperare care nu este cerută de con-
ţinutul legal sau natural al acesteia [5]. 

2. Participanţii la infracţiunea militară 
Conform prevederilor art. 42 Cod penal:
(1) Participanţii sunt persoanele care contribuie la 

săvârșirea unei infracţiuni în calitate de autor, organi-
zator, instigator sau complice.

(2) Se consideră autor persoana care săvârșește în 
mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, pre-
cum şi persoana care a săvârșit infracţiunea prin inter-
mediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere 
penală din cauza vârstei, iresponsabilităţii sau din alte 
cauze prevăzute de prezentul cod.

(3) Se consideră organizator persoana care a orga-
nizat săvârșirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea 
ei, precum şi persoana care a creat un grup criminal 
organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat acti-
vitatea acestora.

(4) Se consideră instigator persoana care, prin ori-
ce metode, determină o altă persoană să săvârșească o 
infracţiune.

(5) Se consideră complice persoana care a contribu-
it la săvârșirea infracţiunii prin sfaturi, indicaţii, presta-
re de informaţii, acordare de mijloace sau instrumente 
ori înlăturare de obstacole, precum şi persoana care a 
promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui 
mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracţiunii, 
urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale crimi-
nală ori persoana care a promis din timp că va procura 
sau va vinde atare obiecte.

(6) Participanţii trebuie să întrunească semnele su-
biectului infracţiunii.

Pornind de la prevederile art. 42 alin.(2) Cod pe-
nal, şi ţinând cont de prevederile art. 128 Cod penal, 
conform căruia: „Prin infracţiuni militare se înţeleg 
infracţiunile, prevăzute de prezentul cod…, săvârșite 
de persoanele care îndeplinesc serviciul militar prin 
contract, în termen, cu termen redus sau ca rezervişti 
concentraţi ori mobilizaţi…”, ajungem la concluzia că 
autor al infracţiunii militare poate fi doar un militar din 
serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen 
redus, militar pe contract, studenţii instituţiilor de în-
văţământ superior militar, care a săvârşit, nemijlocit 
infracţiunea, adică a executat latura obiectivă a compo-
nenţei infracţiunii militare. 

Astfel, autorul infracţiunii militare trebuie să întru-
nească calităţile speciale prevăzute de art. 128 Cod pe-
nal, adică trebuie să fie militar, sau persoană cu statut 
de militar. Concluzionând cele indicate supra, conside-

răm că toate infracţiunile militare se comit de subiecţi 
speciali (privitor la subiectul infracţiunii militare, vezi 
tema „Subiectul infracţiunii militare”).

Analizând componenţele infracţiunilor militare, 
constatăm că la diferite componenţe de infracţiune se 
cer anumite calităţi ale autorului acestor infracţiuni: 

Astfel, de exemplu:
La infracţiunile prevăzute de art.364 Cod penal „Ne-

executarea intenţionată a ordinului”sau art. 365 Cod pe-
nal „Opunerea de rezistenţă şefului sau constrângerea 
acestuia la încălcarea obligaţiilor de serviciu,” autorul 
infracţiunii trebuie să aibă calitatea de militar, subaltern 
după funcţie;

La infracţiunile prevăzute de art. 366 Cod penal „In-
sultarea militarului”, art. 367 Cod penal „Ameninţarea 
militarului”, art. 368 Cod penal etc., autorul infracţiunii 
trebuie să aibă calitatea de militar, subaltern după gra-
dul militar sau funcţie.

La infracţiunea prevăzută de art. 369 Cod penal „În-
călcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre 
militari dacă între ei nu există raporturi de subordona-
re”, autorul infracţiunii trebuie să aibă calitatea de mi-
litar, să fie egal în grad cu victima (partea vătămată), 
adică să nu se afle în calitate de subaltern sau superior 
(şef) după gradul militar sau funcţie faţă de victimă 
(partea vătămată) etc.

Autorul infracţiunii militare este acel militar, care 
execută nemijlocit faptele (acţiunea sau inacţiunea) pe-
nale, prevăzute de cap. XVIII al părţii speciale a Codu-
lui penal „Infracţiuni militare”.

De exemplu:
– în cazul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 

365 Cod penal, autorul opune rezistenţă şefului, unei 
alte persoane care îndeplineşte obligaţiile legate de ser-
viciul militar sau îi constrânge pe ei la încălcarea aces-
tor obligaţii, însoţite de aplicarea violenţei;

– în cazul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 
367 Cod penal, autorul, militarul, ameninţă militarul 
(pe şef sau subaltern) cu moartea, cu vătămarea inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii ori cu bătaia în timpul 
îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar; 

– în cazul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 
371 Cod penal, autorul, militarul, săvârşeşte dezertarea, 
adică părăseşte unitatea militară, centrul de instrucţie 
sau locul de serviciu în scopul eschivării de la serviciul 
militar, de la concentrare sau mobilizare, sau nu se pre-
zintă, din acelaşi motiv, la serviciu ori la concentrare 
sau mobilizare în cazurile permisiei din unitatea milita-
ră sau din centrul de instrucţie, repartizării, transferării, 
întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituţia 
curativă etc.

În cazul în care norma penală din partea specială a 
Codului penal prevede ca circumstanţă agravantă comi-
terea infracţiunii militare de 2 sau mai multe persoane, 
suntem în prezenţa participaţiei simple, prevăzute de 
art. 44 Cod penal, conform căruia, infracţiunea se con-
sideră săvârșită cu participaţie simplă dacă la săvârșirea 
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ei au participat în comun, în calitate de coautori, două 
sau mai multe persoane, fiecare realizând latura obiec-
tivă a infracţiunii.

Astfel, de exemplu:
– vom fi în prezenţa infracţiunii prevăzute de art.371 

alin.(2) lit.b) Cod penal, dezertarea, săvârşită de 2 per-
soane în cazul în care 2 militari din una şi aceeaşi unitate 
militară, în urma unei înţelegeri prealabile şi în comun, 
având comunitate de intenţie, de a părăsi samavolnic 
unitatea militară, împreună au părăsit unitatea militară, 
în scopul eschivării de la serviciul militar;

– de asemenea, vom fi în prezenţa infracţiunii pre-
văzute de art. 364 alin.(2) lit.a) Cod penal, neexecuta-
rea intenţionată a ordinului, săvârşită de 2 persoane în 
cazul în care, 2 militari din una şi aceeaşi unitate mili-
tară, a Batalionului de Geniu, având un ordin comun de 
la superiorul militar, de a îndeplini sarcina de luptă: de 
a săpa şi îngropa pe malul râului 2 stălpi pentru a lega 
de ei podul plutitor în vederea forţării de către militarii 
unei subunităţi a râului, pentru a ocupa pe malul opus 
poziţia de apărare, în urma unei înţelegeri prealabile şi 
în comun, având comunitate de intenţie, cu scopul de a 
zădărnici îndeplinirea sarcinii de luptă a acestei subu-
nităţi, n-au îndeplinit ordinul legal al superiorului mili-
tar, n-au săpat şi n-au îngropat pe malul râului 2 stălpi 
pentru a lega de ei podul plutitor în vederea forţării de 
către militarii unei subunităţi a râului, pentru a ocupa 
pe malul opus poziţia de apărare, şi astfel, au zădărnicit 
îndeplinirea sarcinii de luptă de către această subunita-
te militară etc.

Ţinem să menționăm că în cazul dat, în sarcina 
acestor 2 militari nu se va reţine şi agravanta, prevăzută 
de art.77 alin.(1) lit.c) Cod penal, – săvârşirea infracţi-
unii prin orice formă de participaţie, or, conform pre-
vederilor art. 77 alin.(2) Cod penal. Dacă circumstan-
ţele menţionate la alin.(1) sunt prevăzute la articolele 
corespunzătoare din partea specială a prezentului Cod 
în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţi-
uni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circum-
stanţe agravante.

Nu vom fi în prezenţa semnului calificativ „săvâr-
şirea infracţiunii de 2 sau mai multe persoane”, atunci 
când infracţiunea se comite de către 1 singur autor, însă 
la această infracţiunea au participat şi alte persoane în 
calitate de instigatori, complici sau organizatori.

De exemplu:
Un militar în termen a hotărât să dezerteze din uni-

tatea militară. Pentru aceasta, dânsul l-a rugat pe prie-
tenul său, militar în termen în aceeaşi unitate militară, 
să-i pregătească un document de identitate fals, şi să 
vină cu maşina lângă dislocaţia unităţii militare, pentru 
a-l deplasa într-un loc ascuns, ceea ce cel din urmă a şi 
făcut. 

Părăsind samavolnic unitatea militară cu maşina 
pusă la dispoziţie de prietenul său şi folosind docu-
mentul de identitate fals, dânsul a încercat să treacă 
hotarul în ţara vecină pentru a se sustrage de la exer-

citarea serviciului militar, dar a fost reţinut de poliţia 
de frontieră.

În cazul dat nu vom fi în prezenţa semnului ca-
lificativ „săvârşirea infracţiunii de 2 sau mai multe 
persoane,” prevăzut de art. 371 alin.(2) lit. b) Cod 
penal, or, autor al infracţiunii a fost doar militarul 
care a părăsit unitatea militară, iar al doilea militar, 
care i-a pus la dispoziţie maşina ca dânsul mai uşor 
să poată părăsi unitatea militară şi i-a perfectat un 
document de identitate fals, pentru ca primul mili-
tar să-şi poată ascunde identitatea sa, pentru a nu fi 
reţinut şi întors în unitatea militară, a săvârşit acte 
de complicitate, de acordare a ajutorului, înlesnind 
astfel dezertarea primului militar.

Astfel, faptele militarului care a dezertat vor fi cali-
ficate conform prevederilor art.371 alin.(1) Cod penal, 
ca dezertare, adică părăsirea unităţii militare, în scopul 
eschivării de la serviciul militar, săvârşită de către un 
militar, iar faptele militarului al doilea, care a înlesnit 
dezertarea, vor fi calificate conform prevederilor art.42 
al.5-371 alin.(1) Cod penal, ca complicitate la dezerta-
re, adică la părăsirea unităţii militare, în scopul eschi-
vării de la serviciul militar, săvârşită de către un militar 
în termen.

Regulile sus-indicate se răsfrâng şi asupra cazurilor 
de participaţie propriu-zise, adică atunci când norma 
penală nu prevede ca semne calificative, – comiterea 
infracţiunii de către 2 sau mai multe persoane, iar fapta, 
adică acţiunea sau inacţiunea infracţională se comite de 
2 sau mai multe persoane, în urma unei înţelegeri prea-
labile, împreună şi în comun.

De exemplu, 2 militari în termen, gradul militar 
soldaţi, din aceeaşi unitate militară, din același pluton, 
îl ameninţă pe comandantul plutonului, adică pe şeful 
lor, cu moartea, în timpul îndeplinirii obligaţiilor lega-
te de serviciul militar. În cazul dat, suntem în prezen-
ţa infracţiunii prevăzute de art. 367 Cod penal, adică 
ameninţarea militarului, iar în sarcina ambilor subal-
terni, militarilor în termen se va reţine şi circumstanţa 
agravantă, prevăzută de art.77 alin.(1) lit.c) Cod penal, 
– săvârşirea infracţiunii prin participaţie, sub formă de 
coautorat. 

Cu toate că comiterea, în cazul dat, a infracţiunii de 
către 2 militari, nu are relevanţă la calificarea infracţi-
unii, – acţiunile ambilor militari în termen vor fi cali-
ficate conform prevederilor art.367 alin.(1) Cod penal, 
totuşi în sarcina fiecărui inculpat, militar în termen, se 
va reţine circumstanţa agravantă, prevăzută de art.77 
alin.(1) lit.c) Cod penal, – săvârşirea infracţiunii prin 
participaţie, sub formă de coautorat, de care se va ţine 
cont la individualizarea pedepsei.

3. Condiţiile participaţiei penale la săvârşirea in-
fracţiunii militare

Pentru ca să existe o participaţie penală, trebuie să 
fie îndeplinite următoarele condiţii:

a) să existe pluralitate de făptuitori;
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b) să existe o legătură subiectivă (coeziunea psihi-
că) între participanţi;

c) fapta să fie săvârşită în cooperare materială sau 
intelectuală;

d) săvârşirea aceleiaşi fapte prevăzute de legea pe-
nală; 

e) cooperarea mai multor persoane să nu fie cerută 
de conţinutul legal al infracţiunii [6]. 

Sunt şi alte opinii, conform cărora pentru participa-
ţia penală sunt suficiente trei condiţii:

a) participarea la infracţiune a două sau mai multe 
persoane;

b) activitatea lor comună;
c) comunitatea de intenţii [7]. 
Ne alăturăm primei păreri considerând că este mai 

reuşită, deoarece ea cuprinde, pe lângă condiţiile refe-
ritoare la pluralitatea de făptuitori, existenţa unei fapte 
prevăzute de legea penală şi contribuţia la săvârşirea ei, 
şi alte condiţii distinctive ale participaţiei penale faţă de 
pluralitatea de făptuitori, cum ar fi condiţia legăturii su-
biective şi condiţia ca în conţinutul legal (sau natural) 
al infracţiunii să nu se prevadă necesitatea cooperării 
mai multor subiecţi, ca în cazul pluralităţii necesare şi 
al celei constituite.

a) Pluralitate de făptuitori
Participarea la infracţiune a mai multor persoane 

înseamnă că nu o persoană, ci două sau mai multe să-
vârşesc fapta prevăzută de legea penală (acţiune sau in-
acţiune), îndreptată împotriva unuia şi aceluiaşi obiect. 
Numai legătura internă subiectivă cu privire la săvârşi-
rea infracţiunii încă nu înseamnă participarea la ea. 

Mai mult ca atât, alin.(6) art.42 din CP RM stipulea-
ză direct că: „Participanţii trebuie să întrunească sem-
nele subiectului infracţiunii”. De aceea, pentru a trage 
la răspundere penală pentru infracţiunea săvârșită în 
participaţie, este obligatoriu a stabili nu pur și simplu 
prezenţa a două sau mai multe persoane, ci și respon-
sabilitatea acestora, și vârsta răspunderii penale pentru 
fiecare dintre participanţi, independent de rolul pe ca-
re-l îndeplinesc [8].

De asemenea, nu este participaţie şi exprimarea 
aprobării acţiunilor infracţionale, dacă aceasta nu a 
căpătat o formă de ajutare a infractorului: nu consti-
tuie instigare faptul de a striga persoanelor care loveau 
victima cu parii că aceasta „trebuie omorâtă”, deoare-
ce un asemenea îndemn nu a avut efect determinant în 
dezlănţuirea agresiunii. În anumite împrejurări, dacă 
aceasta a dus la întărirea hotărârii infracţionale, va fi o 
complicitate intelectuală.

Simpla intenţie sau hotărâre de a contribui la săvâr-
şirea infracţiunii nu dau persoanei în cauză calitatea 
de participant; comunicarea rezoluţiei de participare şi 
aprobarea planului infracţional nu pot fi, de asemenea, 
acte de participaţie, afară de cazul în care au determinat 
luarea unei hotărâri infracţionale de către autor ori i-au 
întărit această hotărâre, ipoteză în care ele constituie 
instigare şi, respectiv, complicitate: Fapta unei persoa-

ne de a îndemna o altă persoană să lovească victima, 
punându-i totodată la dispoziţie ciomagul, folosit la să-
vârşirea acestei acţiuni – dacă a avut un rol determinant 
în luarea de către autor a hotărârii de a săvârşi fapta – 
constituie instigare (15).

Instigarea la infracţiune şi organizarea infracţiunii 
poate fi săvârşită numai prin acţiuni active.

Autoratul şi complicitatea pot şi forma inacţiunii 
infracţionale.

Participaţia poate avea loc şi în cazul inactivităţii 
tuturor participanţilor la infracţiune. Prin inacţiuni pot 
săvârşi infracţiunea împreună câţiva autori sau autori 
şi complici. De exemplu, doi medici s-au înţeles să nu 
acorde nici un ajutor medical bolnavului care, în urma 
inacţiunilor lor, a decedat.

Pentru existenţa participaţiei, nu are relevanţă felul 
contribuţiei făptuitorilor şi nici calitatea în care au acţi-
onat: Există participaţie penală atât în cazul în care toţi 
făptuitorii au cooperat în aceeaşi formă la săvârşirea in-
fracţiunii (coautori), cât şi atunci când contribuţiile lor 
îmbracă forme diferite (organizatori, instigatori, com-
plici, autori, coautori şi instigatori, autor şi complice). 
În primul caz, participaţia este simplă, iar în al doilea 
caz complexă [9] (art. 44-45 Cod penal). 

b) legătura subiectivă (coeziunea psihică) între 
participanţi 

Contribuţia mai multor persoane la săvârşirea ace-
leiaşi infracţiuni constituie o realitate de fapt. Pentru 
ca această realitate să fie calificată participaţie, trebuie 
să se constate că persoanele au cooperat cu intenţie la 
comiterea faptei [10]. 

Deci, din punct de vedere subiectiv, participaţia 
propriu-zisă este condiţionată de săvârşirea faptei cu 
intenţie de cel puţin două persoane: instigator – autor; 
autor – complice ş.a. 

În celelalte cazuri, poate exista o pluralitate de acti-
vităţi care pot constitui fapte distincte.

În ce priveşte atitudinea psihică a persoanei faţă de 
faptul cooperării la activitatea infracţională a altora, 
ori determinarea la această activitate (la instigare), din 
punctul nostru de vedere, ea totdeauna se caracterizea-
ză prin dorinţa de a participa la infracţiune, or, în lipsa 
acestei prevederi şi dorinţe, nu există participaţie.

Nu este necesar ca modalitatea intenţiei participan-
tului să fie identică cu cea a autorului, atunci când in-
fracţiunile se pot comite, sub aspect subiectiv, cu orica-
re din aceste modalităţi.

Astfel, de exemplu, autorul poate acţiona cu intenţie 
directă, iar coautorul, instigatorul şi complicele, cu in-
tenţie indirectă la comiterea infracţiunii de omor.

Nu este necesar să se fi înţeles complicele în prea-
labil cu autorul, ori să-l fi cunoscut, fiind suficient să 
fi avut cunoştinţă de acţiunile sau inacţiunile pe care 
acesta a dorit să le comită şi să fi voit să ajute la comi-
terea infracţiunii. 

Intenţia fiecărui participant este caracterizată de cu-
noaşterea de către aceştia că săvârşesc acte caracteris-
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cipanţilor să fie îndreptate împotriva aceluiaşi obiect 
juridic, iar fapta să se realizeze cel puţin în forma 
tentativei. Fapta este una şi aceeaşi pentru toţi par-
ticipanţii. 

Ca atare nu poate fi considerată în raport cu unii că 
există, iar în raport cu alţii că nu există, ori că pentru unii 
dintre ei fapta este consumată, iar pentru alţii e în formă 
de tentativă. Din aceleaşi considerente, nu se poate ca 
aceeaşi faptă în raport cu unii participanţi să constituie 
infracţiune, iar cu alţii contravenţie sau abatere. 

Când pentru realizarea conţinutului legal al infracţi-
unii se pretinde subiectului activ o anumită calitate (su-
biect special), poate exista participaţie la o asemenea 
faptă, dacă autorul sau coautorul are calitatea cerută de 
lege [12]. 

e) Cooperarea mai multor persoane să nu fie ceru-
tă de conţinutul legal al infracţiunii

Pentru existenţa participaţiei penale, se cere ca plu-
ralitatea de făptuitori să fie ocazională, întâmplătoare 
în raport cu conţinutul legal al infracţiunii, şi nu indis-
pensabilă.

Dacă pentru existenţa infracţiunii legea cere coope-
rarea mai multor persoane, atunci nu se mai realizează 
participaţia penală propriu-zisă, ci o pluralitate naturală 
sau constitutivă de făptuitori.

Toate condiţiile expuse supra trebuie întrunite cu-
mulativ. Lipsa oricăreia din ele duce la inexistenţa par-
ticipaţiei propriu-zise.
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tice unui mod de participare, unite cu ştiinţă şi voinţă 
de a se asocia astfel la comiterea unei fapte prevăzute 
de legea penală.

c) Fapta să fie săvârşită într-o cooperare materială 
sau intelectuală

Pentru existenţa participaţiei, pe lângă legătura su-
biectivă trebuie să existe o cooperare materială sau in-
telectuală a participanţilor care constă în faptul că per-
soanele contribuie, într-o formă oarecare, la săvârşirea 
infracţiunii prevăzute de Legea penală.

Această contribuţie poate fi:
– potrivit naturii ei, materială sau intelectuală;
– ţinând seama de importanţa sau de aportul ei, prin-

cipală şi secundară;
ţinând cont de momentul când are loc: ea este îna-– 

inte de începerea executării acţiunii (inacţiunii) sau în 
timpul executării acesteia până la momentul terminării 
ei [11]. (53)

O expresie exterioară a cooperării conţine asocierea 
acţiunilor participanţilor, care poate să se realizeze în 
două forme:

1) o însumare simplă a forţelor pentru producerea 
urmărilor prevăzute de lege;

2) condiţionarea reciprocă a acţiunilor participanţi-
lor.

Ca exemplu de simplă cooperare poate să serveas-
că violul săvârşit în grup, când câteva persoane prin 
acţiuni comune înfrâng rezistenţa părţii vătămate şi o 
violează.

Scopul infracţional a fost atins prin cumul de acţiuni 
analogice, ca rezultat forţa lor infracţională s-a mărit şi 
a căpătat o nouă calitate – cooperare.

Printre condiţiile care determină obiectiv coopera-
rea activităţilor la participaţie, un loc deosebit îl ocupă 
legătura cauzală dintre acţiunile fiecărui participant şi 
rezultatul infracţional.

Acesta trebuie înţeles în sens larg: nu numai ca cri-
teriu al laturii obiective a componenţei de infracţiune 
materială consumată, dar şi ca un element al oricărei 
atentări.

Referitor la participaţie, legătura cauzală se exprimă 
prin faptul că fiecare dintre participanţi îşi aduce apor-
tul la obţinerea rezultatului infracţional comun, sau cre-
ează pentru aceasta condiţiile necesare.

Acţiunile fiecărui participant creează o posibilitate 
reală a rezultatului infracţional, transformând în reali-
tate străduinţele autorului.

d) Săvârşirea aceleiaşi fapte prevăzute de legea 
penală

Indivizibilitatea faptei este considerată ca reală, 
obiectivă, aşa cum o prevede legea penală, şi nu în 
funcţie de încadrarea juridică pe care ar putea s-o pri-
mească ţinând seama de diferiţi participanţi, încadrare 
ce depinde de vinovăţie şi care poate diferi de la par-
ticipant la participant, sau poate chiar să lipsească faţă 
de unii.

Ca să existe participaţie, e necesar ca actele parti-
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Conform legislaţiei Republicii Moldova, toţi 
transportatorii care prestează servicii de trans-

portare a pasagerilor sunt obligaţi să aibă încheiate 
contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
a transportatorilor faţă de călători. Acest tip de asigura-
re rămâne mereu puţin cunoscut pasagerilor, deoarece 
cazurile în care companiile de asigurări din Republica 
Moldova au fost nevoite să achite despăgubiri pasage-
rilor sunt foarte puţine. În acest sens, rolul primordial 
pe piaţa asigurărilor din transportul rutier al Republicii 
Moldova îi revine unui alt tip de asigurare – asigura-
rea obligatorie de răspundere civilă faţă de pagubele 
produse de autovehicule. Astfel, transportatorii ce pre-
stează transportul rutier de pasageri (cu autobuze, tro-
leibuze, microbuze, taxi) sunt obligaţi să deţină două 
contracte de asigurare, şi anume: primul, contractul de 
asigurare obligatorie de răspundere civilă faţă de pagu-
bele produse de autovehicule, care în practică mai este 
numit contractul de asigurare faţă de terţi, şi al doilea, 
contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
a transportatorilor faţă de călători. 

Cadrul juridic. Asigurarea obligatorie de răspun-
dere civilă a transportatorilor faţă de călători este re-
glementată de Legea nr.1553 din 25.02.1998 cu privire 
la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a trans-
portatorilor faţă de călători (în continuare – Legea 
nr.553/1998) [1] care, după structura sa, este foarte suc-
cintă şi conţine doar cele mai importante prevederi la 
acest capitol. Prin adoptarea acestei legi în anul 1998, 
Republica Moldova a pus bazele unei legislaţii mai per-
formante în acea perioadă decât legislaţia cu privire la 
asigurări din Federaţia Rusă, România, Ucraina şi alte 
state. De exemplu, în Federaţia Rusă, o lege privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transpor-

tatorilor pentru prejudiciile cauzate vieţii, sănătăţii şi 
bunurilor pasagerilor în transportul public a fost adop-
tată în anul 2012 [2]. 

Asigurarea obligatorie de răspunderea civilă a trans-
portatorilor faţă de călători prezintă unele particularităţi 
şi pentru companiile de asigurări. Actualmente, în Re-
publica Moldova, puţine companii de asigurare deţin 
licenţă pentru încheierea acestor tipuri de contracte. 
Motivul ar fi că pe piaţa naţională a asigurărilor rata 
asigurărilor obligatorii de răspundere civilă a transpor-
tatorilor faţă de călători este foarte mic şi oscilează în-
tre 0,7% şi 0,9%. Mai mult ca atât, cerinţa suplimentară 
pentru obţinerea licenţei este posedarea de către com-
paniile de asigurare a 3 mil. de lei în active. Din aceste 
considerente, doar câteva companii de asigurare deţin 
acest tip de licenţă [3]. 

Despăgubirile practic inexistente în domeniu con-
tribuie ca asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
a transportatorilor faţă de călători să devină atractivă 
pentru companiile de asigurare, în schimb exigenţele 
sporite pentru dobândirea licenţei şi ponderea sa rela-
tiv joasă, în comparaţie cu alte tipuri de asigurare, îi 
scad din atractivitate. Practica multor ani ne dovedeşte 
şi o altă problemă majoră, că companiile de asigurare, 
utilizând metode legale şi mai puţin legale, adeseori di-
minuează sau tergiversează plata despăgubirilor faţă de 
pasageri.

Legea nr.553/1998 prevede că transportatorii sunt 
obligaţi să încheie anual cu companiile de asigurare 
contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
faţă de călători. Astfel încât obiect al contractului este 
asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor pen-
tru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor călă-
torilor. În ce priveşte prima de asigurare pe care trans-

DIFICuLTățI  îN  APLICAREA  LEGII  nr.553/1998 
Cu  PRIVIRE  LA  ASIGuRAREA  OBLIGATORIE  DE 
RăSPuNDERE  CIVILă  A  TRANSPORTATORILOR 

FAŢă  DE  CăLăTORI
 

Iurie MIHAlACHE, 
doctor în drept, conferenţiar universitar (USPEE „Constantin Stere”)

În conformitate cu prevederile legislaţiei din Republica Moldova, transportatorii care prestează servicii de transportare 
a persoanelor sunt obligaţi să aibă încheiate contracte de asigurare a călătorilor. Acest tip de asigurare este obligatoriu, dar 
puţin cunoscut pasagerilor, deoarece cazurile în care companiile de asigurări din Republica Moldova au fost nevoite să 
achite despăgubiri pasagerilor sunt foarte puţine. Despăgubirile se achită dacă prejudiciul a fost cauzat în timpul transpor-
tării sau la transbordare. Despăgubirea se achită pasagerului, iar în cazul decesului sau incapacităţii – moştenitorilor.

Cuvinte-cheie: asigurare; transport; călători; despăgubiri; accidente; companii de asigurare.
* * *

En conformité avec la législation de la République de Moldova, tous les transporteurs qui accordent des services de 
transport des passagers sont tenus d’avoir des contrats d’assurance pour les passagers. Ce type d’assurance est obligatoire, 
mais peu connu aux passagers. Les cas où les sociétés d’assurance de Moldova ont dû verser des indemnités pour les pas-
sagers sont très rares. En cas d’accident, l’indemnité est versée si le dommage résulte pendant le transport, y compris les 
transbordements. L’indemnité est versée aux passagers. En cas de décès ou d’incapacité – aux héritiers.

Mots-clés: assurance; transport; passagers; indemnité; accidents; compagnies d’assurance.
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portatorul o achită companiei de asigurare, ea nu este 
fixă, ci se stabileşte în cuantum de până la 1% din suma 
volumului anual de transportare a călătorilor (art.7 alin.
(1)). Luând în considerare concluziile la care a ajuns 
cercetătorul A.Zgardan, „în cazul asigurării de răspun-
dere civilă a transportatorilor faţă de călători legea este 
mai flexibilă şi stabileşte doar plafonul maxim, prima 
de asigurare fiind stabilită în cuantum de până la 1% 
din suma volumului anual de transportare a călători-
lor. Din cauza flexibilităţii stabilirii primelor de lege, se 
dă posibilitate asigurătorilor să concureze între ei şi să 
propună tarifele pe care le doresc” [4].

Dovada încheierii contractului de asigurare serveşte 
poliţa de asigurare care se eliberează transportatoru-
lui. Poliţa de asigurare nu este contract, ci numai docu-
mentul care atestă încheierea contractului de asigurare. 
De aceea, din punctul de vedere al conţinutului, ea tre-
buie să corespundă destinaţiei – să probeze încheierea 
contractului de asigurare [5]. În temeiul art.1309 din 
Codul civil al Republicii Moldova [6], în poliţa de asi-
gurare se va indica: denumirea şi sediul părţilor con-
tractante; obiectul asigurării (răspunderea civilă faţă 
de călători); riscurile ce se asigură; începutul şi durata 
asigurării; suma asigurată; prima de asigurare, locul şi 
termenele de plată; alte date, conform legii sau acordu-
lui dintre părţi. 

O particularitate a asigurării transportatorilor faţă 
de călători este că pasagerul nu are la sine poliţa de 
asigurare, cum este în cazul altor tipuri de asigurare.
Transportatorul deţine o poliţă unică, efectele benefi-
ce ale căreia se răsfrâng asupra tuturor pasagerilor. La 
procurarea biletului de călătorie, pasagerul achită taxa 
de transport în care se include şi costul asigurării, fără 
ca el să conştientizeze acest lucru.

Mărimea răspunderii. Despăgubirile de asigurare 
se achită pasagerului, dacă prejudiciul a fost cauzat din 
momentul îmbarcării în autobuz la staţia de pornire şi 
până la momentul coborârii din autobuz la staţia termi-
nus, inclusiv transbordările pe rută. Suma despăgubirii 
se achită pasagerului, iar în cazul decesului sau incapa-
cităţii lui – moştenitorilor sau altor reprezentanţi legali. 
Mai mult ca atât, despăgubirea se plăteşte nu tuturor 
pasagerilor, ci doar celor care întrunesc condiţiile ce-
rute la art.11 alin.(2) al Legii nr.553/1998, şi anume: a) 
efectuează călătoria în baza documentului de călătorie 
sau b) în baza legitimaţiei ori a altor documente, elibe-
rate în conformitate cu legislaţia şi care le autentifică 
dreptul la călătorie. La fel, nu are importanţă naţiona-
litatea pasagerului şi nici faptul dacă el are sau nu viză 
de reşedinţă în Republica Moldova.

În acest context, apare întrebarea: dacă persoana 
suportă un prejudiciu în timpul transportului, dar că-
lătoreşte fără bilet de călătorie sau confirmă verbal că 
deţine legitimaţie de călătorie, pe când în realitate el 
nu o are, cum va proceda compania de asigurare? În 
literatura de specialitate, problema dată este aborda-
tă diferit. Conform opiniei profesorului O.Korneeva, 

obligaţia reparării prejudiciului trebuie să revină trans-
portatorului. Mai mult, răspunderea transportatorului 
faţă de pasager nu va fi o răspundere contractuală, ci 
delictuală. Motivul este că între transportator şi pasa-
ger nu a fost încheiat contractul de transport care tre-
buie confirmat prin bilet sau legitimaţie de călătorie. 
În consecinţă, compania de asigurări este în drept să 
refuze achitarea despăgubirii, dar nu şi transportatorul 
[7]. Fiind de altă părere, cercetătorul V.Greciuha sus-
ţine că companiile de asigurări ar trebui să-şi asume 
de fiecare dată plata despăgubirilor faţă de pasageri 
[8]. Argumente aduc şi profesorii Savinski, potrivit 
cărora în transportul rutier toate biletele sunt transmi-
sibile, iar în caz de accident, este dificil de a dovedi 
identitatea pasagerului, dar şi prezenţa cu adevărat la 
pasager a biletului de călătorie [9].

Din acest punct de vedere, dificultăţi de aplica-
re apar şi în legislaţia Republicii Moldova. Conform 
art.11 alin.(2) din Legea nr.553/1998, despăgubirea de 
asigurare se plăteşte în cazurile când prejudiciul este 
cauzat pasagerilor care efectuează călătorii: a) în baza 
documentului de călătorie (biletului); b) fără achitare 
în baza legitimaţiei sau a altor documente, eliberate 
în conformitate cu legislaţia, care le autentifică drep-
tul la călătorie. Ţinând cont de faptul că norma de la 
art.11 alin.(2) poartă caracter imperativ, deducem că, 
în caz de accident rutier, pasagerii care deşi se aflau 
în salonul autobuzului, dar nu deţineau bilet, urmează 
a fi excluşi de la plata despăgubirilor. Ca alternativă, 
pasagerii pot înainta cerere de chemare în judecată îm-
potriva transportatorului pentru repararea prejudiciilor 
materiale, deoarece conform art.9 al Legii nr.553/1998, 
despăgubirea de asigurare se plăteşte din contul mijloa-
celor transportatorului în cazul constatării faptelor: a) 
de transportare a unui număr de călători care depăşeş-
te normele stabilite de paşaportul transportului; b) de 
transportare a călătorilor fără documente de călătorie; 
c) de exploatare a mijloacelor de transport defectate. 

Suntem de părere că norma de la art.11 alin.(2) al 
Legii nr.553/1998 contravine legislaţiei civile. Aflarea 
pasagerului în salonul autobuzului deja confirmă exis-
tenţa contractului transport care se încheie între trans-
portator şi pasager din momentul urcării pasagerului 
în autobuz, iar biletul de călătorie doar atestă prezen-
ţa unui raport contractual. Conform art.986 din Codul 
civil, contractul de transport de persoane se confirmă 
(se documentează) printr-un bilet (titlu de călătorie). 
Prin urmare, este greşită prevederea de la art.11 alin.
(2) al Legii nr.553/1998 care condiţionează plata des-
păgubirilor de asigurare pasagerului, în funcţie de pre-
zenţa documentului de călătorie. Mai mult, practica 
atestă faptul că lipsa biletelor de călătorie la pasageri se 
datorează şoferilor şi atunci ar fi incorect de a înlătura 
pasagerul de la plata despăgubirilor din cauza lipsei bi-
letului de călătorie.

Despăgubirea de asigurare se plăteşte în cuantumul 
valorii reale a prejudiciului cauzat pasagerului, dar 
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fără a depăşi limitele de 10 mii dolari SUA, în caz de 
vătămare corporală sau deces, şi 1000 dolari SUA în 
caz de deteriorare sau pierdere a bagajelor, prevăzute la 
art.8 din Legea nr.553/1998. Ca temei pentru plata des-
păgubirilor, pasagerul va trebui să prezinte actul asupra 
accidentului în transport, întocmit de organele de poli-
ţie, certificatul eliberat de instituţia medicală în care se 
indică gradul de vătămare corporală, precum şi docu-
mentele care confirmă cheltuielile pentru tratament, ca 
medicamente, protezare, îngrijirea specială ş.a.

Pe de altă parte, companiile de asigurare sunt obli-
gate de fiecare dată să plătească despăgubiri. Refuzul 
de plată a despăgubirii poate exista în cazurile prevă-
zute la art.15 al Legii nr.553/1998: a) operaţiunile mili-
tare şi consecinţele lor, tulburările cu caracter de masă 
şi grevele, actele ilicite ale unor organizaţii politice; b) 
împrejurările de forţă majoră şi calamităţile naturale 
(explozii naturale, seisme, fulgere, uragane, inundaţii, 
alunecări de teren etc.); c) utilizarea de către transporta-
tor a mijloacelor de transport în alte scopuri decât cele 
indicate în licenţa de activitate şi în contractul de asigu-
rare. De asemenea, nu se repară prejudiciul cauzat prin 
pierderea sau distrugerea hârtiilor de valoare, semnelor 
monetare, documentelor, manuscriselor, pietrelor preţi-
oase, articolelor din aur, argint, platină ş.a., dacă nu au 
fost declarate înainte de începerea călătoriei.  

În doctrina de specialitate se menţionează că deseori 
obligaţiile pe care transportatorii şi companiile de asi-
gurări le au faţă de pasageri poartă caracter formal din 
motiv că în biletele de călătorie nu este indicat numele 
şi prenumele pasagerului. Prin urmare, în cazul unor 
accidente rutiere, datele de identificare ale pasagerului 
pot fi cunoscute de transportatori doar dacă pasagerul 
însuşi a lăsat informaţii personale [10]. Altă lacună 
prezentă atât în Legea nr.553/1998, dar şi în legea si-
milară a altor state, ţine de termenul în care transpor-
tatorul este obligat să informeze pasagerii care au avut 
de suferit în accident sau rudele acestora despre drep-
tul de a se adresa cu cerere oficială către compania de 
asigurări în scopul primirii despăgubirilor de asigurare 
[11]. Pornind de la aceste neajunsuri din legislaţie, pen-
tru garantarea mai eficientă a drepturilor pasagerilor la 
compensarea prejudiciilor suportate, există recoman-
dări privind introducerea asigurării obligatorii de stat 
pentru daune provocate vieţii şi sănătăţii pasagerilor în 
urma accidentelor rutiere. Argumente în favoarea pre-
luării de către stat a obligaţiei de asigurare a pasagerilor 
serveşte şi faptul că în situaţia unor accidente, pasagerii 
au nevoie de compensarea cât mai urgentă a cheltuieli-
lor de tratament şi de reabilitare [12]. 

Concluzii şi recomandări. Generalizând cele ex-
puse, ajungem la concluzia că asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători în 
Republica Moldova are o pondere relativ joasă. Acest 
tip de asigurare a fost introdus în anul 1998 pentru a 
proteja interesele călătorilor şi bunurile acestora pe par-
cursul deplasării cu transportul public. Din cauza ve-

niturilor mici (prima maximă de până la 1% din suma 
volumului anual de transportare a călătorilor), tipul re-
spectiv de asigurare nu generează un interes prea mare 
din partea asigurătorilor, fiind totodată o sarcină dificilă 
pentru transportatori.

Cu regret, una dintre problemele sistemului de asi-
gurări din transportul rutier de pasageri din Republica 
Moldova este tergiversarea achitării despăgubirilor de 
către companiile de asigurare. În practică, companii-
le de asigurări invocă lipsa unei hotărâri judecătoreşti, 
prin care să fie stabilită persoana vinovată de comiterea 
accidentului. În cele din urmă, au de suferit pasagerii 
care, fiind victime în accident, suportă cheltuieli ime-
diate legate de spitalizare, medicamente, tratament etc. 
Din acest punct de vedere, Legea nr.553/1998 conţine 
reglementări de ordin general. Analizând prevederi-
le legale, deducem că la producerea cazului asigurat, 
pasagerul se află într-o situaţie dezavantajată, deoarece 
achitarea despăgubirii de asigurare depinde în exclu-
sivitate de acţiunile transportatorului care, în temeiul 
art.12 din Legea nr.553/1998 trebuie să prezinte com-
paniei de asigurări actul de constatare a accidentului, 
certificatul care să confirme decesul sau să determine 
gradul de vătămare corporală, documentele care să 
confirme cheltuielile pentru tratament, protezare şi în-
grijire a victimelor. 

În conformitate cu art.12 alin.(2) din Legea 
nr.553/1998, despăgubirea de asigurare se plăteşte asi-
guratului, dacă acesta dovedeşte că a reparat prejudi-
ciul cauzat victimei. Cu alte cuvinte, legea admite ca 
transportatorul să achite din cont propriu pasagerilor 
cheltuielile legate de vătămarea corporală, urmând ca 
compania de asigurări să restituie transportatorului 
cheltuielile vizate. Problema este că, în caz de acci-
dent, pasagerul are nevoie imediată de surse financiare 
pentru tratament, dar nu deţine nici o garanţie că le va 
primi, deoarece din art.12 alin.(2) rezultă numai dreptul 
transportatorului de a plăti despăgubiri. 

Ţinând cont de situaţia complicată în care se află 
pasagerul după producerea accidentului rutier, consi-
derăm rezonabil de a asigura protecţia drepturilor sale 
patrimoniale, iar ca soluţie recomandăm completarea 
Legii nr.553/1998 cu noi prevederi prin care transporta-
torul să fie obligat de a achita victimelor, în termen de 3 
zile de la producerea accidentului, suma necesară aco-
peririi necesităţilor de tratament, îngrijire şi reabilitare.  

Legea nr.553/1998 cuprinde mai multe inexactităţi. 
În primul rând, semne de întrebare apar în legătură cu 
domeniul de aplicare a acestei legi care, la art.4 alin.
(2) prevede că asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă a transportatorilor faţă de călători nu se extinde 
asupra transportatorilor care efectuează transportarea 
călătorilor: a) cu transportul auto urban, inclusiv cu 
taximetrele, şi transportul electric; b) cu transportul 
auto suburban, cu bacul, precum şi cu transportul flu-
vial pe traseele pentru plimbări şi excursii. Suntem de 
părere că norma respectivă dezavantajează situaţia pa-
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sagerului. Or, este cunoscut faptul că cel mai solicitat, 
dar şi cel mai aglomerat gen de transport din Republica 
Moldova este de tip urban şi suburban. Corelativ, cele 
mai frecvente accidente cu implicarea pasagerilor se 
produc anume în mediul urban şi suburban, în special 
cu implicarea microbuzelor, taximetrelor, autobuze-
lor, troleibuzelor etc. Mai mult, limitarea domeniului 
de aplicare a Legii nr.553/1998 la transportul raional 
şi interraional contravine normelor Legii privind pro-
tecţia consumatorilor nr.105/2003 [13]. Pornind de la 
relatări critice, recomandăm legiuitorului modificarea 
Legii nr.553/1998 cu excluderea lit.(a) şi modificarea 
parţială a lit.(b) de la alin.(2) art.4. În varianta modifi-
cată, norma de la alin.(2) art.4 din Legea nr.553/1998 
va avea următoarea formulare: Asigurarea obligato-
rie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de 
călători nu se extinde asupra transportatorilor care 
efectuează transportarea călătorilor cu bacul, pre-
cum şi cu transportul fluvial pe traseele pentru plim-
bări şi excursii. 

Discuţii generează norma de la art.6 alin.(2) al Le-
gii nr.553/1998 care stabileşte că contractul de asigu-
rare se încheie până la obţinerea licenţei de efectuare 
a transportărilor. În pofida caracterului imperativ al 
normei vizate, în practică ea nu se aplică. Atât Camera 
de Licenţiere, cât şi A.A. „Agenţia Naţională Trans-
port Auto” din Republica Moldova nu solicită dovada 
prezenţei contractului de asigurare până la etapa de 
primire a licenţei de către transportator. Examinând 
problema dată din perspectiva utilităţii practice, sun-
tem de părerea că norma de la art.6 alin.(2) al Legii 
nr.553/1998 este de prisos şi necesită a fi exclusă. Pu-
nerea în sarcina transportatorilor de a avea încheiate 
contracte de răspundere civilă faţă de călători până la 
obţinerea licenţei este inoportună, deoarece, pe de o 
parte, transportatorul nu are certitudinea că va dobân-
di licenţa de transport, fiind impus să suporte din start 
cheltuieli suplimentare, iar pe de altă parte, prezenţa 
contractului de asigurare la etapa de dobândire a li-
cenţei este inutilă. Necesitatea reală ca transportatorul 
să deţină contract de asigurare a călătorilor apare din 
momentul efectuării transportului.

Practica denotă faptul că pasagerii nu cunosc des-
pre existența asigurării din transportul public, motiv 
din care, la producerea cazului asigurat, nu solicită 
achitarea despăgubirilor de asigurare. Printre moti-
ve ar fi și faptul că Legea nr.553/1998 nu stabilește 
obligația transportatorilor de informare a călătorilor 
despre drepturile ce rezultă din contractul de asigurare. 
Pornind de la acest neajuns, recomandăm modificarea 
Legii nr.553/1998 prin completarea art.6 cu un nou 
alineat (5) după cum urmează: (1) Transportatorului 
îi revine obligația de a informa călătorii cu privire la 
cele mai importante condiții ale contractului de asi-
gurare. Informațiile date urmează a fi amplasate pe 
biletele de călătorie, în punctele de comercializare a 
biletelor, dar și pe site-ul oficial al transportatorului. 

(2) La producerea cazului asigurat, transportatorul 
este obligat să informeze victimele cu privire la drep-
turile de asigurare și modul de reparare a prejudiciilor 
suportate. 
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în condițiile prezenței unor limite de timp la efec-
tuarea controlului fizic, pe de o parte, și intensi-

ficarea componentei intelectuale și criminale a meca-
nismului de eschivare de la achitarea plăților vamale 
și a altor încălcări ale legislației vamale, pe de altă 
parte, apare problema creării unui sistem eficient de 
desfășurare a controlului fizic al mărfurilor și mijloa-
celor de transport. 

Una din formele controlului vamal prevăzute în art. 
185 Cod vamal al Republicii Moldova este controlul va-
mal care include controlul mărfurilor și mijloacelor de 
transport și controlul corporal ca o formă excepțională 
de control vamal [1]. În limitele acestei cercetări, este 
necesar de a determina scopurile controlului fizic care 
ar putea fi:

corespunderea datelor mărfurilor controlate cu – 
cele indicate în declarația vamală;

corespunderea datelor mărfurilor controlate cu – 
informațiile indicate în alte documente prezentate odată 
cu declarația vamală;

corespunderea mărfurilor trecute peste frontiera – 
vamală cu normele legale;

identificarea obiectelor tăinuite de controlul vamal – 
sau trecute fără documentele corespunzătoare, cât și a 
obiectelor care constituie contrabandă.

Aceste scopuri sunt îndreptate, în primul rând, la re-
zolvarea principalelor sarcini ale controlului fizic, cum 
ar fi: 

stabilirea legalității trecerii mărfurilor și mijloa-– 
celor de transport peste frontiera vamală;

depistarea obiectelor interzise la trecere și preîn-– 
tâmpinarea trecerii lor ilegale;

–  identificarea mărfurilor și mijloacelor de transport 
trecute peste frontiera vamală fără documente; 

determinarea denumirii mărfurilor, caracteristici-– 
lor lor calitative și cantitative, a prețului [13, p. 11].

Conform Regulamentului de aplicare a destinațiilor 
vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, 
controlul vamal fizic se efectuează după cum urmează:

mărfurile transportate în vrac se controlează prin – 
observare sau prin sondare pe mijloacele de transport pe 
care se află, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din 
terminalele de manipulare a containerelor;

mărfurile ambalate în colete se controlează prin – 
sondaj pe mijloacele de transport pe care se află. În 
cazul în care nu există condiţii de control pe mijlocul 
de transport, organele vamale sunt în drept să solicite 
descărcarea mărfurilor;

mărfurile ambalate în colete care se află în maga-– 
zii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminale 
de manipulare a containerelor se controlează prin sondaj 
pe fiecare partidă de marfă;

mărfurile transportate prin conducte, precum şi – 
curentul electric se controlează din punctul de vedere al 
cantităţii, prin citirea contoarelor instalate [3].

În legislația Comunitară întâlnim următoarele pre-

CONTROLuL  VAMAL  AL  MăRFuRILOR  ŞI  MIjLOACELOR 
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Teodor CârnAȚ, 
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Controlul fizic al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova este un 
act administrativ, ce constă în controlul de facto al mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală în 
scopul constatării legalităţii trecerii, corespunderii cu datele din declaraţia vamală şi documentele de însoţire a mărfii, în 
scopul depistării încălcărilor, a mărfurilor ce sunt interzise de a fi introduse/scoase în/de pe teritoriul Republicii Moldova, 
determinarea caracteristicilor de bază ale mărfurilor respective (codul tarifar, originea, cantitatea, valoarea etc.).

Astăzi, când din ce în ce mai mult se discută despre aplicarea cât mai restrânsă a controlului fizic al mărfurilor şi mij-
loacelor de transport şi aplicarea unor forme de control mai simplificate ca controlul vamal selectiv și controlul ulterior, 
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Physical control of goods, objects and other valuables crossing the customs border of the Republic of Moldova is an 
administrative act, which consists in de facto control of goods and means of transport crossing the customs border in order 
to ascertain legality, compliance with customs declaration data and documents accompanying the goods, in order to detect 
violations of the goods that are prohibited from being placed / removed to / from the Republic of Moldova, and to determine 
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Today, when more and more the application as restricted physical control of goods and means of transport is discussed 
and application of simplified forms of control as selective customs and subsequent control, physical control, however, re-
tains its importance in what concerns the controlling of the amount of goods, detection of smuggling cases, enforcement in 
goods and means of transport crossing the customs border.

Keywords: physical inspection of goods; subsequent control; basic control; repeated control; directional control.



Nr. 5, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

12

vederi: „Controalele vamale, altele decât verificările 
prin sondaj, se bazează în principal pe analiza de risc, 
efectuată prin utilizarea tehnicilor de prelucrare elec-
tronică a datelor, cu scopul de a identifica și a evalua 
riscurile și de a elabora contramăsurile necesare” [5].

Pentru o înțelegere mai profundă a controlului fizic 
ca formă a controlului vamal, este necesar a examina 
tipurile și metodele de efectuare. În legătură cu aceas-
ta, controlul fizic poate fi clasificat după următoarele 
criterii:

În funcție de aspectele efectuării, controlul fizic 
poate fi:

de bază – controlul fizic obișnuit;– 
repetat – cu scopul de a verifica rezultatele con-– 

trolului de bază;
direcționat – cu scopul de a verifica informațiile – 

privind trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport și 
a depistării încălcărilor privind restricțiile și prohibițiile, 
cât și cu scopul de a evidenția faptele tăinuirii de con-
trolul vamal;

de identificare – este efectuat în ordine simplifi-– 
cată, fără o verificare detaliată a conținutului, cu scopul 
de a stabili corespunderea de facto a mărfurilor cu 
descrierea și cantitatea lor indicate în declarația vamală 
în detaliu, cât și a determinării țării de origine a mărfii 
[17, p. 158].

În funcție de nivelul controlului fizic, se disting:
controlul prin numărarea locurilor mărfare și – 

cântărirea lor;
controlul prin deschiderea selectivă a locurilor – 

mărfare;
controlul prin deschiderea tuturor locurilor măr-– 

fare;
controlul prin numărarea cantității mărfurilor și a – 

locurilor mărfare [16, p. 92].
În funcție de nivelul obligativității efectuării contro-

lului fizic, acesta poate fi:
obligatoriu (de exemplu, mărfurile supuse ac-– 

cizului, mărfurile pentru care se percepe taxa vamală; 
mărfurile ce cad sub categoria mărfurilor supuse măsu-
rilor netarifare (licenţierea şi cotarea), în privinţa cărora 
există informaţie operativă, că sunt trecute peste fronti-
era vamală cu încălcarea legislaţiei [14, p. 136]); 

selectiv – necesitatea efectuării căruia este deter-– 
minată de către colaboratorii vamali.

În funcție de tipul mijlocului de transport:
controlul mijloacelor de transport auto;– 
controlul transportului feroviar;– 
controlul navelor aeriene;– 
controlul navelor maritime și fluviale [15,                  – 

p. 452].
După obiect controlul vamal poate fi:

controlul mărfurilor ușor alterabile;– 
controlul mărfurilor supuse accizelor;– 
controlul mărfurilor supradimensionate;– 
controlul bagajelor pasagerilor;– 
controlul substanțelor fisionabile și radioactive;– 

controlul corporal;– 
și altele.– 

În dependență de procedura controlului nemijlocit 
al conținutului, avem:

controlul fizic – se aplică metoda organoleptică, – 
adică cu ajutorul simțurilor umane: văzului, auzului, 
mirosului, simțului (atingerii), cât și cu ajutorul unor 
dispozitive simple de măsurare: ruletă, cântar, riglă 
liniară;

controlul fizic cu aplicarea mijloacelor tehnice.– 
La metodele controlului fizic pot fi atribuite mijloa-

ce concrete aplicate la îndeplinirea funcțiilor de con-
trol. Respectiv, în procesul controlului fizic sunt aplica-
te două metode de bază: numărarea cantității mărfurilor 
trecute și identificarea mărfii. Conform art. 20211 Cod 
vamal al Republicii Moldova, la efectuarea controlului 
vamal, organul vamal este în drept să preleve probe şi 
mostre de mărfuri pentru a fi supuse cercetării (exper-
tizei) [1]. Prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri 
se efectuează de către colaboratorii vamali. Probele şi 
mostrele de mărfuri vor fi prelevate în cantităţi ce nu 
depăşesc necesarul pentru cercetare sau expertiză, in-
clusiv pentru o eventuală contraexpertiză.

Controlul fizic al mărfurilor, obiectelor şi altor va-
lori trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldo-
va este un act administrativ, ce constă în controlul de 
facto al mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute 
peste frontiera vamală în scopul constatării legalităţii 
trecerii, corespunderii cu datele din declaraţia vamală 
şi documentele de însoţire a mărfii, în scopul depistării 
încălcărilor, a mărfurilor ce sunt interzise de a fi intro-
duse – scoase în/de pe teritoriul Republicii Moldova, 
determinarea caracteristicilor de bază ale mărfurilor 
respective (codul tarifar, originea, cantitatea, valoarea 
etc.).

Efectuarea controlului fizic al mărfurilor şi mijloa-
celor de transport se poate realiza în următoarele for-
me:

identificarea mărfurilor şi mijloacelor de trans-– 
port, precum şi a teritoriilor, spaţiilor unde se desfăşoară 
activităţi aflate sub supraveghere vamală. Identificarea 
se efectuează prin aplicarea de plombe, sigilii, ştam-
pile, marcaje, numere de identificare, prin prelevarea 
de probe şi mostre, prin descrierea mărfurilor şi mij-
loacelor de transport, prin desenarea locului, fotogra-
fierea, utilizarea documentelor de însoţire a mărfurilor 
şi a altor acte. Mijloacele de identificare aplicate pot fi 
modificate sau nimicite numai de organele vamale, sau 
la permisiunea acestora, cu excepţia când există situa-
ţia reală de nimicire, pierdere, deteriorare a mărfurilor, 
mijloacele de identificare se pot nimici şi de posesorul 
mărfurilor date, cu anunţarea imediată a organelor va-
male;

– controlul cu numărarea locurilor mărfare;
controlul fizic nemijlocit al mărfurilor, fie parţial, – 

selectiv sau total;
controlul fizic al mărfurilor cu efectuarea anumi-– 
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tor măsurări, prelevarea probelor şi mostrelor, efectua-
rea expertizei;

controlul fizic îndreptat la depistarea ascunzişuri-– 
lor, obiectelor tăinuite de controlul vamal [14, p. 136].

Pentru efectuarea tuturor acţiunilor date, pot fi fo-
losite mijloacele tehnice de control. Codul vamal al 
Republicii Moldova expres prevede că: ,,la efectuarea 
controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de 
control, care nu prezintă nici un pericol pentru sănăta-
tea şi viaţa oamenilor, animalelor şi plantelor şi care nu 
cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de trans-
port” [1].

Practica, de obicei, demonstrează că în ultimii ani 
ascunzișuri și locuri de tăinuire a obiectelor pot să se 
afle în toate tipurile de obiecte supuse controlului va-
mal: trimiteri poștale internaționale, bagajul de mână, 
bagajul neînsoțit, elementele structurale ale mijlocului 
de transport, salonul pasagerilor avioanelor, navelor 
și al vagoanelor de tren, în încăperile de serviciu ale 
acestora, cât și în containerele, vagoanele, bunchere și 
platforme încărcate cu marfă obișnuită și în vrac [12, 
p. 21].

Astăzi, când din ce în ce mai mult se discută despre 
aplicarea cât mai restrânsă a controlului fizic al mărfu-
rilor şi mijloacelor de transport şi aplicarea unor forme 
de control mai simplificate ca controlul vamal selectiv 
și controlul postvămuire, controlul fizic totuşi îşi păs-
trează importanţa sa în ce priveşte controlul cantităţii 
mărfii, depistării cazurilor de contrabandă, asigurarea 
respectării legislaţiei la trecerea mărfurilor şi mijloace-
lor de transport peste frontiera vamală. Controlul fizic 
este mai puţin efectiv în cazul stabilirii valorii în vamă, 
clasificării tarifare, originea mărfurilor şi stabilirea pre-
ferinţelor care depind mult de condiţiile de vânzare, 
prezenţa documentelor necesare (controlul documen-
tar). Din aceste considerente, forma de control respec-
tivă trebuie să fie aplicată cu prioritate la mărfurile cu 
risc sporit, adică atunci când sunt destule temeiuri de a 
considera că încălcările presupuse vor fi descoperite cu 
aplicarea formei de control date [11, p. 88].

Analizând cele expuse supra, este important să de-
terminăm controlul fizic al mărfurilor și mijloacelor de 
transport ca un act administrativ ce constă în primirea 
unei aprecieri reciproce a corespunderii mărfii controla-
te acelor caracteristici care au fost indicate în declarația 
vamală. Aceasta se face pe calea comparării caracte-
risticilor fizice calitative și cantitative, în scopul stabi-
lirii legalității trecerii peste frontiera vamală a mărfii, 
preîntâmpinarea obiectelor interzise și elucidarea unor 
treceri ilegale. 

La efectuarea controlului fizic, organul vamal 
acționează potrivit principiului selectivității. La alege-
rea acestei forme de control vamal este folosit sistemul 
analizei riscurilor. Astfel, asupra hotărârii organului 
vamal privind necesitatea desfășurării controlului fizic 
pot influența următoarele circumstanțe:

mărfurile trecute peste frontiera vamală sunt – 

supuse accizului sau cad sub măsurile de reglementare 
netarifară;

mărfurile sunt transportate de un agent economic – 
care anterior a săvârșit o încălcare a legislației vamale;

mărfurile sunt trecute cu un mijloc de transport – 
ce aparține persoanei fizice.

În conformitate cu principiul selectivității controlu-
lui fizic, sunt supuse doar o parte a mărfurilor indicate 
în declarația vamală ca mărfuri cu o singură denumire. 

La efectuarea acestei forme de control, colaboratorii 
vamali sunt în drept:

să ceară de la persoanele controlate să prezinte – 
mărfurile și mijloacele de transport pentru efectuarea 
controlului;

să efectueze interogarea verbală a persoanelor;– 
să atragă specialiști din alte organe de drept sau – 

de control, organizații cât și experți pentru acordarea 
ajutorului în efectuarea controlului.

Obligațiile colaboratorilor organelor vamale la efec-
tuarea controlului fizic sunt:

efectuarea controlului în termenul stabilit;– 
includerea în actul controlului a informațiilor – 

depistate ca rezultat al controlului cât și al explicațiilor 
persoanelor prezente la control;

luarea de probe și mostre a mărfurilor să se efec-– 
tueze numai în prezența persoanelor care transportă 
mărfurile și mijloacele de transport, altor persoane care 
dețin competențe în legătură cu mărfurile și mijloacele 
de transport și reprezentanții acestora, iar în caz de lipsă 
a lor, în prezența persoanelor fizice care nu sunt cointe-
resate de rezultatele cercetării;

nepricinuirea daunei nelegitime mărfurilor și – 
mijloacelor de transport;

asigurarea respectării și protecția drepturilor și – 
intereselor legitime ale persoanelor care trec mărfuri 
și mijloace de transport și ale persoanelor care asistă 
la control;

înmânarea unui act a controlului persoanei care – 
trece mărfuri și mijloace de transport sau altor persoane 
care au competențe în privința mărfurilor și mijloacelor 
de transport sau reprezentanților lor;

să nu divulge secretul de stat, secretul comercial – 
sau altă informație protejată de lege care i-a fost cunos-
cută în procesul efectuării controlului vamal.

Persoanele care trec mărfuri și mijloace de transport, 
declarantul, alte persoane care dispun de competențe în 
privința mărfurilor și mijloacelor de transport, precum 
și reprezentanții acestora sunt în drept:

să asiste din propria inițiativă în procesul con-– 
trolului;

să dea explicații în legătură cu mărfurile și mijloa-– 
cele de transport, cereri care se atribuie la control;

să preleveze, cu acordul și sub supravegherea – 
colaboratorului vamal, probe și mostre;

să primească o copie a actului controlului;– 
să ceară includerea explicațiilor lor în actul con-– 

trolului vamal;
 să ceară de la colaboratorii organului vamal res-– 
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pectarea și protecția drepturilor și intereselor legale la 
efectuarea controlului.

În continuare, vom analiza succint controlul fizic al 
mărfurilor, obiectelor şi altor valori, în dependenţă de 
modul de transportare al acestora.

La transportarea mărfurilor pe cale auto, contro-
lul fizic şi documentar al acestora, precum şi al unită-
ţilor de transport, se efectuează la birourile vamale de 
frontieră, tot aici are loc şi perfectarea actelor vamale. 
Regula dată se aplică întotdeauna pentru mărfurile de-
plasate peste frontiera vamală de persoanele fizice, iar 
pentru persoanele juridice şi pentru mărfurile destinate 
activităţii comerciale sau de producţie, poate fi la vama 
de frontieră în dependenţă de caracterul mărfii date (de 
exemplu: marfa este supusă accizului), sau în depen-
denţă de situaţia creată (există indici direcţi la faptul 
că marfa dată este trecută peste frontiera vamală cu în-
călcarea legislaţiei), în restul cazurilor, controlul vamal 
este efectuat la vama internă.

Intrarea mijlocului de transport în zona de control 
vamal se efectuează cu permisiunea Poliţiei de Fron-
tieră şi Serviciului Vamal. Mijloacele de transport 
auto care trec frontiera vamală trebuie să oprească în 
locurile stabilite de organul vamal. Dacă mijlocul de 
transport nu respectă această cerinţă, organul vamal 
în baza prevederilor art. 196 pct. 2) al Codului vamal 
al Republicii Moldova este în drept să-l oprească for-
ţat [1]. Durata staţionării mijlocului de transport este 
stabilită de organul vamal, în dependenţă de timpul 
necesar vămuirii şi efectuării controlului vamal [7, 
p. 45].

În cazul în care controlul vamal se efectuează la o 
vamă internă, marfa scoasă în regim de export, de obi-
cei, nu se mai supune controlului fizic la frontieră. Aici 
se verifică numai integritatea sigiliilor vamale aplicate 
de vama internă. Vor fi totuşi supuse unui nou control 
de frontieră mărfurile destinate exportului, în cazul în 
care mijlocul de transport sau coletele sosesc la desti-
naţie fără sigilii, cu sigilii violate sau aplicate incorect, 
ca şi atunci când sigiliile aplicate nu corespund celor 
menţionate în documentele de însoţire. Deci, la vama 
de frontieră se face control vamal, ori de câte ori există 
indicii că în mijlocul de transport au fost introduse alte 
bunuri decât cele menţionate în documentele de înso-
ţire a mărfii.

Autoritatea vamală poate dispune efectuarea con-
trolului fizic la unul din birourile vamale interne, atunci 
când nu sunt condiţii de efectuare a controlului dat la 
intrare în ţară a autovehiculelor [6, p. 88].

Regula generală este că organele vamale efectuează 
mai întâi un control exterior şi numai în anumite situ-
aţii se efectuează şi un control interior al autovehicu-
lului şi al mărfurilor. Astfel, la transportul mărfurilor 
pe cale rutieră, organele vamale controlează exteriorul 
autovehiculului, cabina acestuia şi după caz aparatul 
frigorific.

Controlul interior este efectuat după ce marfa a fost 

descărcată, în cazul persoanelor fizice (pasagerilor, că-
lătorilor), după ce călătorul a eliberat autoturismul sau 
autocarul de toate bagajele. Tot aici se controlează lo-
cul roţii de rezervă şi grosimea spătarului care desparte 
portbagajul de interiorul mașinii. În interiorul mijlocu-
lui de transport se acordă atenţie la canapele, grosimea 
duşumelei, stâlpii şi pragurile acestuia. De asemenea, 
trebuie verificate cu atenţie portierele, scaunele, tor-
pedoul, botul autoturismului, locul aparatului de radio 
etc.

La autocare se pot ascunde mărfuri şi obiecte în pe-
reţii laterali, în rezervoarele false, butelii de aer etc.

Totodată, mărfurile transportate conform sistemului 
TIR în compartimentele de încărcare sigilate ale auto-
vehiculelor rutiere sau containerelor nu vor fi, ca regulă 
generală, verificate de birourile vamale de trecere, ceea 
ce constituie unul din principalele avantaje ale sistemu-
lui TIR pentru transportator [8, p. 308].

Întotdeauna la mijloacele de transport rutier fără în-
cărcătură se efectuează şi controlul interior al compar-
timentului pentru mărfuri. Mijloacele de transport de 
mărfuri fără încărcătură şi cele de transport de pasageri 
sunt supuse controlului fizic la momentul trecerii fron-
tierei vamale.

Controlul vamal al mărfurilor transportate pe ca-
lea ferată. Organele căii ferate sunt obligate să depună 
la organul vamal de frontieră actul de transmitere în 
felul următor:

după intrarea în ţară a garniturii de trenuri în ter-– 
menul prevăzut de procesul de prelucrare a trenurilor 
sosite din străinătate;

la ieşirea din ţară înainte de plecarea garniturii – 
de tren în termenul prevăzut prin procesul tehnologic 
de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de 
stat [9, p. 177].

În actul de transmitere se vor mai menţiona, cu oca-
zia ieşirii din ţară, cantitatea mărfurilor şi denumirea 
lor, numărul documentului vamal şi organul vamal 
emitent. La transportul mărfurilor pe calea ferată, or-
ganele vamale în prezenţa reprezentanţilor căii ferate, 
controlează:

existenţa vagoanelor înscrise în actul de transmi-– 
tere a garniturii de tren;

existenţa vagoanelor acoperite care conţin măr-– 
furi prin verificarea integrităţii sigiliilor, acoperişului, 
pereţilor, platformelor;

interiorul şi exteriorul vagoanelor descoperite – 
care conţin mărfuri;

interiorul şi exteriorul anexelor tehnice ale loco-– 
motivelor şi cabina mecanicului [10, p. 238].

În vagoane se controlează panoul electric, tabloul 
de siguranţă, podul vagonului, banchetele, locul difu-
zoarelor, sub oglinzi, sub paturi etc.

Vagoanele cu sigilii lipsă sau violate, precum şi 
vagoanele care nu pot fi sigilate se supun controlului 
vamal interior verificându-se, totodată, şi mărfurile 
conţinute în aceste vagoane. În atare caz, organele căii 
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ferate încheie un act constatator al controlului care se 
semnează şi de organele vamale.

Controlul vamal al mărfurilor, obiectelor transpor-
tate pe cale aeriană. Controlul vamal asupra pasagerilor, 
membrilor echipajelor, unităţilor de transport, mărfuri-
lor, bagajelor de mână, bagajului de cală, încărcăturilor, 
poştei şi proviziilor de bord se efectuează în scopul asi-
gurării legislaţiei vamale, curmării tentativelor de trece-
re ilegală a valorilor valutare şi culturale, transportării 
ilicite a armamentului, muniţiilor, dispozitivelor explo-
zibile, a substanţelor narcotice, psihotrope etc.

Administrația aeroportului este obligată să asigu-
re biroul vamal cu planul de zboruri şi înştiinţează în 
prealabil despre locul plecării, timpul sosirii (plecării) 
şi durata staţionării aeronavelor, precum şi abaterea de 
la planul de decolare şi aterizare. Documentul de bază 
pentru primirea şi trimiterea aeronavelor este declaraţia 
generală care conţine date despre echipaj, numărul de 
pasageri, mărfurile, bagajele şi proviziile aflate la bord 
şi caracteristica acestora. 

Controlul vamal al aeronavelor se efectuează de 
către colaboratorul vamal în comun cu reprezentantul 
poliției de frontieră, cu înştiinţarea prealabilă a coman-
dantului aeronavei, care este obligat să asigure asistenţă 
la controlul locurilor închise, greu accesibile şi sigilate 
(uşi, trape, compartimente). Controlul se poate execu-
ta imediat după aterizare în interiorul avionului, însă 
obligatoriu după debarcarea persoanelor, sau anterior 
decolării, mai înainte de a se îmbarca persoanele [10, 
p. 260].

Specificul controlului fizic se manifestă prin 
influența factorului uman asupra eficacității desfășurării 
acestei forme de control. Interacțiunea unor colabora-
tori iresponsabili și care ar dori să simplifice controlul 
vamal al subiecților activității economice externe, poate 
apropia veridicitatea controlului fizic la zero. O marfă 
declarată incorect, eliberată la acordul colaboratorului 
vamal cu declarantul, nu poate fi considerată „curată” 
în tratamentul legal. Astăzi, deosebit de importantă este 
responsabilitatea persoanelor cu funcție de răspundere 
din organele vamale a efectuării la timp și deplin a con-
trolului vamal. Colaboratorul vamal, efectuând contro-
lul mărfurilor și mijloacelor de transport, trebuie să cu-
noască cum și în ce măsură va purta răspundere pentru 
posibilele încălcări din partea lui a legislației. Nivelul 
înalt al corupției în organele vamale duce la scăderea 
veniturilor în bugetul de stat și cheltuieli în economie. 
Trebuie de recunoscut că încălcările vamale majore nu 
sunt posibile fără participarea a înșuși colaboratorilor 
vamali. Importatorul este cointeresat în primirea cât 
mai rapidă a liberului de vamă și de aceea poate să se 
folosească de posibilitatea de a „ușura” (a da mită) tre-
cerea lor prin organele vamale. Respectiv, salariul cola-
boratorilor vamali trebuie să fie suficient pentru a fi un 
factor de descurajare în abuzul de serviciu.

Cu părere de rău, la momentul actual în punctele 
vamale lipsește aprecierea activității la fiecare etapă 
cât și stimularea pentru rezultatul final. Aceasta contri- 

buie la pasivitate în acțiuni, inerție în gândire, creșterea 
protecționismului, repartizarea neobiectivă a fondurilor 
stimulării materiale. Este necesar a încadra în practi-
ca activităților organelor vamale a stimulării (în mare 
măsură, materială) a operațiunilor desfășurate cu re-
zultat pozitiv. O astfel de atitudine va duce la scăderea 
luărilor de mită în sfera vamală, creșterea numărului 
încălcărilor depistate privind legislația vamală, ridica-
rea eficienței controlului vamal, iar drept urmare ridi-
carea nivelului veniturilor bugetare. Nici tehnologiile 
moderne și nici asigurarea tehnică înaltă nu garantează 
evoluția sistemului vamal, dacă va lipsi cointeresarea 
directă a colaboratorilor vamali. 

Astfel, controlul fizic este cea mai răspândită formă 
a controlului vamal. În procesul desfășurării acestuia, 
se depistează cele mai multe încălcări ale legislației 
vamale. Scopul perfecționării tehnologiei controlului 
fizic constă nu doar în crearea condițiilor pentru acce-
lerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală, dar 
și garantarea asigurării respectării legislației vamale de 
către toți participanții la activitatea economică externă.
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Componenţa de infracţiune, reprezintând în sine 
un tot unitar organic, este divizată, condiţio-

nal, abstract, în elemente. Corelaţia acestor elemente 
în cadrul componenţei de infracţiune nu stârneşte oare-   
care dubii. În acelaşi timp, examinate separat în scopul 
satisfacerii necesităţilor teoretice şi empirice ale ştiinţei 
dreptului penal, aceste elemente nu se transformă într-o 
simplă corelaţie mecanică, dar continuă să rămână un 
tot unitar organic. Examinarea unuia dintre elemente-
le componenţei (sau a unuia din semnele elementelor 
componenţei de infracţiune) prin prisma altuia dispu-
ne, pe deplin, de o anumită valoare euristică. În acest 
aspect, nu este de prisos a indica, în special, asupra ca-
racterului corelaţiei dintre legătura cauzală și alte ele-
mente ale componenţei de infracţiune.

legătura cauzală ca semn al laturii obiective a 
componenţei de infracţiune. Latura obiectivă a in-
fracţiunii se caracterizează printr-un grup de semne, 
ce determină aspectul exterior al comportamentului 
persoanei. Cercetarea laturii obiective a infracţiunii se 
face prin examinarea semnelor sale componente, recu-
noscute în doctrina penală ca: a) fapta prejudiciabilă; b) 
urmarea prejudiciabilă; c) legătura cauzală dintre faptă 

şi urmarea prejudiciabilă; d) locul, timpul, metoda şi 
mijlocul comiterii faptei [2, p.157].

Legătura cauzală, în calitate de construcţie abstrac-
tă, presupune existenţa cauzei şi a efectului. În legătură 
cu acest fapt, se impun următoarele două întrebări:

1) care este coraportul, corelaţia dintre faptă şi ca-
uză?

2) poate oare fi divizată fapta în cauză şi în efect 
– procesul survenirii unui nou fapt, fenomen, eveni-
ment?

Răspunsul la aceste două întrebări poate fi dedus 
pe baza unui argument unic. Noi deja ne-am referit, 
într-o oarecare măsură, la acest argument în procesul 
examinării definiţiilor legăturii cauzale ca construc-
ţie teoretică şi ca mecanism al cauzării empirice, pre-
cum şi în procesul cercetării nemijlocite a noţiunilor 
de cauză şi efect. Soluţionarea întrebărilor puse este 
imposibilă fără divizarea consecutivă a acestor idei, 
diferite după sens şi importanţă. Pentru o ilustrare a 
celor expuse, vom construi un model al procesului 
cauzării în baza unui exemplu evident – exemplu al 
comiterii crimei de omor cu aplicarea armei reci de 
tăiere-spintecare.

CORAPORTuL  LEGăTuRII  CAuzALE  Cu  ALTE 
ELEMENTE  ALE  COMPONENŢEI  DE  INFRACŢIuNE

Igor CIoBAnU,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

narciza nEDElCU,
doctorand (USM)

Examinarea unuia dintre elementele componenței prin prisma altuia dispune, pe deplin, de o anumită valoare euristică. 
Considerăm, așadar, că nu este de prisos a indica, în special, asupra caracterului corelației dintre legătura cauzală și alte 
elemente ale componenței de infracțiune.

Cercetarea laturii obiective a infracțiunii se face prin examinarea semnelor sale componente, recunoscute în doctrina 
penală ca: fapta prejudicială; urmarea prejudiciabilă; legătura cauzală dintre faptă și urmarea prejudiciabilă; locul, timpul, 
metoda și mijlocul comiterii faptei.

Legătura cauzală, în calitate de construcție abstractă, presupune existența cauzei și a efectului. În legătură cu acest 
fapt, se impun două întrebări, a căror răspuns poate fi dedus pe baza unui argument unic. Pentru ilustrare a fost construit 
un model în care este reflectat procesul cauzării printr-un exemplu evident, unde se caută răspunsurile la întrebările puse 
și se concluzionează. Sunt citate și opiniile altor specialiști în domeniul problemei abordate.

Cuvinte-cheie: legătura cauzală; componența de infracțiune; faptă prejudiciabilă; urmare prejudiciabilă; cauză și 
efect; consecința socialmente periculoasă; cauzalitatea obiectivă; cauzalitatea subiectivă; motiv; scop; vinovăție; subiec-
tul infracțiunii.

* * * 
Examining one of the composition’s elements from a certain angle to another disposes, completely, of a certain heuris-

tic value. We consider, therefore, that there is not superfluous to indicate the character of correlation between causal link 
and other elements of the infraction’s composition.

The objective research of infraction is made through its signs examinations, which are recognized in criminal doctrine 
as prejudicial deed, prejudicial result, casual link between deed and prejudicial result, the place, the time, the method and 
the means of deed’s perpetration.

The casual link, in the capacity of abstract construction, presumes the existence of cause and effect. In conjunction with 
this fact two questions are imposed, whose response can be inferred on the basis of a single argument. For illustration a 
model where the casual process is reflected through an obvious example which  has been built and answers to the questions 
are searched and a conclusion is drawn. There are also quoted the specialists’ opinions in the tackled problem.

Keywords: casual link; infraction’s composition; prejudicial deed; prejudicial result; cause and effect; dangerous con-
sequence; objective causality; subjective causality; guilt; the subject of infraction.
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1. Pregătirea către comiterea loviturii cu ajutorul 
cuţitului

↓
2. Mişcarea orientată a corpului

↓
3. Comiterea loviturii orientate în regiunea cavităţii 

toracice
↓

4. Provocarea rănii penetrante în regiunea cavităţii 
toracice

↓
5. Afectarea integrităţii ţesutului muscular

↓
6. Afectarea integrităţii ţesutului inimii

↓
7. Stopul cardiac

↓
8. Oprirea respiraţiei, a alimentării organelor de  

importanţă vitală cu sânge, a creierului, inclusiv alte 
procese

↓
9. Moartea clinică

↓
10. Moartea biologică

În baza modelului expus, este reflectat procesul ca-
uzării. Punctul 10, moartea biologică, constituie conse-
cinţa, efectul care coincide, din punct de vedere juridic, 
cu consecinţa indicată în dispoziţia articolului legii pe-
nale. Punctele 8 şi 9, care descriu detaliat procesele ce 
se desfăşoară în organism după oprirea inimii, în esen-
ţă, constituie nu altceva decât o expunere minuţioasă, 
deoarece, din punctul de vedere al medicinei, stopul 
cardiac (punctul 7) deja constituie în sine o cauză a 
morţii.

Astfel, cauză a survenirii consecinţei socialmente 
periculoase, interdicţie asupra căreia este pusă de legea 
penală, îl constituie pct.7. Însă, dacă legătura cauzală 
este descrisă de pct.7-10, unde pct.7 este cauza, pct.10 
– efectul, consecinţa, iar pct.8 şi 9 descriu procesul ge-
netic de producere a efectului de către cauză, apoi ce 
rol joacă în această situaţie pct.1-6?

Răspunsul la această întrebare poate fi găsit apli-
când metodica anterior expusă – deosebirea mecanis-
mului cauzării empirice şi a construcţiei teoretice a le-
găturii cauzale în dreptul penal. În caz contrar, vom fi 
nevoiţi să construim un sistem complicat şi neefectiv al 
câtorva legături cauzale, unde fapta – cauza leziunilor 
incompatibile cu viaţa (consecinţa, efectul 1), care, la 
rândul său, constituie cauza morţii (consecinţa, efectul 
2), care, revenind din nou la nivelul juridic, coincide cu 
ceea ce este recunoscut în calitate de consecinţă social-
mente periculoasă.

În aşa fel, putem formula următoarele concluzii: 
pct.1-7 din schema expusă supra formează un com-
plex cauzal, în cadrul căruia pct.1, 2, 3 descriu fapta (în 
cazul dat – acţiunea), constituind elementul juridic al 

complexului cauzal al construcţiei teoretice a legăturii 
cauzale; pct.4, 5, 6 şi 7 constituie elementul medical 
al complexului cauzal al construcţiei teoretice a legă-
turii cauzale; pct.3, 4, 5 corelează reciproc elementul 
juridic al complexului cauzal şi elementul medical al 
complexului cauzal, nepermiţând a diviza legătura cau-
zală unică în două componente diferite; pct.8 şi 9, după 
cum am menţionat deja, constituie descrierea procesu-
lui genetic al generării de către cauză a efectului; şi, ca 
finalitate, pct.10 constituie nemijlocit efectul. Efectul 
(elementul mecanismului cauzării empirice) şi conse-
cinţa socialmente periculoasă (elementul construcţiei 
teoretice a legăturii cauzale) trebuie în mod obligatoriu 
să coincidă între ele. Elementele volitiv şi intelectual 
ale formei intenţionate de vinovăţie constituie instru-
mente importante în cazul soluţionării chestiunii cu 
privire la răspunderea penală în cazul infracţiunii ne-
terminate; în alte cazuri, necorespunderea efectului (în 
mecanismul cauzării empirice) şi a consecinţei ilegale 
(în construcţia teoretică a legăturii cauzale) exclude 
prezenţa componenţei de infracţiune căutată. Mecanis-
mul cauzării empirice, conform celor anterior expuse, 
constituie domeniul de cercetare al ştiinţei medicale (în 
cazul expus) şi este limitat de pct.7-10.

În acelaşi timp, este necesar a menţiona că ceea ce 
constituie cauză în componenţa construcţiei teoretice a 
legăturii cauzale (fapta ilegală în formă de acţiune) este 
premergătoare în timp cauzei din componenţa meca-
nismului cauzării empirice.

Astfel, deja pot fi formulate anumite răspunsuri la 
întrebările anterior înaintate:

1) fapta ce constituie parte componentă a comple-
xului cauzal este cauză în componenţa construcţiei teo-
retice a legăturii cauzale;

2) în cadrul construcţiei teoretice a legăturii cauzale, 
este imposibil a separa fapta de procesul genetic al sur-
venirii efectului; pentru aceasta, este necesar să facem 
trimitere la noţiunea mecanismului cauzării empirice, 
unde datele altor ştiinţe, nejuridice, descriu procesele 
apariţiei faptelor noi (efecte) din fapte prezente, exter-
ne şi efective, active sau pasive (adică, cauze).

legătura cauzală şi obiectul infracţiunii. În urma 
investigaţiilor efectuate supra, a devenit posibilă stabi-
lirea coraportului dintre conceptele determinism cauzal 
şi obiectul infracţiunii (inclusiv cel material).

Legătura cauzală, în calitatea sa de semn al latu-
rii obiective a componenţei de infracţiune, şi obiectul 
infracţiunii nu sunt corelate în mod direct, nemijlocit 
între ele. Totuşi, semn constitutiv pentru construcţia 
structurii legăturii cauzale în norma legii penale (care 
este dedusă din formularea dispoziţiei pe cale analitică) 
îl constituie, în mod evident, obiectul infracţiunii.

Primul punct din sistemul coraportului vizat îl 
constituie corelaţia categoriei cauzalităţii cu obiectul 
infracţiunii. Această constatare se confirmă chiar din 
punct de vedere terminologic: noi întotdeauna evi-
denţiem „cauzarea daunelor obiectului infracţiunii”. 
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Interdicţia de drept penal apare în felul următor: mai 
întâi, se cristalizează obiectul care necesită proteja-
re prin normele de drept penal; în continuare, în baza 
utilizării calităţilor categoriilor cauzalităţii, se stabi-
leşte anume ce daună, pricinuire este esenţială şi pe-
riculoasă pentru acest obiect, care necesită protejare 
anume prin prisma dreptului penal. Altfel spus, sunt 
propuse efecte diferite sub denumirea de „daune pri-
cinuite obiectului” în sensul dreptului penal, iar apoi, 
prin metode inductive şi cu ajutorul regulilor logice, 
cunoscute sub denumirea de Bacon-Mille, se restabi-
leşte retrospectiv legătura cauzală şi sunt formulate 
concluzii asupra faptului care cauze anume au ca re-
zultat survenirea unui anumit efect (efecte). Cauzele 
evidenţiate constituie complexul cauzal, în baza căru-
ia, cu luarea în considerare a construcţiei legăturii ca-
uzale, sunt formulate interdicţii cu referire la anumite 
fapte concrete. Este necesar a menţiona că anumite 
norme sunt formulate într-un aşa mod, încât sunt in-
dicate doar consecinţele interzise, pornind de la fap-
tul că sunt interzise şi acţiunile sau inacţiunile ce duc 
sau ar putea duce la atare consecinţe. Într-un aşa mod 
este formulată, de exemplu, dispoziţia de la alin.(1) 
art.145 din Codul penal al Republicii Moldova. Aici 
termenul „omorul” constituie nu o interdicţie asupra 
realizării faptei, ci o interdicţie în vederea atingerii 
consecinţei. O atare tehnică legislativă permite a evita 
încărcarea legii penale cu dispoziţii voluminoase şi, 
în acelaşi timp, permite a percepe şi a reprezenta clar 
interdicţia de drept penal. În aşa fel, construcţia legă-
turii cauzale constituie cel de-al doilea punct în cadrul 
coraportului dintre noţiunile determinism cauzal şi 
obiectul infracţiunii.

Următorul coraport – dintre legătura cauzală şi 
obiectul material al infracţiunii – are, de asemenea, un 
anumit specific. Coraportul dintre legătura cauzală şi 
obiectul material al infracţiunii se reflectă în sens dublu 
(reguli similare sunt aplicate şi în privinţa părţii vătă-
mate din punctul de vedere al dreptului penal).

În primul rând, coraportul dintre aceste elemente 
este stabilit prin intermediul unui aşa semn al compo-
nenţei de infracţiune, cum este consecinţa socialmente 
periculoasă. Între obiectul material al infracţiunii şi 
consecinţa infracţiunii există o interdependenţă şi legă-
tură directă. Consecinţele socialmente periculoase, ca 
semne obligatorii şi constitutive ale componenţei, sunt 
schimbările survenite ca rezultat al atentatului criminal 
asupra obiectului material ocrotit prin legea penală. La 
rândul său, legătura cauzală reflectă retransformarea 
cauzei în efect, altfel spus – în consecinţele infracţiu-
nii.

În al doilea rând, coraportul dintre obiectul material 
al infracţiunii şi legătura cauzală se realizează prin in-
termediul altui semn al laturii obiective a componenţei 
de infracţiune – prin faptă: modalitatea de influenţa-
re asupra obiectului material al infracţiunii, aleasă de 
către subiect (modalitatea atingerii consecinţelor care 

sunt interzise de legea penală), şi determină modalita-
tea de a acţiona sau determină alegerea inacţiunii.

Savantul rus А.N. Тrainin utilizează noţiunea „grad 
al cauzării”, indicând că „acţiunea omului în calitate de 
cauză a rezultatului socialmente periculos nu este deloc 
unilaterală, nu este întotdeauna egală. Dimpotrivă, ea 
poate să exprime diferite grade ale cauzării, fiind cauză 
generală, călăuzitoare sau hotărâtoare, ori fiind cauză 
mai puţin importantă, secundară” [13, p.113]. În viziu-
nea autorului nominalizat, gradul cauzării joacă un rol 
decisiv în cazul determinării gradului de pericol social 
al infracţiunii şi al infractorului [13, p.54].

Conceptul „grad al cauzării”, de asemenea, reflectă 
legătura dintre obiectul infracţiunii (obiectul material 
al infracţiunii) şi legătura cauzală în calitate de semn 
al laturii obiective. Având importanţă pentru determi-
narea gradului de pericol social al faptei, ceea ce în 
componenţele materiale de infracţiune se reflectă prin 
intermediul consecinţei criminale, adică dauna cauza-
tă obiectului, gradul de cauzare în calitate de noţiune 
specifică anume determinismului cauzal de drept penal, 
corelează, în reprezentări abstracte, obiectul infracţiu-
nii cu legătura cauzală dintre faptă şi consecinţă.

legătura cauzală şi latura subiectivă a infracţiu-
nii. Cauză poate fi percepută de pe poziţii teleonomice 
(în dependenţă de scop), adică ca fiind o forţă deter-
minatorie, ca o motivare. În acest sens, cauza ca forţă 
determinatorie, orientată spre acţiune (inacţiune), are în 
dreptul penal o denumire specială şi este descrisă prin 
intermediul semnelor facultative ale laturii subiective a 
componenţei de infracţiune. Întrebarea constă în urmă-
toarele: motivul sau scopul reflectă determinarea teleo-
nomică (după obiectivul urmărit) în dreptul penal?

Motivul infracţiunii poate fi determinat în felul ur-
mător: el este „un imbold intern determinat de anumite 
necesităţi şi interese, care generează hotărârea persoa-
nei de a săvârşi o faptă infracţională” [9, p.201]. Scopul 
infracţiunii este reflectarea imaginară, modelul conse-
cinţelor socialmente periculoase, spre a căror realizare 
tinde persoana care săvârşeşte infracţiunea” [9, p.204]. 

Savantul rus N.S. Taganțev, examinând „orientarea 
voinţei spre activitatea practică”, menţionează: „Ca 
moment generator al activităţii noastre, dorinţa, obţi-
nând forţă orientativă, constituie un stimul, motiv, şi ca 
limită presupusă de conştiinţa noastră, cu a cărei atin-
gere urmează să se finiseze activitatea prestată, se ma-
terializează sub formă de scop al acţiunii” [12, p.465]. 
În continuare, dânsul susţine că scopul întotdeauna 
constituie o reprezentare, închipuire, care determină 
voinţa, adică un motiv general, principal [9, p.753]. 
Conform acestei din urmă afirmaţii, autorul ajunge la 
concluzia că motivul şi scopul sunt „două noţiuni core-
lative, ...momente ale activităţii psihice, examinate din 
două puncte de vedere, ceea ce, de fapt, nu presupune 
identitatea lor condiţionată, ci admite deosebiri în vo-
lum şi în gradul specializării” [9, p.465].

V.V. Lunev examinează noţiunile penale de motiv, 
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scop şi imbold ca fiind elemente de bază ale motivării, 
determinate ca un „factor (proces) subiectiv intern al 
infracţiunii ce include în sine actualizarea necesităţii, 
formarea motivului concret, materializarea motivului 
în scop, alegerea căilor de atingere a scopului şi pro-
gnozarea posibilelor consecinţe, luarea deciziei de a ac-
ţiona, controlul şi corectarea acţiunilor săvârşite în baza 
motivului prezent şi multe alte momente” [8, p.62].

Pornind de la cele expuse, considerăm că nu există 
posibilitate de a delimita motivul şi scopul infracţiunii 
cu referire la determinarea teleonomică: cauza, în cali-
tatea sa de forţă generatorie, în cazul dat presupune re-
flectarea în cadrul categoriei de drept penal a motivării, 
fără evidenţierea aparte a motivului şi scopului.

În Codul de procedură penală al Republicii Moldo-
va se prevede: „Cauzele care au contribuit la săvârşi-
rea infracţiunii” intră în categoria circumstanţelor care 
urmează a fi dovedite în procesul penal” (art.96 alin.
(2)). Trebuie să menţionăm că termenul „cauzele” utili-
zat în Codul de procedură penală al Republicii Moldo-
va, după esenţa sa, presupune anume motivarea, adică 
motivul ca imbold şi scopul ca model al consecinţelor 
dorite de subiect într-o formă unificată.

În aşa fel, cauzalitatea subiectivă se află în core-
laţie cu cauzalitatea obiectivă în dreptul penal. În 
această privinţă, suntem absolut de acord cu opinia lui           
V.N. Kudreavțev, care menţionează, pe bună dreptate, 
că „latura subiectivă a componenţei de infracţiune con-
stituie un anumit model al laturii obiective a compo-
nenţei reflectat în psihicul subiectului” [7, p.147]. Aşa 
semne facultative ale laturii subiective a componenţei 
de infracţiune, precum motivul şi scopul, care consti-
tuie esenţa determinării teleonomice, sunt posibile, 
după toate probabilităţile, doar în cazul infracţiunilor 
intenţionate. De aceea, anume la acestea şi ne vom 
opri. Teoria, iar, la rândul ei, şi activitatea practică de 
aplicare a normelor de drept penal, deosebeşte noţiu-
nile vinovăţie, motiv şi scop în vederea atingerii anu-
mitor obiective special determinate. Însă, toate aceste 
semne ale laturii subiective luate împreună constituie 
o idee unică a subiectului infracţiunii, fiind planul lui 
de acţiune în perspectivă. Analizând modalităţile de 
atingere a rezultatului dorit, subiectul infracţiunii, mai 
întâi, presupune rezultatul dorit, apoi tinde spre atin-
gerea acestuia. Acest rezultat îl constituie consecinţa 
socialmente periculoasă, adică efectul în componenţa 
construcţiei teoretice (normative) a legăturii cauzale şi 
efectul în componenţa mecanismului cauzării empiri-
ce. În continuare, bazându-se pe propriile cunoştinţe, 
pe experienţa de viaţă, pe informaţia suplimentară, su-
biectul infracţiunii imaginar şi retrospectiv derulează 
legătura cauzală – de la efect spre cauză. La etapa dată, 
cauza este o parte componentă a mecanismului cauzării 
empirice. În continuare, subiectul infracţiunii imaginar 
construieşte elementele lipsă ale complexului cauzal – 
completându-l cu idei referitoare la comportamentul ce 
urmează a fi ales, adică ce acţiuni urmează a fi săvâr-

şite şi de la care urmează a se abţine (adică, păstrarea 
inacţiunii în sensul dreptului penal). Anume astfel este 
creat „modelul imaginar al laturii obiective în psihicul 
subiectului”, adică sunt modelate consecinţa → legă-
tura cauzală → fapta. Din acest considerent, corelaţia 
dintre determinarea teleonomică în cadrul laturii su-
biective a componenţei de infracţiune şi determinarea 
cauzală în latura obiectivă a componenţei de infracţiu-
ne este foarte şi foarte strânsă.

Procesele ce derulează în psihicul subiectului pot fi 
descrise cu ajutorul categoriilor cauzale şi, în genere, 
pot fi investigate prin prisma categoriilor cauzalităţii.

Corelaţia dintre legătura cauzală şi vinovăţie în 
dreptul penal constituie ceea ce savantul Т.V. Țereteli 
a numit „unitate dialectică, realizată în cadrul noţiunii 
generale a infracţiunii” [14, p.305]. În procesul exa-
minării corelaţiei dintre cauzalitate şi vinovăţie, este 
important să nu se admită confundarea sau chiar iden-
tificarea acestor noţiuni diferite după esenţă (atât din 
punct de vedere obiectiv, cât şi subiectiv). А.А. Pion-
tkovski şi V.М. Kivadze menţionează că „confundarea 
noţiunilor «legătură cauzală» şi «vinovăţie» în dreptul 
penal poate genera în practică situaţii de incriminare 
obiectivă” [14, p.304].

Examinarea detaliată şi minuţioasă a coraportului 
dintre categoriile de drept penal legătură cauzală şi 
vinovăţie ne oferă posibilitatea de a trata, în mod deo-
sebit, vinovăţia, apelând la trăsăturile şi caracteristicile 
legăturii cauzale. Această tratare nu are destinaţia de 
a o înlocui pe cea deja existentă; specificul ei constă 
în faptul că descrie particularităţile subiective ale vi-
novăţiei prin prisma categoriei cauzalităţii. Corelaţia 
dintre determinismul subiectiv şi determinismul cauzal 
obiectiv, expusă supra, ne convinge de faptul că o atare 
tratare este susceptibilă să dea viaţă la noi postulate cu 
referire la noţiunea de vinovăţie în dreptul penal.

După cu ştim din teoria dreptului penal ce vizează 
latura subiectivă a infracţiunii, vinovăţia este atitudi-
nea psihică, internă a persoanei cu referire la semnele 
componenţei de infracţiune. Urmează să atragem aten-
ţie asupra faptului că această atitudine psihică este de-
scrisă în lege exclusiv cu referire la semnele obiective 
ale componenţei de infracţiune, şi anume: elementul 
intelectual al vinovăţiei ne permite să stabilim atitudi-
nea persoanei faţă de faptă şi faţă de consecinţă; ele-
mentul volitiv al vinovăţiei este orientat exclusiv spre 
consecinţa infracţiunii (în cadrul componenţelor mate-
riale). În cazul determinării formelor vinovăţiei în Co-
dul penal al Republicii Moldova, termenul „fapta” este 
utilizat în sens îngust – adică, nemijlocit ca element al 
laturii obiective a componenţei de infracţiune, cu toa-
te că uneori acest termen presupune fapta infracţională 
privită în totalitate.

Vinovată este recunoscută persoana care a săvârşit, 
intenţionat sau din imprudenţă, o faptă infracţională. 
Modalitatea de formulare logică a conţinutului vinovă-
ţiei prin luarea în considerare a atitudinii celui vinovat 
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faţă de semnele laturii obiective ale componenţei este 
respectată doar în cazul formei intenţionate a vinovăţi-
ei. În ce priveşte imprudenţa ca formă a vinovăţiei, con-
ţinutul acesteia este determinat, în exclusivitate, prin 
atitudinea subiectului faţă de consecinţa socialmente 
periculoasă; în lege nu se vorbeşte despre perceperea, 
conştientizarea de către subiect a periculoziţăţii socia-
le a faptei. Teoria completează, într-o anumită măsură, 
aceste lacune. Astfel, N.S. Semerneva menţionează că, 
în cazul vinovăţiei sub formă de imprudenţă, subiec-
tul prevede periculozitatea socială a faptei [10, p.192]. 
V.V. Lunev vine cu propunerea ca „în definiţia vinovă-
ţiei în formă de imprudenţă... să fie introdusă atitudinea 
subiectului faţă de acţiunea (inacţiunea), care a dus la 
survenirea consecinţelor socialmente periculoase” [8, 
p.48], adică să se indice direct în lege momentul con-
ştientizării de către persoană a periculoziţăţii sociale 
a faptei pe care o săvârşeşte. V.V. Lunev supune, pe 
bună dreptate, unei critici vehemente definiţia formei 
imprudente a vinovăţiei, de pe poziţia necesităţii rea-
lizării consecutive în lege a principiului incriminării 
subiective.

Cum putem explica determinarea normativă şi te-
oretică a noţiunii de vinovăţie prin prisma categoriei 
cauzalităţii?

Elementul volitiv al vinovăţiei constă nu în dorinţa 
sau în lipsa de dorinţă, dar în admiterea conştientă sau 
în atitudinea indiferentă faţă de cauzarea daunei obiec-
tului infracţiunii. Utilizarea expresiei „cauzare” ne pla-
sează pe terenul noţiunilor deterministe. Însă, mult mai 
interesant pentru atare analize este elementul intelectu-
al al vinovăţiei şi componentele sale, deoarece putem 
observa că există prevederea (neprevederea) cauzării şi 
conştientizarea complexului cauzal.

Prevederea cauzării – adică, prevederea posibilităţii 
sau inevitabilităţii survenirii consecinţelor socialmen-
te periculoase – prin spectrul determinismului cauzal 
presupune că subiectul dispune de o schemă imaginară, 
mintală, că are un model al legăturii cauzale, unde în 
componenţa complexului cauzal sunt prezente un şir de 
cauze şi condiţii analizate de el, apte să producă genetic 
efectul.

La aşa concluzii ajunge şi savantul N.V. Senatorov, 
menţionând următoarele: „Prin atitudinea psihică faţă 
de consecinţele socialmente periculoase în psihicul su-
biectului este reflectat atât caracterul daunei, cât şi pro-
cesul de cauzare a acesteia. Ultimul este constituit din 
acţiunea unui spectru de condiţii, fiecare dintre care este 
necesară survenirii rezultatului... Atitudinea psihică a 
subiectului infracţiunii faţă de procesul cauzării daunei 
cuprinde reflectarea în psihicul acestuia a fiecăreia din 
condiţiile menţionate şi din circumstanţele enumerate. 
Clarificarea atitudinii psihice faţă de aşa circumstanţe 
permite să stabilim nu doar prezenţa sau lipsa vinovăţi-
ei, dar şi forma şi varietatea ei” [11, p.18].

O atenţie deosebită, în formularea normativă a vi-
novăţiei, legiuitorul acordă conştientizării de către 

subiect a complexului cauzal, altfel spus – perceperii 
periculoziţăţii sociale a acţiunii (inacţiunii) sale, adică 
perceperii faptului că cauzele şi condiţiile respective 
luate în totalitate sunt apte să dea imbold dezvoltării 
mecanismului cauzării empirice, care duce la surveni-
rea efectului dorit, sau apte de a nu-l stopa.

Este oare necesară indicarea la perceperea, con-
ştientizarea complexului cauzal (în terminologia in-
vestigaţiei noastre) în cazul formulării vinovăţiei în 
forma imprudenţei, după cum aceasta este propusă şi 
argumentată de către N.K. Semerneva şi V.V. Lunev? 
În viziunea noastră, este necesară. Meditaţiile asupra 
viitorului comportament constituie un element esenţial 
al activităţii psihice a persoanei, şi în sfera de aplica-
re practică a normelor de drept penal acest moment nu 
poate fi ignorat.

Referitor la cele expuse supra, Alexandru Mariţ 
face unele precizări: „Între raportul cauzal şi vinovăţie 
există o strânsă legătură; numai acţiunile, inacţiunile 
umane, precedate şi însoţite de anumite stări de con-
ştiinţă, specifice, care au cauzat urmări prevăzute de 
legea penală, vor fi luate în considerare. Însă, vinovăţia 
nu se poate identifica cu raportul cauzal. Fapta nu este 
infracţiune, fiindcă raportul cauzal, deşi existent, nu are 
semnificaţie penală, deoarece răspunderea penală este 
subiectivă şi numai împreună pot atrage răspunderea 
penală [5, p.122].

legătura cauzală şi subiectul infracţiunii. Cora-
portul dintre legătura cauzală şi subiectul infracţiunii 
constă în faptul că legătura cauzală este determinată 
de subiectul infracţiunii, unicul element activ, ener-
gic al infracţiunii. Totodată, trebuie să reţinem faptul 
că subiectul infracţiunii nu trebuie confundat cu ceea 
ce constituie cauza: nici în sensul construcţiei teore-
tice a legăturii cauzale (în cadrul căreia cauza este 
acţiunea sau inacţiunea subiectului), nici în sensul 
mecanismului cauzării empirice (unde în calitate de 
cauză figurează, în genere, fapta, evenimentul, care, 
de regulă, este legat ulterior de subiectul infracţiunii). 
Aici deosebiri esenţiale există între legătura cauzală 
în cazul acţiunii şi legătura cauzală în cazul inacţiunii 
subiectului infracţiunii: dacă în cadrul componenţelor 
de infracţiune, săvârşite prin acţiune, legătura cauzală 
ca mecanism al cauzării empirice este stabilită de că-
tre subiect, care în mod activ selectează modalitatea 
de atingere a rezultatului dorit, apoi în cazul inacţiunii 
obligaţiunea imputată subiectului de a nu admite anu-
mite consecinţe se realizează prin „pauza, stoparea” 
mecanismului cauzării empirice deja existent. Putem 
menţiona că coraportul dintre legătura cauzală şi 
subiectul infracţiunii în cazul acţiunii are un carac-
ter subiectiv-obiectiv, iar în cazul inacţiunii, invers 
– obiectiv-subiectiv. În acelaşi timp, modelarea con-
strucţiei teoretice a legăturii cauzale depinde esenţial 
de modalitatea apariţiei mecanismului cauzării empi-
rice. În aşa fel, posibila modalitate a comportamen-
tului subiectului infracţiunii – pasiv, activ sau mixt 
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(îmbinat) – în mod obligatoriu se ia în considerare în 
procesul construirii componenţei de infracţiune. S-ar 
părea că această afirmaţie este absolut evidentă, dar 
ea totuşi este confirmată suplimentar şi de coraportul 
stabilit între legătura cauzală şi subiectul infracţiunii.

Cu referire la coraportul dintre legătura cauzală şi 
alte elemente ale componenţei de infracţiune, ţinem să 
evidenţiem şi opiniile expuse în doctrina română de 
drept penal. În acest context, Gr.Rîpeanu menţionea-
ză că „actul infracţional, ca act volitiv şi conştient, cu-
prinde într-un tot indivizibil elementul material şi cel 
subiectiv; ca urmare, raportul de cauzalitate nu poate fi 
redus la cauzalitatea fizică dintre acţiune şi inacţiune şi 
rezultatul produs” [6, p.3].

La rândul său, C.Bulai opinează: „Soluţionarea pro-
blemei legăturii de cauzalitate, ca element al infracţi-
unii, implică cercetarea faptei atât sub aspectul mani-
festării exterioare, cât şi sub acela al proceselor psihi-
ce care au stat la baza acestei manifestări” [3, p.138]. 
Conform altui punct de vedere, deşi se recunoaşte că 
în penal fenomenul-cauză este un fenomen complex, 
care nu are doar o latură obiectivă, ci şi una subiecti-
vă, se susţine că „existenţa sau inexistenţa raportului 
de cauzalitate nu depinde de împrejurarea că persoa-
na a prevăzut sau nu urmările acţiunii sale, deoarece 
prevederea ţine de vinovăţie, de aceea prevederea nu 
este necesară pentru existenţa raportului de cauzalitate, 
care subzistă independent de conştiinţa omului, în mod 
obiectiv” [1, p.47].

S-a mai arătat, de asemenea, că „legătura de cauzali-
tate în săvârşirea infracţiunilor nu se limitează numai la 
raportul de cauzalitate fizică, ci se întregeşte şi printr-o 
legătură de ordin psihic, inerentă tuturor manifestărilor 
umane, dar în cuprinsul laturii obiective această legă-
tură priveşte numai cauzalitatea fizică, adică legătura 
cauzală dintre acţiunea sau inacţiunea care constituie 
elementul material al infracţiunii. Celălalt aspect al le-
găturii de cauzalitate – cauzalitatea psihică – priveşte 
latura subiectivă şi rezultă totdeauna din constatarea 
vinovăţiei, fiindcă voinţa de a săvârşi o acţiune (comi-
siune) sau de a se abţine de la îndeplinirea unei obligaţii 
(omisiune) devine cauza psihică a rezultatului acţiuni-
lor sau omisiunii” [4, p.11].

Ni se pare mai întemeiat acest din urmă punct de 
vedere. Desigur, nu se poate nega că orice infracţiu-
ne are un element material şi un element subiectiv, 
că aceste două elemente nu sunt obiectiv indepen-
dente unul de celălalt – chiar dacă, din considerente 
metodologice, sunt examinate separat –, ci alcătuiesc 
împreună substanţa acelei infracţiuni şi că rezultatul 
produs este astfel nemijlocit legat, sub aspect cauzal, 
de amândouă. Dar, în cadrul raportului de cauzalita-
te, care aparţine laturii obiective, fenomenul-cauză nu 
poate fi examinat separat şi, ulterior, ca o componenţă 
a cauzalităţii psihice, în cadrul verificării existenţei 
vinovăţiei. Dacă existenţa vinovăţiei ar fi examinată 

şi conformată în operaţia de stabilire a legăturii de 
cauzalitate, atunci nu doar că s-ar nesocoti caracte-
rul obiectiv al acesteia din urmă, dar însăşi una din 
trăsăturile esenţiale ale infracţiunii – vinovăţia – şi-ar 
pierde autonomia, înglobându-se în trăsăturile de fap-
tă care prezintă pericol social. Aşadar, după părerea 
noastră, raportul de cauzalitate trebuie stabilit, în mod 
exclusiv, între acţiunea sau inacţiunea făptuitorului 
şi rezultatul survenit, urmând ca numai apoi, după 
identificarea fenomenului sau fenomenelor-cauză, să 
se verifice, în cadrul unei operaţii subsecvente, dacă 
acţiunea-inacţiunea sau acţiunile-inacţiunile cărora 
li s-a recunoscut valoarea cauzală au fost comise cu 
vinovăţie şi, pe această bază, să se constate existenţa 
sau inexistenţa răspunderii penale.
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Nu atât din literatura de profil, cât din viaţa co-
tidiană este cunoscut faptul că atunci când în-

tr-un stat nu domină principiul supremaţiei legii, nu 
sunt protejate la nivelul cuvenit drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, când interesele statului sunt 
net superioare în coraport cu cele ale omului, şi aces-
te interese sunt asigurate prin metode de constrângere 
aplicate de către organele represive, astfel de stat este 
calificat, numit, catalogat drept un stat poliţienesc, an-
tipod al statului de drept, democratic.

Astfel calificarea „stat poliţienesc” are o semnifica-
ţie negativă, în coraport cu standardele internaţionale 
privind statul de drept, drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului, cu principiile umanismului, echi-
tăţii sociale, dreptăţii.

Dreptul poliţienesc, pentru cei care nu cunosc va-
loarea lui adevărată, ştiinţifico-practică, este apreciat 
prin prisma „statului poliţienesc”.

„Inacceptarea noţiunii «drept poliţienesc» în mai 
multe ţări ale lumii, nu numai în Republica Moldova, 

are o multitudine de rădăcini istorice, însă, susţinem 
concluzia că atitudinea negativă a majorităţii cetăţe-
nilor faţă de dreptul poliţienesc datorează intoleranţei 
faţă de formă, dar nu şi de conţinut, de aceea «recu-
noaşterea dreptului poliţienesc ca ramură a dreptului» 
nu înseamnă întoarcerea la statul poliţienesc, ci per-
mite de a optimiza competenţa şi structura organelor 
poliţieneşti, de a spori eficienţa activităţii poliţieneşti 
şi ca consecinţe, asigurarea drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor legale ale cetăţenilor, stabilite în societate” 
– susţin V.Balmuş şi V.Muntean în Elemente de drept 
poliţienesc [1, p.86, 88].

Pentru că, afirmă I.P. Antonov, „Dreptul poliţienesc 
ca ramură a sistemului de drept al statului reprezintă 
totalitatea normelor de drept, destinate pentru regle-
mentarea relaţiilor sociale în legătură şi pentru realiza-
rea puterii executive” [2, p.197].

Denumirea derivă de la drepturile şi obligaţiile po-
liţiei întru exercitarea sarcinilor în stat. Totalitatea nor-
melor juridice care reglementează activitatea poliţiei 

DREPTuL  POLIŢIENESC  ŞI  „DREPTuL  
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Dumitru PoSToVAn,
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în mai multe țări ale lumii, opiniile savanților, teoreticienilor care studiază această importantă instituție statală – poliția – nu 
doar de pe pozițiile atribuțiilor restrânse pe care le are astăzi, ci într-un sens mai larg, conform originii și istoricului ei.

Și în Republica Moldova această activitate statală este obiect de studiu dezbătut nu doar teoretic, dar și organizațional, 
pragmatic.

Într-un stat de drept, o administrare eficientă este imposibilă fără evidențierea celor mai moderne, eficace și legale for-
me și metode de conducere, de asigurare a legalității în procesul de  administrare, de protecție a drepturilor și intereselor 
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constituie „dreptul poliţienesc”, considerat ramură de 
drept, care, la începuturi, a fost un pas progresist în 
ce priveşte relaţiile stat – cetăţean: organele de stat, în 
primul rând poliţia, activau în limitele acestui „drept”, 
puterea statului faţă de cetăţean era limitată, iar ce-
tăţeanul într-un fel protejat de acţiunile arbitrare ale 
funcţionarilor statului.

„Se ştie că dreptul poliţienesc, ca ramură indepen-
dentă a dreptului, şi disciplină corespunzătoare de 
învăţământ, s-a format în jumătatea a doua a sec. al     
XVIII-lea în Germania, iar mai apoi în alte state euro-
pene” [3, p.6].

Deoarece iniţial noţiunea „poliţie” cuprindea 
aproape toată activitatea statului, obiect al dreptului 
poliţienesc se considera totalitatea „măsurilor de stat 
şi obşteşti spre asigurarea intereselor poporului” [4, 
p.322].

În Rusia, după octombrie 1917, acest „drept” a fost 
lichidat din motive ideologice. În dreptul adinistra-
tiv nou era dominantă ideea de a-l limita la totalita-
tea acelor norme de drept care determinau activitatea 
organelor puterii sovietice îndreptate spre menţinerea 
orânduirii sociale existente prin intermediul măsurilor 
de prevenire şi, într-o măsură oarecare, represive exer-
citate în ordine nejudecătorească (administrativă) [5, 
p.33-34, 41].

V.L. Kovalevski a apreciat în această idee „tendinţa 
de a reduce noţiunea de drept administrativ la un sis-
tem de funcţii de constrângere a puterii, adică la tota-
litatea normelor cunoscute la apus (şi în Rusia până în 
anul 1917) sub numele de «drept poliţienesc» [6, p.5].

Şi savanţii români din perioada interbelică au de-
monstrat autonomia dreptului poliţienesc ca ramură a 
dreptului public român [7, p.22].

V.Barbu considera că „dreptul poliţienesc cuprinde 
totalitatea normelor pe care se bazează şi din care de-
rivă organizarea, competenţa şi acţiunile poliţiei” [8, 
p.11].

Se consideră că cuvântul „poliţie” derivă de la gre-
cescul поλiĩia care înseamnă activitatea ,,de stat, de 
interes public”, într-un înţeles larg care cuprindea în-
treaga administrare a treburilor publice [1, p.32].

Savantul rus J.E. Andrievski considera că poliţia 
este activitatea de stat în domeniul administrării interne 
şi a elaborat „legităţile ştiinţei despre poliţie” în con-
formitate cu care „când un individ cu puterile proprii 
nu poate să-şi asigure condiţiile securităţii şi propăşirii 
care i-ar permite o dezvoltare liberă, în ajutor trebuie 
să-i vină activitatea altora numită poliţie” [9, p.17].

René Lévy consideră că „Poliţia – în sens general 
înseamnă forţa publică, care menţine ordinea publică şi 
reprimă criminalitatea; în sens juridic, poliţia înseam-
nă un ansamblu de reguli impuse de către o autoritate 
publică cetăţenilor pentru ansamblul actelor vieţii cu-
rente sau pentru a reglementa o activitate determina-
tă în scopul menţinerii unei anumite ordini în cetate; 

prin extensie punerea în practică a acestor reguli” [10, 
p.450].

Pe parcursul timpului, înţelesul acestui cuvânt a 
fost restrâns, direct proporţional cu reducerea sferei 
de atribuţii. De la o competenţă largă legislativă, ju-
decătorească şi administrativă, pe care a avut-o iniţial, 
astăzi poliţia, aparţinând puterii executive, are ca atri-
buţie principală menţinerea ordinii şi securităţii publi-
ce, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului [1, p.23].

Cu toate acestea, savanţii, teoreticienii, studiază 
această importantă instituţie statală nu numai de pe po-
ziţiile atribuţiilor restrânse pe care le are astăzi poliţia, 
ci într-un sens mai larg, conform originii şi istoricului 
ei.

Şi în Republica Moldova această activitate statală 
este obiect de studiu, dezbătut nu doar teoretic, dar, în 
primul rând, organizaţional şi pragmatic, numit ,,drept 
de poliţie” sau ,,drept poliţienesc”.

Astfel în 2006 a apărut manualul Elemente de 
drept poliţienesc, autori V.Balmuş şi V.Muntean. În 
acelaşi an apare lucrarea Drept poliţienesc, autori 
C.Boeşteanu, V.Grati, V.Cuşnir, I.Dogotari. O altă lu-
crare cu aceeaşi denumire, Drept poliţienesc, apare în 
2015, autor V.Guţuleac.

În cea din urmă lucrare, poliţia este privită şi exa-
minată, în mare parte, ca activitate a organelor admi-
nistraţiei publice, grevate cu atribuţii de intervenţie 
legală în drepturile şi interesele persoanelor fizice şi 
juridice prin aplicarea dreptului de poliţie în numele 
statului [11, p.18].

Conform acestei viziuni, în noţiunea de poliţie 
autorul incorporează nu doar poliţia propriu-zisă sau 
organele afacerilor interne, ci activitatea tuturor or-
ganelor administraţiei publice centrale şi locale, care, 
pe de o parte, reprezintă funcţia de asigurare a ordinii 
publice, protejarea drepturilor omului, iar pe de altă 
parte, „dreptul de poliţie a statului, în esenţă, este o 
funcţie de supraveghere, de prevenire a comportamen-
tului ilicit al individului, un drept, şi în acelaşi timp, o 
obligaţiune a statului de a folosi puterea de constrân-
gere pentru asigurarea integrităţii şi intereselor sale”. 
În acest context, rolul tuturor subiecţilor activităţii cu 
caracter poliţienesc nu poate fi numai la combaterea 
criminalităţii şi contravenţionalităţii [11, p.18].

Într-un stat de drept, o administrare eficientă este 
imposibilă fără evidenţierea celor mai moderne, efica-
ce şi legale forme şi metode de conducere, de asigurare 
a legalităţii în procesul de administrare, de protecţie a 
drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor, de con-
tracarare a abuzurilor din partea demnitarilor de stat. 

Protecţia socială este o sarcină fundamentală pe 
care trebuie să o asigure statul de drept şi trebuie solu-
ţionată atât la nivel legislativ, cât şi prin măsuri între-
prinse de diverse instituţii cu astfel de atribuţii.

În preocuparea şi concepţia tuturor factorilor so-
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Este lăsată la discreţia lor ce fel de decizie poate fi lua-
tă? Dispun ele de putere discreţionară în procesul apli-
cării normelor de drept cu caracter administrativ, adică 
utilizează ele în activitatea lor „dreptul discreţionar”?

Cele relatate supra răspund pozitiv la aceste între-
bări.

În primul rând, organele poliţieneşti sunt parte com-
ponentă a puterii executive, care are menirea executării 
legilor, iar legea, după cum se ştie, este generală, im-
personală, neclară, plină de ambiguităţi, de concepte 
nedeterminate. Pe de altă parte, pe lângă faptul că este 
imposibil, nici nu trebuie să statueze asupra probleme-
lor a căror soluţie reclamă o apreciere discreţionară şi 
poate fi modelată conform circumstanţelor.

„Există putere discreţionară ori de câte ori o autori-
tate acţionează fără ca să-i fie dictată dinainte conduita 
sa printr-o regulă de drept” [8, p.9].

Puterea discreţionară este definită în raport cu ad-
ministraţia prin libertatea sa de apreciere, de acţiune şi 
de decizie.

Această libertate este necesară, chiar impusă, de 
comportamentul indivizilor.

Potrivit naturii sale, omul este o fiinţă predispusă 
acţiunii, iar nevoile sale materiale şi spirituale, trupeşti 
şi sufleteşti îl silesc să activeze, să acţioneze. Astfel 
este firesc ca fiecare persoană, în acţiunile sale, să intre 
în raporturi de interacţiune, armonindu-se sau ciocnin-
du-se cu acţiunile altor membri ai grupului social [13, 
p.7]. 

În acest din urmă context, în continuare vom încer-
ca să analizăm starea de iure şi de facto a „dreptului 
discreţionar” în procesul de realizare a dreptului poli-
ţienesc, a puterii discreţionare a organelor poliţieneşti 
în procesul de aplicare a legii, hotarele şi limitele apli-
cării ei.

Poliţia este o instituţie importantă în activitatea 
statală, care are sarcini majore, dar şi împuterniciri pe 
potriva sarcinilor. Este parte a ramurii executive a pu-
terii de stat. Activitatea ei este ghidată şi reglementată 
de dreptul administrativ, parte a dreptului public. În 
procesul de realizare a dreptului public, organele ad-
ministrative se conduc (trebuie să se conducă) de prin-
cipiul conform căruia „Executivul nu poate face tot ce 
nu este explicit interzis, el nu trebuie să facă decât ceea 
ce este explicit permis” [17, p.7].

Comparativ, normele juridice din dreptul public 
sunt în mai mare măsură imperative, categorice, prohi-
bitive, care prevăd sancţiuni concrete în caz de încăl-
care a lor, având mai multe ipoteze, dar şi sancţiuni de 
alternativă, ca măsuri de constrângere.

În cea mai mare măsură, aceste particularităţi sunt 
caracteristice dreptului poliţienesc, legii speciale, ce 
reglementează activitatea poliţiei.

Teoreticienii care studiază „dreptul poliţienesc” 
pun un accent deosebit în activitatea poliţiei pe me-
todele de constrângere. Desigur, constrângerea este o 

ciali, obiectivul esenţial şi prioritar al acestei activi-
tăţi îl reprezintă prevenirea fenomenelor antisoci-
ale, ca acţiuni de profilaxie socială, în cel mai larg 
sens al acestui concept, şi poate fi definită ca „un 
ansamblu de măsuri economice, sociale, educative, 
juridice şi administrative menite să ducă la buna des-
făşurare a relaţiilor sociale şi la înlăturarea cauzelor 
şi condiţiilor ce favorizează fenomenul infracţional” 
[12, p.75].

Din punctul de vedere al activităţii poliţieneşti, pri-
oritar în prevenirea fenomenelor antisociale este apă-
rarea drepturilor omului, ordinea publică, a încălcării 
legii, în general, şi, în special, a legii penale şi contra-
venţionale.

Este o necesitate socială care cere pe baze ştiinţi-
fice elaborarea de mijloace şi metode de acţiune [11, 
p.44].

V.Guţuleac consideră că funcţia poliţienească con-
stituie una din funcţiile prioritare ale statului şi se rea-
lizează prin intermediul dreptului poliţienesc, ca o par-
te a dreptului pe care îl are statul de a interveni pentru 
respectarea de către cetăţeni a îndatoririlor ce le revin, 
iar pe de altă parte, este un drept al fiecărui individ de 
a cere sprijinul organelor poliţieneşti pentru apărarea 
drepturilor ce le sunt conferite de stat şi înlăturarea 
piedicilor ce li s-ar pune în exercitarea acestor drepturi 
recunoscute de lege.

Activitatea poliţienească este definită ca fiind un 
gen specific şi deosebit de important al activităţii sta-
tale, efectuată de către subiecţii de drept cu împuterni-
ciri speciale privind aplicarea constrângerii statale, ca 
metodă de influenţă asupra celor administraţi. 

Această activitate este încadrată în limitele unui 
sistem de principii fundamentale, de norme sociale şi 
de stat, de respectul legii şi libertăţii indivizilor [11, 
p.32-34].

De rând cu alte trăsături şi particularităţi ale drep-
tului poliţienesc, V.Guţuleac indică două particularităţi 
distincte:

inegalitatea juridică a subiecţilor de drept, deter-1) 
minată de relaţiile de putere şi subordonare;

volumul destul de larg al puterii discreţionare de 2) 
care dispun subiecţii dreptului poliţienesc.

Aceste două particularităţi ale dreptului poliţienesc 
impun studierea şi reglementarea mai profundă a for-
melor procesuale în executarea activităţii poliţieneşti 
determinate de pericolul sporit pe care îl prezintă ac-
ţiunile poliţieneşti, deciziile arbitrare şi abuzurile în 
procesul de protecţie a drepturilor şi libertăţilor per-
soanelor fizice şi juridice [11, p.36-37].

Odată ce activitatea organelor poliţieneşti este una 
reglementată de lege, fondată pe dreptul public cu nor-
mele sale preponderent imperative, şi acţionează con-
form principiului: Executivul trebuie să facă doar ce 
este explicit permis, au ele libertatea de a alege decizia 
în fiecare caz concret din mai multe variante posibile? 
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funcţie a organelor poliţieneşti, dar nu principală. Şi 
aceasta, pentru că constrângerea poate avea loc (şi tre-
buie să aibă loc) când alte mijloace utilizate pentru a 
atinge scopul urmărit au eşuat.

V.Guţuleac în lucrarea sa clasifică măsurile de con-
strângere, potrivit scopului aplicării:

măsuri de prevenire;−	
măsuri de curmare sau stopare;−	
măsuri de constrângere procesuală;−	
sancţiuni contravenţionale;−	
măsuri de reeducare (resocializare) [11, p.218].−	

 „În procesul activităţii poliţieneşti orientate la asi-
gurarea integrităţii obiectelor protecţiei poliţieneşti 
(statul, societatea, personalitatea, securitatea statală, 
ordinea publică, securitatea publică etc.), subiecţii ac-
tivităţii poliţieneşti aplică diverse metode de influenţă 
asupra celor administraţi, inclusiv metode de constrân-
gere statală” [11, p.76].

„Activitatea poliţienescă constituie un gen deosebit 
al activităţii statale şi îşi găseşte exprimarea în acţi-
unea de „protecţie” (ocrotire). Din toate metodele de 
protecţie a valorilor sociale, un rol deosebit de impor-
tant pentru caracteristica activităţii poliţieneşti îl joacă 
constrângerea administrativă şi supravegherea ad-
ministrativă, este o activitate de veghe şi de constrân-
gere” [11, p.33-34].

Constrângerea este o metodă pentru a sili pe cineva 
să facă un lucru pe care nu l-ar face de bună voie. Se 
aplică după ce s-au epuizat toate formele de convin-
gere.

Constrângerea, ca metodă de administrare, de acţi-
une asupra comportamentului oamenilor sau al organi-
zaţiilor şi elementele ei sunt prezente acolo, unde este 
aplicată puterea de stat. Înfăptuirea puterii de stat pre-
supune impunerea voinţei ei. În unele cazuri, la supu-
nere nu se ajunge decât prin constrângere. Elementele 
constrângerii forţate se găsesc în toate dispoziţiile le-
gilor şi ale actelor de administrare, au un caracter obli-
gatoriu, se bazează pe puterea şi autoritatea statului, la 
necesitate, pot fi aplicate.

Constrângerea administrativ-juridică constă în 
faptul că organul corespunzător al administrării de 
stat sau persoana cu funcţii de răspundere (subiectul 
administrării), conducându-se de împuternicirile sale, 
obligă cetăţeanul să înfăptuiască sau să înceteze unele 
acţiuni cu posibilitatea aplicării măsurilor de constrân-
gere administrativă. Constrângerea administrativă este 
definită ca un ansamblu de măsuri pe care subiecţii ac-
tivităţii poliţieneşti le pot lua direct pentru a asigura 
executarea dispoziţiilor legale în cazul în care aces-
tea nu sunt executate benevol, precum şi pentru 
a preveni producerea unor fapte care ar periclita 
ordinea publică şi securitatea publică, drepturile şi 
interesele statului şi ale cetăţenilor.

Particularităţile constrângerii administrativ-juridi-
ce:

se aplică numai de către subiecţii împuterniciţi −	
cu caracter poliţienesc şi numai în caz de încălcare a 
regulilor general-obligatorii de conduită (poliţia, in-
specţia sanitară, organele vamale, trupele de graniceri, 
diferite comisii administrative ş.a.);

de regulă, se aplică în mod extrajudiciar;−	
se aplică oricărui subiect care a încălcat regulile −	

dintr-un anumit domeniu;
se aplică în scopul asigurării disciplinei de stat, a −	

legalităţii şi a ordinii de drept în general; cât şi a preve-
nirii şi curmării contravenţiilor şi infracţiunilor;

au un caracter specific cuprinzând şi constrânge-−	
rea fizică;

se aplică, se asemenea, în scopul corectării şi re-−	
educării celor care încalcă ordinea de drept;

se realizează prin norme procesuale mai simple −	
decât constrângerea judiciară.

Orice formă a constrângerii statale este o armă pu-
ternică în mâinile subiectului administrării, deoarece 
ea limitează într-un fel sau altul chiar şi libertatea celor 
faţă de care se aplică, atinge substanţial drepturile şi 
interesele lor. Trebuie să fie aplicată doar acolo unde 
este cu adevărat necesară. Statul reglementează strict 
ordinea de aplicare. Aplicarea în afara acestei ordini 
trebuie privită ca o încălcare a legii.

Legea limitează tipurile şi măsurile de constrângere 
administrativă, dar şi discreţia (puterea discreţionară) 
a subiecţilor poliţieneşti, limitări dictate de principiile 
generale ale dreptului poliţienesc (legalitatea, protec-
ţia drepturilor omului, egalitate şi imparţialitate, pre-
venirea faptelor antisociale), dar şi de unele principii 
speciale (cum ar fi principiile oportunităţii, nediscri-
minării şi gradualităţii, echidistanţei politice ş.a.). Dis-
creţia după scopul urmărit este dictată sau condiţionată 
de ipoteza, dispoziţia, sau sancţiunea formei de drept 
aplicabilă [11, p.213-215, 39-40, 59]. 

Dar, în primul rând, organele administrative, orga-
nele de interne, poliţia, sunt organe de ocrotire a nor-
melor de drept, activitate prin care se asigură securi-
tatea statului, a ordinii publice, de drept, drepturile şi 
libertăţile omului, protecţia persoanei, interesul public, 
binele comun.

Normele de drept poliţienesc reprezintă o categorie 
specifică de norme juridice, instituite sau recunoscute 
de stat, care reglementează raporturile juridice ce apar 
în procesul activităţii de poliţie, exercitate de organele 
abilitate prin acte legislative şi cele subordonate legii 
cu astfel de competenţe.

Se desprind din dreptul administrativ şi, în general, 
au aceleaşi trăsături:

un caracter general, impersonal, abstract, pre-−	
scriind o conduită tipică, având o aplicabilitate repeta-
tă la un număr nelimitat de cazuri;

un caracter voliţional, obligatoriu, antrenează −	
efecte juridice şi atrag nemijlocit răspunderea care o 
încalcă;
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reglementează o categorie aparte de raporturi −	
sociale, ce necesită realizarea activităţii executive a 
statului;

sunt emise în baza şi în vederea executării legii.−	
După conţinutul juridic şi după metoda de acţiune, 

reglementativă asupra participanţilor la relaţiile soci-
ale protejate de această ramură a dreptului, normele 
juridice de drept poliţienesc pot fi grupate în:

norme juridice care interzic sau norme prohibi-a) 
tive;

norme juridice care obligă;b) 
norme juridice permisive;c) 
norme juridice care împuternicesc;d) 
norme juridice care stimulează;e) 
norme juridice de recomandare.f) 

Acestea se aplică în dependenţă de caracterul ra-
porturilor juridice, de circumstanţele cauzei concrete, 
de către subiecţii abilitaţi cu aceste funcţii [11, p.58-
59].

Formele activităţii poliţieneşti, caracterul obiecte-
lor protecţiei poliţieneşti (statul, societatea, persona-
litatea, ordinea publică, securitatea statală, securitatea 
publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, obiectele 
de importanţă statală etc.) determină şi sistemul su-
biecţilor (agenţilor de aplicare a legii), împuterniciţi să 
realizeze funcţiile poliţieneşti ale statului.

Subiectul activităţii poliţieneşti poate fi definit 
ca autoritatea publică, persoana juridică ori fizi-
că dotată în modul stabilit prin lege cu atribuţii şi 
împuterniciri în domeniul executării funcţiilor po-
liţieneşti ale statului în scopul asigurării integrităţii 
obiectelor protecţiei poliţieneşti [11, p.75].

Reprezentanţii doctrinei juridice româneşti con-
sideră că sistemul organelor poliţieneşti constituie un 
ansamblu de elemente ale forţei publice (deci a puterii 
executive a statului) care îşi desfăşoară activitatea în 
scopul punerii în aplicare a dreptului de poliţie a sta-
tului. 

Subiecţii activităţii poliţieneşti (organele din sis-
temul forţelor publice) îşi exercită atribuţiile conform 
competenţelor oferite de lege, ţinându-se cont, în acest 
sens, de specificul acestor competenţe: materială, teri-
torială, funcţională şi personală) [12, p.87-88].

De regulă, rezultatele activităţii organelor poliţie-
neşti finalizează cu emiterea actelor administrative, ce 
pot fi definite ca formă juridică principală a activi-
tăţii poliţieneşti, care exprimă o manifestare unila-
terală şi expresă de voinţă de a genera, a modifica 
sau a stinge drepturi şi obligaţii, pe baza şi în vede-
rea organizării executării legii.

După natura lor juridică, actele normative pot fi 
clasificate în:

acte normative simple, care au un regim juridic −	
general;

acte administrative de autorizare (emise de auto-−	
ritatea publică);

acte administrative de gestiune (încheiate între −	
serviciile publice);

acte administrative jurisdicţionale (emise în mod −	
unilateral – soluţionează conflicte între serviciile pu-
blice şi alte persoane juridice şi fizice).

După gradul de întindere al efectelor juridice sunt:
acte administrative cu caracter personal, care −	

produc efecte generale şi impersonale (hotărâri ale 
Guvernului, instrucţiuni, regulamente, ordine etc. ale 
ministerelor, departamentelor, ale altor autorităţi cen-
trale şi locale);

acte administrative individuale, care produc −	
efecte juridice numai pentru o singură persoană fizică 
sau juridică sau un număr determinat de persoane;

acte prin care este aplicată constrângerea admi-−	
nistrativă (sub formă de sancţiuni).

Actul administrativ va fi un instrument juridic efi-
cient numai în cazul corespunderii lui unor condiţii 
(cerinţe) de principiu: competenţa, legalitatea, oportu-
nitatea şi eficacitatea.

Oportunitatea şi eficacitatea creează posibilita-
tea autorităţilor poliţieneşti de a alege între două 
sau mai multe soluţii posibile cu prilejul organiză-
rii şi executării legii.

De regulă, legalitatea şi oportunitatea actului admi-
nistrativ sunt controlate de către organele ce au dreptul 
de a revoca şi de a anula actele administrative ilegale 
şi inoportune [11, p.169].

Una dintre formele activităţii poliţieneşti o consti-
tuie măsurile administrative preventive. Este şi o for-
mă specială, o particularitate a acestei activităţi.

Conform opiniei unor savanţi din domeniul dreptu-
lui administrativ, scopul principal de aplicare a măsu-
rilor de prevenire este neadmiterea apariţiei raporturi-
lor juridice de conflict, prevenirea consecinţelor grave 
în cazul apariţiei lor [14, p.63]. 

Înlăturarea pericolului ce poate apărea pentru viaţa 
şi sănătatea indivizilor, apărarea proprietăţii private şi 
celei publice, asigurarea securităţii publice şi menţine-
rea ordinii publice, se realizează şi prin metodele de 
prevenire administrativă [15, p.174]. 

Măsurile administrative preventive au un caracter 
de educaţie a populaţiei în spiritul respectării legislaţi-
ei, inclusiv a celei contravenţionale, de influenţă regle-
mentativă asupra cauzelor şi condiţiilor ce favorizează 
contravenţionalitatea [16, p.85]. 

Totodată, măsurile administrative de prevenire au 
un caracter de constrângere ce se manifestă prin re-
alizarea prescripţiilor juridice unilaterale aplicate de 
organele executive, au diverse forme de limitări şi in-
terdicţii. Ele nu se referă la o faptă ilicită concretă, ci 
au scopul de a le preveni, anticipându-le pe cele de 
curmare şi sancţionare.

Aplicarea măsurilor de constrângere trebuie să co-
respundă anumitor cerinţe: există temei juridic pentru 
aplicarea măsurii respective:
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organul ce aplică măsura dispune de acest drept −	
prin lege;

în procesul aplicării măsurii să se respecte condi-−	
ţiile stipulate de lege;

să se ţină cont de limitele aplicării ei.−	
Sunt dăunătoare atât aplicarea ilegală a acestor mă-

suri, cât şi neaplicarea lor sau aplicarea lor întârziată 
[16, p.93-94].

Așadar, individul acţionează, unele acţiuni fiind 
inacceptabile, prejudiciabile, cu încălcarea legii, şi tre-
buie sancţionate. Sunt obligate să acţioneze şi organe-
le poliţieneşti. Ele au la dispoziţie mai multe soluţii. 
În dependenţă de situaţie, de circumstanţe, o aleg pe 
cea mai optimă, raţională, echitabilă. Pentru a alege 
o astfel de decizie, adesea se purcede la interpretarea 
normei juridice aplicabile sau chiar la modificarea ei, 
pentru că trebuie să acţioneze şi legea, fiind aplicată în 
raport cu situaţiile şi condiţiile concrete.

Orice act poliţienesc este supus minimum la două 
condiţii:

referitoare la autoritatea poliţienească să-l emi-−	
tă;

referitoare la scopul ce trebuie realizat şi care −	
este, în mod necesar, interesul public, al comunităţii.

Subiecţii activităţii poliţieneşti au marjă de liber-
tate şi atunci când aleg măsuri administrative de con-
strângere, utilizând şi principiul proporţionalităţii, în 
primul rând, când aplică măsuri de constrângere cu ca-
racter preventiv, în aşa fel încât măsura preventivă să 
fie proporţională scopului urmărit – de a preîntâmpina 
un eventual pericol, o încălcare a legii, de a preveni 
apariţia unor evenimente previzibile şi, totodată, de a 
nu perturba ordinea publică, drepturile omului, atunci 
când nu este necesar.

Este la discreţia subiecţilor poliţieneşti să aleagă ce 
măsuri preventive se cer aplicate, momentul şi durata 
aplicării, care pot fi generale din punct de vedere teri-
torial sau local, pentru toate categoriile de cetăţeni sau 
numai pentru o parte dintre ei. Proporţionalitatea poate 
fi utilizată şi la aplicarea altor tipuri de constrângeri 
administrative.

Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publi-
ce în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în li-
mitele competenţelor stabilite de lege, însă autoritatea 
publică nu o poate exercita în mod arbitrar şi în interes 
personal [17].

Nimeni şi niciodată nu va putea invoca sub pretex-
tul necesităţii o anumită procedură de aplicare a legii 
în afara prevederilor legale, cu excepţia situaţiilor pre-
văzute expres tot de lege [11, p.42].

Activitatea poliţienească în examinarea unui caz 
concret finalizează cu luarea deciziei incorporată în-
tr-un act administrativ (ordine, dispoziţii, hotărâri). 
V.Guţuleac consideră că actele poliţieneşti au mai 
multe trăsături, care, prin cumulul lor, diferă de alte 
acte juridice. Una dintre aceste trăsături este că ac-

tul poliţienesc poartă un caracter creativ, deoarece 
este direcţionat spre realizare într-o perioadă optimă 
de timp şi cere de la subiecţii poliţieneşti o abordare 
ştiinţifică, creativă, previziune, precauţie, evidenţă şi 
analiză profundă a situaţiei de fapt [11, p.165].

Recunoaşterea dreptului de apreciere (a „dreptului 
discreţionar” – n.a.) pentru organele poliţieneşti, are ca 
scop valorificarea competenţei profesionale ale aces-
tora şi, implicit, aplicarea legii în raport cu situaţiile 
şi condiţiile concrete. Acest drept de apreciere nu este 
însă nelimitat, deoarece poliţistul nu poate decide în 
contradicţie cu prevederile legii [18, p.49], cu spiritul 
legii şi cu scopul urmărit de lege, adăugăm noi.

Pentru că în statul de drept nu trebuie să existe acte 
poliţieneşti în întregime discreţionare, scăpate de sub 
orice control jurisdicţional [12, p.49].

În procesul de executare a legilor, subiecţii de drept 
administrativ se întâlnesc destul de des cu situaţii ne-
ordinare, ce nu au o reglementare precisă, nici expresă, 
nici generală (viaţa este mai bogată decât legislaţia în 
vigoare), iar situaţiile se cer rezolvate. Anume la so-
luţionarea a astfel de situaţii are loc interpretarea ex-
tensivă a normelor de drept, iar în lipsa, în general, a 
normei aplicabile, adesea deciziile se iau pe „achipui-
te”, voluntar, arbitrar, abuziv, cu trimitere la principiul 
oportunităţii.

Puterea discreţionară oferită subiecţilor poliţieneşti 
pentru buna desfăşurare a activităţii sale şi adoptarea 
deciziilor echitabile, adesea este utilizată în alte sco-
puri (meschine, personale, de corupţie etc.), decât sco-
pul urmărit de lege.

De aceea această activitate este supusă (şi trebuie 
supusă) controlului.

Distingem, în acest context, controlul propriu-zis 
al deciziilor adoptate şi supravegherea activităţii poli-
ţieneşti, în general, din punctul de vedere al legalităţii, 
şi oportunităţii din punct de vedere juridic, ştiinţific, 
sociopolitic, economic, organizaţional-tehnic, care au 
ca scop asigurarea libertăţii cetăţenilor, organizaţiilor 
şi instituţiilor, îngrădirea lor de tutela statală excesivă. 

Controlul şi supravegherea sunt efectuate atât de 
puterea executivă, cât şi de cea judecătorească [11, 
p.171-172].

Utilizarea „dreptului discreţionar” în activitatea 
poliţienească este strâns legată de alte două fenomene 
juridice: responsabilitatea juridică şi răspunderea 
juridică, care, din punctul de vedere al filosofiei drep-
tului, dar şi al dreptului administrativ sunt interpretate 
ca şi categorii juridice distincte, fiind forme de mani-
festare a responsabilităţii şi răspunderii sociale, alături 
de responsabilitatea şi răspunderea morală, politică, 
economică, şi sunt elemente distincte ale statutului 
administrativ-juridic al poliţistului, ca subiect al admi-
nistrării în domeniul asigurării ordinii de drept.

Responsabilitatea juridică şi răspunderea juridică a 
poliţistului se află într-un raport direct cu: procesul de 
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învestire în funcţie; apariţia capacităţii de folosinţă şi 
capacităţii de exerciţiu ca funcţionar al poliţiei; apari-
ţia raportului administrativ-juridic de conformare şi a 
celui de conflict dintre funcţionarul de poliţie, pe de 
o parte, şi statul, organul de stat sau societatea, pe de 
altă parte.

Responsabilitatea juridică a funcţionarului de 
poliţie poate fi definită ca o atitudine conştientă şi 
deliberată de asumare a unor răspunderi şi riscuri 
faţă de modul de executare a obligaţiilor, potrivit 
funcţiei poliţieneşti deţinute, excluderea abuzului 
de împuternicirile oferite, conformarea regulilor 
de conduită, stabilite în domeniul serviciului, con-
tribuţia conştientă la atingerea scopului ce stă în 
faţa autorităţii poliţieneşti în care el deţine funcţia 
[11, p.281-282].

Fundamentul faptic al responsabilităţii juridice îl 
constituie comportamentul pozitiv al funcţionarului 
de poliţie, care conţine toată „componenţa” unei fapte 
licite [11, p.283].

Parte „componentă” ca rezultat al comportamen-
tului pozitiv este şi aplicarea corectă a puterii dis-
creţionare cu care este înzestrat poliţistul, care are o 
largă marjă de libertate de apreciere a circumstanţelor 
cauzei, dar şi la alegerea şi adoptarea deciziei. Com-
portamentul pozitiv conduce la decizia discreţionară 
pozitivă.

Fiind în raport de conformare cu prevederile legale, 
poliţistul este responsabil de executarea legală, opor-
tună şi eficace a atribuţiilor de serviciu. Acest com-
portament pozitiv exclude răspunderea juridică, ca 
reacţie a statului (societăţii) la depăşirea responsabili-
tăţii juridice (transformarea raportului juridic de con-
formare în cel de conflict) prin aplicarea de sancţiuni 
pentru fapta ilicită.

În dependenţă de caracterul ilicitului comis, la care 
poliţistul are calitate procesuală de subiect special, răs-
punderea poate fi disciplinară, materială, contravenţi-
onală şi penală.

Răspunderea juridică intervine în cazul în care 
poliţistul a aplicat eronat legea sau în general a ne-
socotit-o, iar deciziile adoptate contravin scopului 
urmărit, sunt prejudiciabile, aduc atingere dreptu-
rilor omului, adesea au şi alte consecinţe grave [11, 
p.281-285].

Când vorbim că o decizie adoptată trebuie să cores-
pundă scopului urmărit, se are în vedere scopul urmărit 
de lege, de dispoziţiile ei generale, care este atins prin 
aplicarea corectă a legii, a obiectivelor şi principiilor 
ei stabilite de legiuitor, în condiţiile când însăşi legea 
este una dreaptă, conformă principiilor fundamentale 
ale dreptului.

Însă, nu rareori subiecţii de drept (în cazul de faţă 
subiecţii activităţii poliţieneşti), soluţionând un con-
flict, urmăresc alte scopuri, ce diferă de cel urmărit de 
lege – unul meschin, cu interes personal. Cum să adop-

te ei astfel de decizii, dar ca să nu nesocotească legea, 
să nu o încalce?

Ei se conduc doar de litera legii, partea ei formală, 
cu interpretarea eronată a dispoziţiei sau ipotezei nor-
mei juridice, prin care şi argumentează decizia dorită.

Este vorba nu doar despre o decizie arbitrară, vo-
luntară, ci despre una abuzivă, adoptată prin abuz de 
drept.

Când normele de drept sunt imperative, iar compe-
tenţa subiectului de drept este legată, se consideră că 
subiectului de drept nu îi este lăsat nimic la discreţia 
sa. Iar când subiecţii de drept au o largă marjă de liber-
tate la alegerea deciziei, ei dispun de largi împuterni-
ciri discreţionare. 

Circumstanţele conflictului (contravenţiei, delictu-
lui) pentru corecta lui soluţionare presupun utilizarea 
principiului oportunităţii, care se realizează prin apli-
carea „dreptului discreţionar”, pentru ca decizia luată 
să fie şi legală, şi echitabilă.

Dar tot aceste premise (circumstanţele conflictului, 
normele juridice aplicabile nedeterminate, neclare, ge-
nerale şi impersonale, principiul oportunităţii şi marja 
de libertate la alegerea deciziei) permit subiecţilor ac-
tivităţii poliţieneşti să aplice împuternicirile discreţio-
nare în scopuri abuzive.

În atare situaţii şi intervine, de rând cu alte încăl-
cări comise la soluţionarea conflictelor, răspunderea 
juridică.

Pentru ca această categorie juridică să fie evitată 
sau să-şi limiteze prezenţa, este necesar controlul ad-
ministrativ sau judecătoresc al deciziilor poliţieneşti.

Atât superiorii din cadrul controlului administra-
tiv, cât şi instanţele de judecată trebuie să deosebească 
deciziile abuzive cu aplicarea „dreptului discreţionar” 
de cele adoptate din considerente de oportunitate cu 
aplicarea aceluiaşi drept în condiţiile unei interpretări 
extinse, datorită deficienţelor legii şi circumstanţelor 
dificile ale conflictului, care în aparenţă ar putea fi ca-
lificate ca abuz. Deosebirea se manifestă prin scopul 
urmărit.

Dacă măsurile întreprinse sunt prevăzute de lege, 
iar subiecţii de drept iau decizii corecte, inclusiv cu 
utilizarea „dreptului discreţionar”, şi corespund scopu-
lui urmărit, astfel de decizii nu pot fi considerate abu-
zive, sunt decizii discreţionare pozitive. Iar dacă ele nu 
corespund scopului urmărit de lege, din contra atrag 
încălcarea legii, a intereselor legitime ale indivizilor, 
vor fi recunoscute ilegale, iar poliţiştii care au adoptat 
astfel de decizii vor fi traşi la răspundere juridică, in-
clusiv şi penală. 

Anual, sunt traşi la răspundere administrativă sute 
de mii de cetăţeni: un număr enorm de mare pentru 
Republica Moldova, ce denotă faptul că măsurile de 
prevenire a contravenţiilor, de educare şi reeducare a 
cetăţenilor nu-şi ating scopul, în mare măsură, pentru 
că în mare parte sunt formale. Doar pentru încălcarea 
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ordinii publice în anul 2012 poliţia a întocmit 114.741 
de procese contravenţionale, dintre care 3.867 de ca-
zuri au fost clasate, fiind întocmite ilegal [a se vedea 
anexa nr.11].

Prin prisma utilizării „dreptului discreţionar” în 
activitatea poliţienească în procesul de soluţionare a 
conflictelor şi luarea deciziilor cu utilizarea „dreptului 
discreţionar” trebuie de menţionat încă două aspecte: 
primul aspect ţine de ierarhia şi principiul de subor-
donare în organul administrativ, care prevede că în 
anumite situaţii superiorii au dreptul, dar şi obligaţi-
unea să dea indicaţii subalternilor, la fel şi cum să se 
examineze un conflict, cum să-l soluţioneze şi chiar ce 
decizie să adopte, şi răspund pentru legalitatea acestor 
dispoziţii, cât şi de oportunitatea lor.

Subordonaţii au obligaţia de a executa dispoziţia 
primită, în afară de cazul în care dispoziţia sau ordinul 
dat este ilegal sau de natură să compromită grav un 
interes public.

Conform art.30 din Legea privind activitatea Poli-
ţiei şi statutul poliţistului [17], dispoziţia se consideră 
ilegală dacă aceasta este în contradicţie cu legislaţia în 
vigoare, depăşeşte competenţa autorităţii publice sau 
necesită acţiuni pe care destinatarul dispoziţiei nu are 
dreptul să le îndeplinească.

Subordonatul are de ales: să se conformeze dispo-
ziţiei ilegale, sau să refuze executarea.

Dacă acceptă şi le îndeplineşte, în dependenţă de 
consecinţe, va fi tras la răspundere juridică de rând cu 
superiorul care le-a dat.

Dar până a face această alegere, trebuie să clari-
fice conţinutul dispoziţiei. Dacă caracterul ilegal sau 
depăşirea competenţei se poate desluşi fără probleme 
(cu condiţia că subalternul cunoaşte suficient legislaţia 
în vigoare şi competenţa autorităţii publice în care ac-
tivează), apoi oportunitatea dispoziţiilor de natură să 
compromită grav un interes public cer de la subaltern 
şi alte calităţi pentru a se pronunţa: sunt lăsate la dis-
creţie – cum să le interpreteze, cum să acţioneze, mai 
ales în situaţiile când se cere nu atât meditaţie şi ana-
liză, ci operativitate în acţiuni. Şi aceasta în contextul 
priorităţii principiului interesului public în desfăşura-
rea activităţii poliţieneşti; care reprezintă orice aspect 
care afectează viaţa comunităţii sau care reprezintă 
interes pentru aceasta [11, p.315].

Atât dispoziţiile date de superiori, cât şi îndeplini-
rea lor de subalterni trebuie să fie conforme şi jură-
mântului dat de poliţişti după încheierea contractului 
individual de muncă.

De aceea, cel de-al doilea aspect ţine de felul cum 
poliţistul respectă jurământul depus, cât şi Codul de 
etică şi deontologie al poliţistului.

În exercitarea atribuţiilor contează nu numai profe-
sionalismul poliţiştilor, dar şi comportamentul, atitudi-
nea lor faţă de necesităţile cetăţeanului, adică nivelul 
eticii profesionale.

Potrivit doctrinei, etica este ansamblul regulilor de 
conduită împărtăşite de o comunitate anume, reguli 
fundamentate pe distincţia dintre bine şi rău.

Etica este reprezentată de principiile morale ale oa-
menilor care trăiesc într-o comunitate, în intenţia lor de 
a identifica şi a urma acele norme după care ar trebui 
să trăiască în mod corect şi cinstit viaţa. În antichitate, 
etica era apreciată în funcţie de înţelepciune, vitejie, 
cumpătare şi dreptate.

Etimologia cuvântului „etică” este grecescul „etos”, 
care înseamnă obişnuinţă, care în opinia lui Aristotel, 
nu este dată de natură, ci se formează prin acţiunea 
umană pe baza virtuţilor din societate, iar obiceiul este 
a doua natură a omului [11, p.305].

Concepţia contemporană a eticii (cea din sistemul 
de drept anglo-saxon) consideră că problema funda-
mentală este când o acţiune umană este corectă din 
punct de vedere moral [19, p.211].

Enciclopedia on-line de filosofie afirmă, că „do-
meniul eticii sau al filosofiei morale presupune siste-
matizarea, definirea şi aplicarea conceptelor de bine şi 
rău în comportamentul uman”. Ceea ce au în comun 
definiţiile eticii este cerinţa privind analiza sistematică 
necesară pentru a distinge binele de rău şi pentru a sta-
bili anumite valori [20].

Atunci când analizăm conduita etică, trebuie să 
avem în vedere atât comportamentul unei persoane cu 
ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu, cât şi cel din 
afara acestora.

Doctrina privitoare la normele de conduită şi obli-
gaţiunile etice ale unei profesii (teoria datoriilor şi a 
obligaţiilor morale) poartă numele de deontologie; mai 
este denumită şi ştiinţa care tratează despre îndatori-
rile ce trebuie îndeplinite [21, p.511].

Cu impact deosebit în relaţia poliţist–cetăţean, 
profesia de poliţist reclamă anumite norme morale de 
conduită care se cer respectate atât în activitatea profe-
sională, cât şi în viaţa personală.

Deontologia poliţienească este definită ca fiind 
un ansamblu de norme care reglementează rapor-
turile dintre poliţişti, de pe o parte, şi dintre poli-
ţişti şi cetăţeni, pe de altă parte [12, p.205].

Scopul deontologiei este să impună o gamă de 
principii, să devină o parte organică a crezului fiecă-
rui poliţist, care să conducă la o conduită responsabilă 
să direcţioneze în final acţiunile pentru îndeplinirea în 
condiţii optime a atribuţiilor funcţionale şi de specia-
litate.

Conduita lucrătorului MAI se bazează, în linii mari, 
pe respectarea următoarelor valori:

integritate şi loialitate faţă de instituţia din care −	
fac parte;

respect pentru ordine şi lege;−	
solicitudine;−	
imparţialitate şi responsabilitate;−	
profesionalism şi discreţie [11, p.307].−	
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Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea de 
la 10.05.2006, a adoptat Codul de etică şi deontologie 
al poliţistului, care se aplică tuturor colaboratorilor de 
poliţie, al căror obiectiv constă în asigurarea securităţii 
publice şi menţinerea ordinii de drept şi care sunt au-
torizaţi de stat să aplice constrângerea pentru a atinge 
acest obiectiv.

Conţinutul Codului reglementează doar acţiunile, 
comportamentul poliţiştilor în coraport cu acest obiec-
tiv şi insuficient, sau chiar defel, nu reglementează 
principiile morale de care trebuie să se conducă poli-
ţistul în raport cu cetăţenii, la luarea deciziilor. 

Deşi în Codul de etică şi deontologie al poliţis-
tului, adoptat prin Hotărâre de Guvern în 2006 [22], 
se regăsesc practic toate normele ce le conţine Codul 
European de Etică al Poliţiei, conform Rec (2001/10) 
adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Eu-
ropei în 2001 [23], în textul naţional, în mare parte, 
s-a atras atenţie doar aspectului dispozitiv-declarativ 
al normelor, fără a li se atribui şi substanţa calitativ-
juridică, care, în fond, şi constituie conţinutul normei 
etice, căreia trebuie să-i corespundă comportamentul 
poliţistului.

Astfel, în textul Codului European de Etică al Po-
liţiei, în repetate rânduri, se remarcă că acţiunile poli-
ţiştilor trebuie să fie dictate de necesitatea lor într-o 
societate democratică (a se vedea pct.5, pct.31 din 
Codul European).

Pct.20 al Codului European prevede: „Organizarea 
serviciilor de poliţie trebuie să cuprindă măsuri efica-
ce, pentru a garanta integritatea personalului de poliţie 
şi comportamentul adecvat al acestuia, în executarea 
misiunilor, şi în respectarea libertăţilor şi drepturi-
lor fundamentale ale persoanei, în mod particular, 
prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Referinţe de acest gen găsim şi în alte norme eti-
ce ale Codului European, dar nu se regăsesc în Codul 
de etică şi deontologie al poliţistului moldav. Este în-
tâmplător acest lucru? Este o neglijenţă la întocmirea 
Codului. Lipsa acestor sintagme în normele etice mol-
dave nu îl obligă pe poliţist să ţină cont, că acţiuni-
le lui, de rând cu alte cerinţe, trebuie să fie necesare 
într-o societate democratică, iar protecţia drepturilor 
omului să fie conformă jurisprudenţei CtEDO. Poli-
ţistul trebuie să cunoască conţinutul şi aplicabilitatea 
sintagmelor „necesară într-o societate democratică” 
şi „apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului” în conformitate cu legea naţională, 
dar şi cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
Compartimentul C (p.26-29) al Codului European re-
comandă formarea generală iniţială, dar şi continuă a 
poliţistului prin prisma acestor cerinţe.

Codul este depăşit de vreme şi se cere reînnoit.
În opinia autorului român T. Sîrbu, opinie pe care o 

împărtăşim, valorile morale au un rol deosebit atât în 
formarea caracterului şi a stilului distinctiv al oameni-

lor unii faţă de alţii, cât şi în coagularea şi solidaritatea 
lor la adoptarea unor proiecte comune, care le canali-
zează viaţa. Căci omul este individ, cu multiple nevoi 
personale care îl determină să aleagă ceea ce îi este po-
trivit, dar trăieşte în diferite colectivităţi, care îi impun 
anumite criterii de alegere şi decizie [24, p.141].

Dacă alegerea făcută de indivizi are la bază valorile 
morale, aceste valori trebuie să fie luate în calcul şi de 
către poliţist, care are şi el dreptul de a alege, atunci 
când adoptă decizia pe un caz concret de conflict.

Împuternicirile discreţionare sunt oferite poliţis-
tului (ca de altfel şi tuturor subiecţilor de drept spe-
ciali), anume pentru a soluţiona conflicte, care nu au 
o reglementare juridică expresă. Datorită „dreptului 
discreţionar”, poliţistul alege cea mai optimă şi raţi-
onală decizie. El se conduce (trebuie să se conducă) 
de Legea propriu-zisă ce reglementează relaţia socială, 
aflată în conflict, de principiile legii, şi de principiile 
oportunităţii, proporţionalităţii, umanismului şi drep-
tăţii, dar şi de normele morale, care, în general, se re-
găsesc în legislaţia în vigoare, în aşa fel încât decizia 
adoptată să fie şi legală, şi echitabilă, dreaptă, care în 
condiţiile unor cazuri complicate nu pot fi emise fără 
aplicarea acestor principii şi norme morale. Subiectul 
de drept – poliţistul, este în drept să le aplice, iar, fiind 
înzestrat cu împuterniciri discreţionare – este obligat 
să le aplice.

Aceste norme morale sunt înglobate nu numai în 
legislaţia în vigoare, dar şi în Codul de etică şi deon-
tologie (sau trebuie incorporate); ele se regăsesc şi în 
jurământul depus de poliţist. În aşa fel aceste valori 
morale nu sunt numai nişte norme de conduită a poli-
ţistului, în linii mari, ele joacă rolul unor norme juridi-
ce de o mare generalitate, care în lipsa normelor juridi-
ce concrete, contribuie la soluţionarea conflictelor, se 
aplică pentru a lua o decizie dreaptă.

Prin prisma acestor constatări juridico-morale, nu 
putem fi de acord cu poziţia lui V.Guţuleac, care con-
sideră că poliţistul nu poate fi tras la răspundere disci-
plinară pentru încălcarea prevederilor Codului de etică 
şi deontologie a poliţistului, chiar dacă art.53 al Legii 
cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului 
prevede acest lucru, deoarece neonorarea normei de-
ontologice nu are valoare juridică, nu atrage după sine 
apariţia unui raport juridic de conflict, care ar legifera 
aplicarea faţă de el a constrângerii statale sub formă de 
răspundere administrativ-disciplinară.

A întârzia la serviciu este o abatere disciplinară 
şi poliţistul poate răspunde disciplinar, poate chiar fi 
eliberat din funcţie. Dar dacă şi-a permis un compor-
tament inadecvat în societate, amoral, că nici poliţist 
nu-l poţi numi, el, conform opiniei lui V.Guţuleac poa-
te duce doar răspundere morală. Care? Colegii nu îi 
vor da mâna sau nu i se vor aduce mulţumiri cu oca-
ziile sărbătorilor? El fără aceste şi alte momente, ce 
cu adevărat aparţin normelor morale, poate trăi liniştit, 
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continuând să comită acţiuni neetice, totodată, având 
un comportament nedemn în coraport cu cetăţenii, de 
unde şi lipsa de respect faţă de poliţie.

Considerăm că chiar şi în lipsa expresă în lege a 
unui temei special de tragere la răspundere pentru în-
călcarea jurământului sau Codului de etică şi deonto-
logie, lucrătorul trebuie tras la răspundere, cu atât mai 
mult, că acest temei este legiferat.

La fel se cere estimată şi activitatea discreţionară a 
poliţistului – nu numai prin prisma hotarelor „dreptului 
discreţionar”, dar şi a felului cum poliţistul se conduce 
de normele morale din societate, de Codul de etică şi 
deontologie la pronunţarea deciziei, astfel încât ea să 
fie legală şi echitabilă, şi nu una arbitrară, abuzivă.

Conform Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi 
statutului poliţistului [17], poliţia (art.2) este o insti-
tuţie publică specializată a statului, în subordonarea 
Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a 
apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoa-
nei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire 
a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare 
şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor.

În capitolul III al Legii sunt specificate atribuţiile, 
drepturile şi obligaţiile poliţiei (poliţistului), corespun-
zătoare acestei misiuni, formulate într-o manieră foarte 
generală (detalierea, în astfel de materie, desigur, este 
imposibilă), ce creează câmp liber pentru o interpre-
tare şi aplicare discreţionară, şi permite poliţistului să 
acţioneze conform circumstanţelor, adoptând şi decizi-
ile necesare, legale şi echitabile.

Totodată, aceste articole din Lege cu caracter nede-
terminat, general, constituie „teren favorabil” pentru 
un comportament nedemn al poliţistului, pentru deci-
zii arbitrare, abuzive, pe care el uşor le justifică prin 
trimiterea la lege, interpretând-o în scopul urmărit nu 
de lege, ci de el personal (scop meschin, coruptibil), 
adesea chiar cu depăşirea atribuţiilor de serviciu.

Statistica, practica poliţienească, dar şi rezultatele 
organelor de control al activităţii poliţienşeti, numărul 
mare de plângeri ale cetăţenilor demonstrează destul 
de elocvent această constatare.

La acest fenomen negativ contribuie şi numeroa-
sele excepţii de la dispoziţia normei de drept, care îi 
permite poliţistului să intervină şi în situaţii care nu 
pot fi considerate excepţii sau el nu are dreptul în ge-
neral să intervină.

Iar aceste intervenţii pot afecta (şi adesea afectea-
ză) grav drepturile şi libertăţile omului, protecţia per-
soanei.

Astfel, conform pct.1 alin.5 art.25 (împuterniciri-
le poliţistului) poliţistul, în caz de necesitate, pentru 
asigurarea respectării cerinţelor legale, este împuterni-
cit să intervină prin aplicarea forţei fizice, mijloacelor 
speciale sau armei de foc din dotare, în condiţiile sta-
bilite de lege. Constatarea (aprecierea) situaţiei „în caz 
de necesitate” este lăsată la discreţia poliţistului, care 

calificând-o drept necesitate, aplică şi forţa fizică, şi 
mijloacele speciale şi chiar arma de foc, adesea contrar 
condiţiilor stabilite de lege; cel mai des însă aplică for-
ţa fizică, care mai degrabă poate fi calificată ca tortură 
– acţiuni categoric interzise de lege.

Pct.13 al aceluiaşi alineat prevede că poliţistul este 
împuternicit să pătrundă în orice încăpere sau propri-
etate, inclusiv, dacă se ştie, „în baza unor date sufi-
ciente” că în aceste localuri a fost comisă sau se co-
mite o infracţiune. Poliţistul determină singur cât de 
suficiente sunt datele de care dispune. Sub acoperirea 
acestei „sintagme” adesea se încalcă grav inviolabi-
litatea domiciliului (art.29 din Constituţia Republicii 
Moldova).

Sub pretextul „desfăşurării unei operaţiuni speci-
ale” (pct.15 alin.5 art.25) poliţistul poate să oprească 
orice mijloc de transport.

Conform art.400 al Codului contravenţional al 
Republicii Moldova, din 24.10.2008 [25], Ministerul 
Afacerilor Interne (poliţia) are competenţa să soluţio-
neze peste 100 de categorii de cauze contravenţionale, 
săvârşite în diferite ramuri de activitate a indivizilor.

În mare parte, termenii lingvistici şi noţiunile din 
dispoziţiile şi ipotezele normelor de drept din articole-
le acestor categorii (ca de altfel şi în alte categorii de 
cauze) sunt vagi, nedeterminate sau relativ determina-
te, fapt ce impune dreptul de apreciere şi modelare a 
lor, pentru a fi corect aplicate conform circumstanţelor 
cauzei, oferind poliţiştilor marje de libertate în alege-
rea legală, dar şi echitabilă a deciziei.

Art.355 prevede sancţiuni pentru consumul de bă-
uturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de 
locuri în stare de ebrietate.

Alin.1 al acestui articol enumeră o parte dintre aces-
te locuri publice: străzi, stadioane, scuaruri, parcuri, 
tipurile de transport în comun şi în alte locuri publice 
unde consumul de băuturi alcoolice nu este permis de 
autorităţile administraţiei publice locale.

Pentru a trage la răspundere administrativă pe acest 
articol, poliţistul trebuie să cunoască elementele noţiu-
nii „loc public” ca să-l poată califica şi în alte cazuri în 
afară de cele enumerate. Poate fi calificat „loc public” 
pădurea, unde mai multă lume se odihneşte şi, desigur, 
consumă băuturi alcoolice sau va fi tras la răspundere 
administrativă individul care foloseşte băuturi alcooli-
ce pe o bancă din stadionul în care la acel moment nu 
se găseşte nici un om?

Alin.2 al aceluiaşi articol are următorul conţinut: 
„Apariţia în locuri publice în stare de ebrietate produsă 
de alcool sau de alte substanţe în cazul în care persoana 
şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător”, 
Cum trebuie înţeleasă sintagma „şi-a pierdut capaci-
tatea de a se mişca de sine stătător” ori că se sprijină 
sau se ţine de garduri, copaci, stâlpi, sau este lungit la 
pământ, în general nu se mişcă şi trebuie transportat?

Totuşi, comparativ cu dispoziţia unui articol asemă-
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nător după conţinut care a fost aplicat masiv în campa-
nia antialcoolică din anii 1985-1987, această sintagmă 
este mai uşor de descifrat.

Conform acelui articol din Decretul lui M.Gorbaciov 
cu privire la combaterea beţiei şi alcoolismului, cei 
care foloseau băuturi alcoolice în locuri publice erau 
traşi la răspundere administrativă pentru încălcarea 
„bunelor moravuri” şi a „demnităţii umane”. Anume 
aşa motivau sergenţii de miliţie în procesele-verbale 
motivul de a fi sancţionaţi mii de cetăţeni, deşi miliţi-
enii idee nu aveau ce înseamnă „bunele moravuri” şi 
„demnitate umană”, iar unii dintre ei până atunci nici 
nu auziseră de astfel de noţiuni.

Pot fi, şi sunt, trase la răspundere persoanele pentru 
tulburarea liniştii, inclusiv prin cântece cu voce ridica-
tă (cât de ridicată? – n.a.), semnalizare acustică, folo-
sirea cu intensitate auditivă a aparatului audiovizual în 
locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare.

Tulburarea liniştii este calificată ca contravenţie 
(art.357), faptă ilicită cu un grad de pericol social mai 
redus decât infracţiunea săvârşită cu vinovăţie, care 
atenuează valorile sociale ocrotite de lege.

Examinând o cerere de acest gen din partea cetă-
ţenilor, ce suferă din cauza acestei tulburări, poliţistul 
trebuie să constate dacă a avut loc fapta ca atare, dacă 
poate fi calificată conform art.356 CC sau a trecut ho-
tarul şi poate fi calificată ca infracţiune, să zicem hu-
liganism agravat; este o situaţie când aparatul audio 
este folosit cu intensitate în locuinţă şi este cu totul altă 
situaţie când cu aceeaşi intensitate este folosit în locuri 
publice, de exemplu, în restaurant.

Poliţistul trebuie să înţeleagă când unele acţiuni 
pot fi calificate ca „tulburare a liniştii”, ce constituie 
contravenţie, şi când nu va ţine el cont de faptul că 
proprietarul apartamentului în care se cântă pentru unii 
vecini nu este nici o problemă (lasă-l să cânte, este la el 
acasă), iar pentru alţii – da (sunt bolnavi, cu dereglări 
psihice ş.a.). Există, în acest sens, nişte standarde – in-
dividul cu cerinţe şi capacităţi medii (omul mediu) sau 
se va analiza fiecare caz în parte?

Întrebări deloc simple, care apar în practica admi-
nistrativ-procesuală (jurisdicţională), sunt lăsate la dis-
creţia poliţistului care trebuie să decidă. De va aplica 
greşit articolul sau nu-l va aplica deloc, vor fi încălcate 
drepturile sau ale contravenientului, sau ale victimei.

Asemenea acţiuni ale poliţistului, în condiţiile de 
incertitudine juridică, nu sunt unice, o parte dintre 
ele pot fi catalogate ca contravenţii, altele ca abuz de 
drept, efectuate datorită împuternicirilor discreţionare 
ale poliţistului, deşi, conform lit.”g” a art.28 (restricţi-
ile şi interzicerile în activitatea poliţistului), poliţistu-
lui îi este interzis să abuzeze de calitatea sa oficială şi 
să compromită, prin activitatea sa privată sau publică, 
prestigiul funcţiei sau al autorităţii din care face parte.

Cauzele acestei stări de lucruri sunt mai multe, noi 
accentuăm doar pe acele ce ţin de calitatea legilor, de 

statutul poliţistului, de profesionalismul manifestat 
prin utilizarea „dreptului discreţionar”.

Sunt cunoscuţi factorii care generează sau necesi-
tă aplicarea discreţionară a dreptului. Este o realitate 
juridică și necesară pentru a adopta decizii legale şi 
echitabile, de a se face dreptate. Tocmai pentru aceasta 
legiuitorul oferă subiecţilor de drept speciali împuter-
niciri discreţionare. Fiind corect aplicat, „dreptul dis-
creţionar” contribuie la atingerea scopului urmărit de 
lege. Dacă în loc de dreptate se adoptă o nedreptate, 
marja de libertate, discreţia la alegearea deciziei din 
variantele posibile slujeşte răului, nu binelui.

Şi aceasta, în mare măsură, nu numai datorită legii 
materiale defectuoase, ci şi legii procesuale chema-
tă să traducă în viaţă legea materială, în primul rând, 
lipsei unor reglementări juridice ale mecanismului de 
realizare a dreptului în faza lui de aplicare în cazurile 
dificile.

Conform aceluiaşi art.25 (împuternicirile poliţistu-
lui), alin.4, cerinţele poliţistului şi acţiunile întreprinse 
de el în exerciţiul funcţiei, se prezumă a fi legitime atât 
timp cât, în condiţiile şi ordinea prevăzute de lege, nu 
se stabileşte contrariul.

Sintagma „în condiţiile şi ordinea prevăzute de 
lege” este o ipoteză generală pentru toate cazurile de 
intervenţie a poliţistului în viaţa omului, deşi fiecare 
caz de intervenţie îşi are condiţiile şi ordinea sa legală, 
care ulterior se cer demonstrate dacă s-au respectat sau 
nu.

Poliţistul cere să pătrundă în locuinţă în scop de 
curmare a infracţiunii, având doar o informaţie opera-
tivă în acest sens, pe care el o consideră „date suficien-
te”. Proprietarul locuinţei neagă orice acţiuni pericu-
loase, care, chipurile, trebuie curmate, iar poliţistul nu 
are nici un temei legal să pătrundă în local.

Însă, conform alin.4 art.25, cerinţa poliţistului se 
prezumă legitimă, proprietarul nu se poate opune. 
Poliţistul pătrunde în încăpere, o examinează (cu ele-
mente de percheziţie, fără ordinul corespunzător), nu 
găseşte nimic. În cel mai bun caz îşi cere scuze. Care 
condiţii şi ordine nu a fost respectată aici, cum poate 
fi corectată situaţia, după ce art.29 din Constituţie a 
fost grav încălcat, aducându-i proprietarului suferinţe 
morale, dar şi sentimentul urii faţă de poliţie, faţă de 
toate organele de ocrotire a normelor de drept, de ne-
încredere în lege şi dreptate?

Una dintre funcţiile poliţiei este prevenirea faptelor 
antisociale. Dar cum de prevenit astfel de fapte comise 
de înșişi poliţişti? Răspunsul este acelaşi ca şi în alte 
cazuri: legi calitative, limitarea aplicării discreţiona-
re a legii prin elaborarea unor mecanisme specifice 
în acest sens, controlul operativ şi efectiv al deciziilor 
discreţionare – aceștia fiind factorii externi. Totodată, 
după cum s-a constatat, excluderea completă a discre-
ţiei este imposibilă (legea ar fi una tiranică). De aceea 
factorul principal care ar preveni abuzul de drept comis 
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prin mijlocirea „dreptului discreţionar” este aplicarea 
lui corectă conform misiunii acestui drept. Iar acest 
factor, la rândul lui, depinde de personalitatea poliţis-
tului, de profesionalismul şi integritatea lui, de felul 
cum el respectă nu numai litera legii (pe care, desigur, 
trebuie să o cunoască), dar şi jurământul depus, Codul 
de etică şi deontologie, normele de conduită, morale 
în societate.

Un mijloc sigur şi important în excluderea abuzului 
de drept, ca rezultat al aplicării împuternicirilor dis-
creţionare, dar şi a aplicării lor corecte este autocon-
trolul.

Aceste cerinţe reies din Principiile de activitate a 
poliţiei (art.4 al Legii) care stipulează că activitatea 
poliţiei se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru exe-
cutarea legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi 
în sprijinul instituţiilor statului, pentru apărarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane 
prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui, în Convenţia Europeană pentru apărarea Dreptu-
rilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale (care sunt 
parte componentă a dreptului intern şi sunt obligatorii 
– n.a.), a Codului european de etică al poliţiei şi de 
alte acte internaţionale, în conformitate cu principiile 
legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, 
controlului ierarhic permanent, răspunderii personale, 
transparenţei şi profesionalismului.

Conform tehnicii legislative, următoarele capitole 
trebuie să detalieze atât normele materiale, cât şi cele 
cu caracter procedural – mecanismul realizării trans-
punerii în viaţă a principiilor enumerate. Textul legii 
însă nu descifrează suficient acest mecanism de exe-
cutare a principiilor, este lăsat la discreţia subiectului 
de drept, care şi aplică legea aşa cum o înţelege el, sau 
mai rău – aşa cum vrea, urmărind scopuri departe de 
cele stabilite de legislator. 

în concluzie, doctrina juridică defineşte dreptul po-
liţienesc ca totalitatea normelor juridice care regle-
mentează raporturile sociale ce se nasc în procesul 
activităţii poliţieneşti, a organelor administraţiei 
publice, grevate cu atribuţii de intervenţie legală în 
drepturile şi interesele persoanelor fizice şi juridice 
în afara procedurii penale şi executiv penale.

Obiect al dreptului poliţienesc sunt raporturile so-
ciale cu caracter de administrare, care apar în timpul 
intervenţiei reprezentanţilor puterii executive în drep-
turile şi libertăţile persoanelor fizice şi juridice, în spe-
cial la aplicarea măsurilor de constrângere administra-
tivă şi operativă de investigaţie, când apare necesitatea 
protecţiei poliţieneşti.

Obiectele supuse protecţiei poliţieneşti sunt multi-
ple şi reprezintă valoarea social-vitală pentru persona-
litate, societate, stat.

Subiectul activităţii poliţieneşti poate fi definit ca o 
autoritate publică, persoană juridică sau fizică dotată 

în modul stabilit prin lege cu atribuţii şi împuterniciri 
în domeniul executării funcţiilor poliţieneşti ale statu-
lui în scopul asigurării integrităţii obiectelor protecţiei 
poliţieneşti.

În acest context, vorbim despre poliţie ca activitate 
de menţinere a ordinii de stat numită şi poliţie admi-
nistrativă şi nu trebuie confundată cu poliţia ca insti-
tuţie din cadrul MAI, care este una specializată, dar 
este şi ea parte componentă a poliţiei administrative.

Cu referire la definirea organelor poliţieneşti, Co-
dul European de Etică al Poliţiei le determină ca for-
ţe sau servicii de poliţie publice tradiţionale sau alte 
organe autorizate şi/sau controlate de puterile publi-
ce, al căror prim obiectiv constă în menţinerea ordinii 
într-o societate civilă şi care sunt autorizate prin stat 
să aplice forţa şi/sau puteri speciale, pentru a atinge 
acest scop. (Recomandarea Rec.(2001)10 adoptată de 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 19 sep-
tembrie 2001).

Comparativ, dreptul poliţienesc îşi are particulari-
tăţile sale:

inegalitatea juridică a subiecţilor raporturilor 1) 
juridice apărute, determinată de relaţiile de putere şi 
subordonare;

volumul destul de larg al puterii discreţionare, de 2) 
care dispun subiecţii dreptului poliţienesc, care impli-
că masiv utilizarea în activitatea poliţienească a „drep-
tului discreţionar”.

Aceste două particularităţi, de rând cu sarcinile, 
atribuţiile şi competenţele subiecţilor de drept speciali 
(poliţia administrativă) au trăsături specifice şi în ce 
priveşte „dreptul discreţionar”:

ca organe ale puterii executive, care au menirea −	
executării legilor, subiecţii de drept utilizează împu-
ternicirile discreţionare în hotarele legilor, în general 
aşa cum sunt ele, chiar şi dacă sunt legi nedrepte; este 
limitată aplicarea analogiei legii sau a dreptului, sau 
interpretarea extinsă a normei aplicabile, fapt, care fa-
vorizează adoptarea deciziilor arbitrare, chiar în afara 
legii exprese;

deşi sunt în drept să aplice şi principiul oportu-−	
nităţii la adoptarea deciziilor, aceste decizii sunt verifi-
cate de superiori, care le pot anula, datorită controlului 
ierarhic permanent, caracteristic în activitatea puterii 
executive;

superiorii pot da indicaţii şi dacă sunt în limitele −	
legii trebuie executate, chiar dacă subalternul, din con-
siderente de oportunitate, are altă convingere;

puterea discreţionară largă este dictată de defec-−	
tele legii, fapt care adesea duce, în procesul de aplica-
re, la decizii greşite, la abuz de drept, la contravenţii, 
din care cauză aceste decizii discreţionare necesită un 
control sporit, efectuat de organele ierarhic superioare 
sau de instanţa de judecată;

în ce priveşte drepturile şi libertăţile omului, în −	
condiţiile imperfecţiunii normei juridice, pe care po-
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liţistul o aplică fără rezerve, greşelile comise se co-
rectează doar prin contenciosul administrativ, care, 
totodată, trebuie să cunoască şi să susţină deciziile dis-
creţionare legale şi echitabile ale poliţistului.

Pentru a se exclude abuzurile la luarea deciziilor 
de către subiecţii activităţii poliţieneşti şi utilizarea co-
rectă a „dreptului discreţionar”, se impun mai multe 
condiţii, cum ar fi:

Legislaţia cu privire la poliţie trebuie să fie acce-−	
sibilă cetăţenilor şi suficient de clară şi precisă, în caz 
contrar, aceasta trebuie completată prin regulamente, 
de asemenea, accesibile cetăţenilor şi clare (pct.4 al 
Codului European al Poliţiei). Realizarea în practică a 
acestei condiţii va contribui substanţial la relaţiile po-
liţist–cetăţean; ambele categorii vor şti cu certitudine 
ce drepturi şi obligaţiuni au poliţiştii, se vor evita con-
flictele, abuzurile.

La fel de precisă şi clară trebuie să fie toată legis-−	
laţia în vigoare aplicabilă, pentru a se evita interpretări 
dubioase şi decizii arbitrare, abuzive, ilegale.

Competenţa clară a poliţistului, marja de liberta-−	
te la alegerea şi luarea deciziilor.

Reglementarea juridico-procesuală la luarea de-−	
ciziilor discreţionare în contextul controlului adminis-
trativ al deciziilor discreţionare din considerente de 
oportunitate, dar şi de către contenciosul administra-
tiv.

Controlul permanent din partea superiorilor a tu-−	
turor deciziilor şi acţiunilor subalternilor. Specificarea 
acestui control prin prisma indicaţiilor date.

Instruirea continuă a personalului organelor po-−	
liţieneşti în ce priveşte cunoaşterea şi procedura de 
aplicare a legislaţiei naţionale, dar şi a convenţiilor 
internaţionale, a dreptului şi practicii internaţionale în 
domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului;

Nivelul transparenţei şi responsabilităţii poliţis-−	
tului necesar într-un stat de drept, într-o societate de-
mocratică.

„Dreptul discreţionar” – aplicat corect de către su-
biecţii activităţii poliţieneşti, va constitui o trăsătură 
inalienabilă a „dreptului poliţienesc”.
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în prezenta investigaţie, se examinează spaţiul 
cercetărilor ştiinţifice privind infracţiunea de 

trafic de persoane realizate în România. Ne propunem 
să venim cu relatări ale autorilor-cercetători interesaţi 
de subiect, în vederea utilizării concluziilor în dome-
niul perfectării legislaţiei. O atenţie deosebită vom 
acorda publicaţiilor din ultimii ani, examinarea fiind 
realizată în consecutivitate cronologică.

Întâi de toate, ne vom referi la monografia ce 
datează din 2005, avându-i ca autori pe Gh.Mateuţ,      
V.E. Petrescu, N.Ştefăroi şi alţii [1]. 

În special, interesează studiul dedicat aspectelor de 
drept comparat ale traficului de fiinţe umane, realizat 
în cadrul cap. XI al lucrării de către R.D. Tarniceru. 
Autorul scoate în evidenţă problemele de actualitate 
ce caracterizează reglementarea răspunderii pentru 
infracţiunile privind traficul de persoane în Bosnia şi 
Herţegovina, Coreea de Nord, Filipine, Haiti, Hon-
duras, Hong Kong, India, Indonezia, Israel, Italia, Ja-
ponia, Liberia, Lituania, Macedonia, Maroc, Mexic, 
Republica Moldova, Pakistan, Polonia, Portugalia şi 
Ungaria. Cu referire la fenomenul traficului de fiinţe 
umane în fiecare dintre statele sus-numite, investiga-
ţia este tridimensională: prevenire; incriminare; pro-
tecţie.

De exemplu, aflăm că India are numeroase legi 
federale dedicate contracarării traficului de persoane 
pentru exploatare sexuală şi a muncii la negru. Legea 
Indiei din 1956 pentru prevenirea traficului imoral [2] 
interzice traficul de persoane şi exploatarea sexuală, şi 
prevede pedepse şi mai aspre pentru infracţiuni comi-

se asupra minorilor. În timpul investigaţiilor, poliţia 
nu foloseşte frecvent toate prevederile acestei legi şi, 
ca rezultat, poate minimaliza pedepsele potenţiale îm-
potriva traficanţilor de persoane şi a deţinătorilor de 
case de toleranţă ce exploatează minori. Oficialităţi-
le folosesc numeroase prevederi ale Codului penal al 
Indiei din 06.10.1860 [3] şi ale Legii justiţiei pentru 
minori din 1986 [4], pentru a condamna traficanţii. În 
numeroase state există prevederi legale împotriva fo-
losirii templelor religioase pentru exploatarea sexuală 
a fetelor. Forţată sau plătită, munca copiilor este ilega-
lă în India. Pedepsele pentru traficul de persoane sunt 
asemănătoare celor pentru viol sau tâlhărie.

De asemenea, R.D. Tarniceru relevă că, de exem-
plu, Marocul nu are o lege care să interzică traficul în 
mod special, însă utilizează mai multe legi care incri-
minează răpirea de copii, prostituţia forţată şi proxe-
netismul. Oamenii legii participă la antrenamente şi 
seminarii cu privire la trafic, care sunt organizate de 
alte ţări. Consiliul de Miniştri din Maroc lucrează la o 
lege care prevede pedepse împotriva traficanţilor. Gu-
vernul nu se implică în mod evident împotriva traficu-
lui, însă mai mulţi funcţionari vamali au fost condam-
naţi pentru infracţiuni privind traficul de persoane.

La fel, se arată că, de exemplu, în Mexic, legile 
antitrafic nu sunt strict aplicate, însă s-au redus semni-
ficativ migrarea ilicită şi traficul de persoane, datorită 
excelentei cooperări dintre reprezentanţii autorităţilor 
mexicane şi americane. Totuşi, în unele zone, inves-
tigaţiile sunt ineficiente în ceea ce priveşte prostituţia 
şi pornografia având ca obiect copiii. Poliţia a fost 
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sensibilizată de către Agenţia de Asistenţă Socială Fe-
derală şi organizaţii neguvernamentale. Mexicul con-
tinuă să-şi îmbunătăţească eforturile de a monitoriza 
bine graniţele. Totuşi este o ţară de tranzit, astfel încât 
proporţiile fenomenului nu pot fi corect cunoscute, iar 
funcţionarii mexicani nu încearcă să facă diferenţă în-
tre victime şi traficanţi, deportându-i pe toţi. Corupţia 
şi slaba aplicare a legii împotriva celor ce exploatează 
copiii fac ineficiente eforturile autorităţilor mexicane 
de punere sub acuzare a traficanţilor.

Următoarea publicaţie ştiinţifică, pe care o con-
semnăm, aparţine autorului G. Paraschiv, datând din 
2008 [5].

Din analiza lucrării, se desprinde că aceasta este 
consacrată examinării infracţiunilor prevăzute de Le-
gea României nr.678 din 21.11.2001 privind preve-
nirea şi combaterea traficului de persoane, şi anume 
– următoarelor aspecte ale acestor infracţiuni: conţi-
nutul legal; condiţii preexistente; subiecţii infracţiu-
nilor; conţinutul constitutiv; formele infracţiunilor; 
modalităţile şi variantele normative ale infracţiunilor; 
sancţionarea infracţiunilor.

După G.Paraschiv, obiectul juridic special al in-
fracţiunii de trafic de persoane adulte îl constituie 
relaţiile sociale care presupun respectarea libertăţii, 
onoarei şi demnităţii persoanei, a vieţii, inviolabilită-
ţii sexuale, a integrităţii corporale şi sănătăţii acesteia, 
împotriva activităţilor de exploatare, astfel încât per-
soana adultă să nu fie transformată într-un mijloc de 
obţinere a unor foloase, de regulă materiale, de către 
făptuitori. În acest fel, autorul ignoră caracterul com-
plex al infracţiunii în cauză şi, implicit, al obiectu-
lui juridic special al infracţiunii de trafic de persoane 
adulte. De asemenea, suscită rezerve afirmaţia con-
form căreia obiectul juridic special al infracţiunii în 
cauză este apărat împotriva activităţilor de exploatare. 
Infracţiunile privind traficul de persoane, în general, 
şi infracţiunea de trafic de persoane adulte, în speci-
al, pot anticipa activităţile de exploatare, însă nu se 
confundă cu acestea. Aşa cum se va putea vedea în 
cap. 3 al tezei de faţă, pentru existenţa infracţiunilor 
privind traficul de persoane, nu este obligatorie reali-
zarea scopului de exploatare.

În acelaşi timp, este de real interes opinia lui 
G.Paraschiv, potrivit căreia obiectul material al in-
fracţiunilor privind traficul de persoane este corpul 
persoanei traficate, asupra căreia se exercită violenţe 
sau alte acte de constrângere care vatămă integritatea 
fizică, cât şi sumele de bani ori alte foloase materiale 
oferite, date, acceptate sau primite pentru obţinerea 
consimţământului persoanei ce are autoritate asupra 
victimei. Or, de cele mai dese ori, atunci când în doc-
trina penală se caracterizează obiectul material al in-
fracţiunilor privind traficul de persoane, este menţio-
nat doar corpul persoanei, însă, oarecum nejustificat, 
se face abstracţie de foloasele materiale oferite, date, 

acceptate sau primite pentru obţinerea consimţămân-
tului persoanei ce are autoritate asupra victimei. Ast-
fel, caracterizarea este incompletă, scăpându-se din 
vedere că, în contextul infracţiunilor privind traficul 
de persoane, una dintre modalităţile acţiunii adiacente 
o reprezintă oferirea, darea, acceptarea sau primirea 
de foloase materiale pentru obţinerea consimţământu-
lui persoanei ce are autoritate asupra victimei.

O altă publicaţie ştiinţifică, datând din 2009, îl are 
ca autor pe M.Dima [6].

Şi de această dată obiectul investigaţiei, care pre-
zintă interes pentru studiul de faţă, îl constituie faptele 
incriminate în Legea României nr.678 din 21.11.2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de per-
soane. Autorul acordă atenţie: apariţiei şi evoluţiei 
reglementărilor juridice referitoare la traficul ilegal 
de persoane în legislaţia naţională şi internaţională; 
referinţelor istorice privind traficul ilegal de persoa-
ne; apariţiei şi evoluţiei instrumentelor juridice in-
ternaţionale în materia traficului ilegal de persoane; 
examenului teoretic al infracţiunilor privind traficul 
ilegal de persoane în legislaţia română; cauzelor şi 
condiţiilor care favorizează traficul ilegal de persoane 
în România; relaţiei „victimă-traficant” specifică tra-
ficului ilegal de persoane; managementului prevenirii 
şi combaterii traficului ilegal de persoane etc. Se re-
marcă investigarea elementelor de drept comparat ale 
traficului ilegal de persoane. În acest plan, M.Dima 
supune cercetării reglementările referitoare la traficul 
ilegal de persoane, care le conţine legislaţia penală a 
Germaniei, Franţei, Olandei, Spaniei şi Kosovo. În 
mod regretabil, autorul se limitează la o descriere a 
reglementărilor în cauză, fără a efectua o analiză com-
parativă propriu-zisă a acestora. Din acest punct de 
vedere, doar unele dintre rezultatele ştiinţifice, obţi-
nute de M.Dima, pot fi valorificate în vederea clari-
ficării naturii juridice a aspectelor de drept comparat 
ale infracţiunilor privind traficul de persoane.

D.Negoescu este autoarea rezumatului tezei de 
doctorat susţinute în 2009 [7].

Acesta este consacrat analizei: cauzalităţii traficu-
lui de persoane; dimensiunii mondiale a traficului de 
persoane; evoluţiei fenomenului traficului de persoa-
ne în România; formelor de manifestare a traficului de 
persoane; cooperării internaţionale în domeniul pre-
venirii şi combaterii traficului de persoane; legislaţiei 
interne aplicabile în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane; modalităţilor de prevenire a 
traficului de persoane; investigării judiciare a traficu-
lui de persoane; activităţilor procedurale de adminis-
trare a probelor în cauzele privind traficul de persoa-
ne; tehnicilor speciale de investigare a traficului de 
persoane etc.

Obiectul investigaţiei realizate de D.Negoescu îl 
constituie şi aspectele de drept comparat ale preve-
nirii şi combaterii traficului de persoane. Aparte sunt 
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examinate aspectele de drept comparat specifice sta-
telor membre ale Uniunii Europene şi statelor nonco-
munitare. Astfel, în opinia autoarei, de exemplu, con-
form reglementărilor în vigoare din Franţa, sclavia şi 
traficul de persoane nu constituie infracţiuni ca atare; 
doar anumite dispoziţii ale legii penale franceze incri-
minează acele modalităţi infracţionale care au legătu-
ră cu sclavia şi traficul de persoane, la fel ca în cazul 
acelora care se referă la încălcarea drepturilor funda-
mentale ale omului, demnităţii sau integrităţii umane. 
În Ucraina, cadrul legal pentru combaterea traficului 
de persoane se bazează pe principiile derivate din in-
strumentele internaţionale ratificate de către Guver-
nul Ucrainei, precum şi pe Constituţia Ucrainei, care 
recunoaşte valoarea socială şi demnitatea înnăscută 
a fiinţelor umane, asigură protecţie mamei şi copi-
lului şi oferă subvenţii de stat pentru orfani şi copii 
privaţi de îngrijirea parentală adecvată. În Republi-
ca Moldova, la 20.10.2005, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat Legea Republicii Moldova nr.241 
din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea tra-
ficului de fiinţe umane [8]. Beneficiind de susţinerea 
comunităţii internaţionale şi de participarea activă a 
societăţii civile, elaborarea proiectului de lege a durat 
doi ani. Experţii internaţionali ai Consiliului Europei 
au acordat asistenţă la stabilirea prevederilor legale 
conforme cu prevederile acordurilor internaţionale. 
Legea a influenţat structura instituţională a acţiunilor 
de combatere a traficului de persoane din ţară, obli-
gaţiile agenţilor implicaţi, principalele directive de 
combatere, drepturile victimelor etc.

Din 2009 datează şi rezumatul tezei de doctorat 
susţinute de F.Pasca [9]. Iată subiectele de interes 
asupra cărora şi-a concentrat atenţia autorul: evolu-
ţia istorică şi tendinţele fenomenului traficului de 
persoane; factorii favorizanţi şi măsurile profilactice 
în domeniul traficului de persoane; crearea cadrului 
legislativ pentru instituţiile implicate în combaterea 
fenomenului traficului de fiinţe umane; managemen-
tul colaborativ interinstituţional informal în domeniul 
traficului de fiinţe umane; incriminarea faptelor pri-
vind traficul de persoane etc.

Având în vedere lipsurile legislative descri-
se în conţinutul tezei, autorul apreciază ca fiind 
oportune următoarele recomandări de lege fe-
renda în completarea legislaţiei penale române:  
1) să fie reglementată în mod expres răspunderea per-
soanelor juridice pentru săvârşirea infracţiunilor pri-
vind traficul de persoane, atunci când sunt comise în 
numele şi interesul persoanei juridice ori în realizarea 
obiectului de activitate al acesteia; 2) sancţiunile apli-
cate persoanei juridice pentru săvârşirea infracţiunilor 
date să fie amenda penală şi pedepsele complemen-
tare, cum ar fi: închiderea temporară sau definitivă a 
oricărui local utilizat pentru comiterea traficului de 
fiinţe umane sau interzicerea temporară sau definiti-

vă, pentru autorul infracţiunii, în desfăşurarea unor 
activităţi; 3) să fie prevăzute împrejurările considerate 
circumstanţe agravante: a) infracţiunea a pus în pe-
ricol viaţa victimei în mod deliberat sau prin negli-
jenţă gravă; b) infracţiunea a fost comisă împotriva 
unui copil; c) infracţiunea a fost comisă de către un 
funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu; 
d) infracţiunea a fost comisă în cadrul unei reţele de 
crimă organizată; 4) să fie înlocuită expresia ,,trafic 
de persoane” cu expres sia ,,trafic de fiinţe umane”; 5) 
să fie reglementată expres răspunderea organizaţiilor 
religioase, a presei şi a fundaţiilor pentru comiterea 
infracţiunilor privind traficul de persoane etc.

O altă publicaţie ştiinţifică notabilă este articolul 
ştiinţific avându-l ca autor pe C.P. Filip, datând din 
2010 [10]. Doar în parte ne raliem poziţiei autorului 
că obiectul juridic special al infracţiunii de trafic de 
persoane adulte este unul complex, fiind constituit, pe 
de o parte, din relaţiile sociale care se referă la liberta-
tea persoanei, iar pe de altă parte, din relaţiile sociale 
care se referă la respectarea demnităţii, protejarea in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii, împotriva faptelor 
de exploatare a acesteia şi de transformare a persoanei 
într-un mijloc de obţinere a unor beneficii materiale. 
C.P. Filip relevă just caracterul complex al obiectu-
lui juridic special al infracţiunii de trafic de persoa-
ne adulte, însă, ca şi G.Paraschiv, consideră că acest 
obiect este proteguit împotriva faptelor de exploatare. 
Acest punct de vedere nu diferă mult de cel exprimat 
de Gh.Butnaru, V.Bujor şi O.Bejan: „Nu s-a clarificat 
dacă traficul de fiinţe umane se încadrează în limitele 
etapelor recrutării, transportării şi vânzării-cumpărării 
persoanei sau mai include şi etapa exploatării victi-
mei” [11]. Nu agreăm o asemenea opinie, din moment 
ce, conform legislaţiei penale a Republicii Moldova 
şi a României, exploatarea persoanei depăşeşte cadrul 
infracţiunilor privind traficul de persoane. În conse-
cinţă, este adevărat că împotriva faptelor de exploatare 
este apărat un obiect juridic special. Însă acest obiect 
nu este al infracţiunilor privind traficul de persoane, 
dar al infracţiunilor care urmează acestora, marcând 
momentul de epuizare a infracţiunilor privind traficul 
de persoane.

De asemenea, nu este clar de ce C.P. Filip conside-
ră că coautoratul nu este posibil în cazul infracţiunii de 
trafic de persoane adulte, invocând circumstanţa agra-
vantă a săvârşirii acestei infracţiuni de două sau mai 
multe persoane împreună. În opinia noastră, aceasta 
demonstrează tocmai faptul că coautoratul este posi-
bil în cazul infracţiunii de trafic de persoane adulte, 
dar nu în contextul variantei-tip a infracţiunii date.

De lege ferenda, autorul consideră că trebuie intro-
dus în textul de lege şi menţiunea privind vânzarea-
cumpărarea de persoane adulte în scopul exploatării; 
în opinia autorului, în practică apar probleme din cau-
za lipsei unei incriminări concrete a acestor activităţi. 
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În ce ne priveşte, avem convingerea că vânzarea unei 
persoane adulte nu este decât o modalitate faptică a 
transferului acesteia, iar cumpărarea unei persoane 
adulte nu este decât o modalitate faptică a primirii 
persoanei adulte. Asupra acestui fapt atrag atenţia şi 
L.Gîrla şi I.Tabarcea [12]. În acest fel, propunerea lui 
C.P. Filip nu aduce nimic nou în planul incriminării 
faptei de trafic de persoane adulte, doar aglomerând 
inutil textul legii penale.

Continuăm analiza noastră cu lucrarea aparţinând 
lui I.Gîrbuleţ, datând din anul 2010 [13].

Suntem de acord cu autorul atunci când acesta afir-
mă că, în cazul în care făptuitorul comite infracţiu-
nea prin mai multe modalităţi (de exemplu, recrutare, 
transportare, cazare etc.), aceasta are un caracter unic 
şi nicidecum nu poate fi reţinut un concurs real sau 
ideal de infracţiuni. În acest mod, I.Gîrbuleţ combate 
opinia contrară exprimată de I.Lascu [14]. Într-adevăr, 
în normele care incriminează faptele privind traficul de 
persoane sunt nominalizate modalităţi alternative ale 
acţiunii principale şi modalităţi alternative ale acţiunii 
adiacente. Aceasta înseamnă că realizarea infracţiuni-
lor în cauză în oricare dintre modalităţile alternative 
ale acţiunii principale şi în oricare dintre modalităţile 
alternative ale acţiunii adiacente este suficientă pen-
tru existenţa acestor infracţiuni. Dar, în acelaşi timp, 
aceasta înseamnă că pluralitatea de modalităţi ale ac-
ţiunii principale şi de modalităţi ale acţiunii adiacente 
– atestată în contextul aceleiaşi infracţiuni, care are la 
bază o singură intenţie infracţională – nu este un indi-
ciu al concursului de infracţiuni. Faptul că infracţiu-
nea implică o pluralitate de modalităţi nu este în nici 
un caz dovada manifestării unei intenţii infracţionale 
distincte în raport cu fiecare dintre aceste modalităţi. 
În concluzie, pluralitatea de modalităţi infracţionale 
nu trebuie confundată cu pluralitatea de infracţiuni.

Totodată, nu considerăm întemeiat punctul de 
vedere exprimat de I.Gîrbuleţ, conform căruia ex-
ploatarea persoanei traficate este una dintre condiţi-
ile obligatorii sub aspectul existenţei infracţiunilor 
privind traficul de persoane. Or, exploatarea persoa-
nei traficate nu poate fi recunoscută nici modalitate a 
acţiunii principale din cadrul faptelor privind traficul 
de persoane, nici modalitate a acţiunii adiacente din 
cadrul respectivelor fapte. Nu poate fi parte a laturii 
obiective a infracţiunilor privind traficul de persoa-
ne, ceea ce constituie scopul infracţiunilor date, adică 
rezultatul la care aspiră făptuitorul. A condiţiona con-
sumarea infracţiunilor privind traficul de persoane de 
realizarea scopului de exploatare înseamnă nu altceva 
decât a ignora voinţa legiuitorului care a stabilit că 
exploatarea persoanei traficate se situează dincolo de 
limitele infracţiunilor date. Dacă am agrea viziunea 
aparţinând lui I.Gîrbuleţ, implicit, ar trebui să afirmăm 
că nerealizarea scopului de exploatare a persoanei tra-
ficate indică asupra întreruperii la etapa de tentativă 

a executării laturii obiective a infracţiunilor privind 
traficul de persoane. Ceea ce nu poate fi acceptat.

În concluzie la analiza efectuată, luând în consi-
deraţie gradul de studiere a temei cercetate, se poate 
afirma că mai există rezerve neexplorate în ceea ce 
priveşte investigarea problemei reglementării răspun-
derii penale pentru infracţiunile privind traficul de 
persoane în dreptul comparat. Nivelul de elaborare a 
concepţiei de reglementare a răspunderii penale pen-
tru infracţiunile privind traficul de persoane în dreptul 
comparat nu poate fi recunoscut satisfăcător.

Acest articol a fost finanţat din contractul 
POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 
141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane 2007-2013.
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în cele ce urmează, ne vom referi la un alt aspect 
ce ţine de obiectul material al infracţiunilor spe-

cificate la art.191 CP RM.
În acest scop, reproducem următoarea speţă: G.V. a 

fost învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute la lit.c) 
alin.(2) art.191 CP RM. În fapt, din 2004 acesta a înce-
put să concubineze cu V.A. După cununie, iniţial, G.V. 
şi V.A. au locuit în casa părinţilor lui G.V. Apoi, G.V. şi 
V.A. au procurat împreună o casă în satul Burlăneşti, 
raionul Edineţ. În 2007, V.A. a plecat la muncă în Fe-
deraţia Rusă, iar G.V. a rămas acasă. Periodic, V.A. 
îi expedia lui G.V. câte 100-200 $ pentru cheltuielile 
legate de gospodăria lor comună. În total, i-a expediat 
aproximativ 3.000 $. Atunci când V.A. s-a întors din 
Federaţia Rusă, G.V. deja concubina cu o altă persoa-
nă. Drept urmare, V.A. i-a cerut lui G.V. să-i restituie 
cei aproximativ 3.000 $. Acesta a anunţat-o pe V.A. 
că-i va restitui doar 1.500 $, deoarece restul banilor 
primiţi de la V.A. au fost cheltuiţi pentru gospodăria 
lor comună. G.V. a fost achitat, invocându-se lipsa ele-
mentelor constitutive ale infracţiunii prevăzute la lit.c) 

alin.(2) art.191 CP RM. La concret, s-a considerat că 
cei aproximativ 3.000 $, primiţi de la V.A., au fost folo-
siţi integral pentru necesităţile gospodăriei lor comune 
(pentru achitarea convorbirilor telefonice, pentru ram-
bursarea unui credit obţinut în vederea procurării a 90 
de oi etc.) [1].

Nu suntem de acord cu această soluţie. Totodată, 
considerăm unilaterală opinia exprimată de N.V. Viş-
neakova: „Bunurile, aflate în proprietatea comună a 
două sau mai multor persoane, nu pot fi străine pentru 
aceste persoane” [2]. Considerăm că doar partea cuve-
nită fiecărei din aceste două sau mai multe persoane nu 
îi este străină.

O astfel de concluzie reiese din alin.(1) art.345 Co-
dul civil: „Proprietatea comună poate fi caracterizată 
prin delimitarea cotei fiecărui proprietar (proprietate 
pe cote-părţi) sau prin nedelimitarea cotelor-părţi (pro-
prietate în devălmăşie)”. Aşadar, în cadrul proprietăţii 
comune, fiecare coproprietar are cota-parte a sa. Nu 
este relevant dacă această cotă-parte este delimitată sau 
nu de cea a altor coproprietari. De aceea, atunci când 

OBIECTuL  MATERIAL  AL  INFRACŢIuNILOR  PREVăzuTE 
la  art.191  „DELAPIDAREA  AVERII  STRăINE”  

DIN  CODuL PENAL
Partea II

Irina SElEVESTrU,
doctorand (USM)

În cadrul acestui studiu, se stabileşte, printre altele, că forma scrisă a actului juridic, prin care se face încredinţarea 
bunurilor în administrarea făptuitorului, nu este necesară în toate cazurile. Forma în cauză este necesară doar atunci când 
o cere legea. Se arată că, în ipoteza infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM, temeiurile încredinţării bunurilor în admi-
nistrarea făptuitorului trebuie să fie nu doar conforme cu legea. Ele mai trebuie să fie juridice (nu faptice). Doar în acest 
fel,ca rezultat al încredinţării bunurilor în administrarea făptuitorului, acesta va putea obţine anumite prerogative sau îm-
puterniciri asupra respectivelor bunuri. Se demonstrează că nu este oportună excluderea sintagmei „abuz de încredere” din 
dispoziţia art.190 CP RM. O astfel de remaniere legislativă nu ar facilita delimitarea infracţiunilor în cauză de cele reunite 
sub denumirea marginală de „delapidare a averii străine”. Nu în ultimul rând, se argumentează că, în cazul în care bunurile 
altei persoane, încredinţate în administrarea făptuitorului, au o calitate specială care depăşeşte cadrul infracţiunilor prevă-
zute la art.191 CP RM, aplicabil va fi nu acest articol. Se va aplica o altă normă, specială în raport cu art.191 CP RM.

Cuvinte-cheie: delapidarea averii străine; sustragere; obiectul material al infracţiunii; bunurile încredinţate în adminis-
trarea făptuitorului; contract (ne)translativ de proprietate; coproprietate; abuz de încredere; calitate specială.

** *
In this study, it is pointed out, amongst others, that the written form of the legal act which enables the entrusting of 

goods to offenders’ management is not necessary for all the cases. The form in question is needed only when is required 
by law. It is shown that, with regard to the offences referred to at art.191 PC RM, the motives behind entrusting the goods 
to offenders’ management must not only comply with the law, but they also have to be juridical (not factual). Only in this 
way, as a result of entrusting the goods to offenders’ management, thereof the offender will be able to obtain certain pre-
rogatives or powers in respect. Additionally, it is argued that it is not appropriate to exclude the phrase “breach of trust” 
from the disposal of art.190 PC RM. Such a legislative intervention wouldn’t facilitate the delimitation of the offences in 
question from the ones integrated together by the marginal name of embezzlement of others’ wealth. Finally but not least, 
it is argued that, if the goods entrusted to offenders’ management have a special quality that exceeds the legal framework 
of the offences set forth at art.191 PC RM, therefore this article will not be applicable. There will be applied another norm, 
a special one in relation to art.191 PC RM.

Keywords: embezzlement of others’ wealth; theft; material object of the offence; goods entrusted to offenders’ man-
agement; translative ownership agreement; co-ownership; breach of trust; special quality.
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coproprietarul ia bunurile care consti tuie cota-parte a 
sa, nu putem vorbi despre sustragere. Sustragere există 
atunci când coproprietarul ia bunurile care depăşesc 
cota-parte a sa.

Drept confirmare, V.Dobrinoiu opinează: „Poate 
constitui obiectul material al infracţiunii analizate (adi-
că al infracţiunii specificate la art.238 din Codul penal 
român din 17.07.2009 – n.a.) şi bunul asupra căruia 
autorul are numai un drept de coproprietate, deci acel 
bun este indivizibil sau plusul care depăşeşte cota care 
îi aparţine în situaţia unui bun divizibil. De aceea, con-
stituie abuz de încredere fapta unuia dintre soţi de a-şi 
însuşi sau de a dispune pe nedrept de un bun aflat în 
detenţia sa exclusivă sau fapta de a-şi însuşi din domi-
ciliul comun un bun coproprietate a concubinilor” [3]. 
Acestui punct de vedere i se alătură alţi autori [4].

Ideea este dezvoltată de A.V. Şulga: „Bunurile, care 
se află în proprietatea comună a mai multor persoane, 
reprezintă una dintre varietăţile bunurilor încredinţate 
în administrarea făptuitorului. Bunurile, care se află în 
proprietatea comună, nu pot aparţine în deplină măsură 
doar unui coproprietar sau câtorva dintre aceştia. Fi-
ecare dintre coproprietari are un drept de proprietate 
limitat, deoarece nu poate exercita dreptul de posesie, 
de folosinţă sau de dispoziţie asupra acestor bunuri fără 
a avea acordul celorlalţi coproprietari... În cazul sus-
tragerii bunurilor care se află în proprietatea comună a 
soţilor, lipseşte acordul unuia dintre soţi, iar bunurile în 
cauză sunt valorificate pentru a fi satisfăcute interesele 
doar ale celuilalt soţ” [5].

După această digresiune necesară, consemnăm că, 
în speţa sus-menţionată, intenţia lui G.V. de a restitui 
post-factum banii, care depăşesc cota-parte a lui, nu-l 
absolvă de răspundere penală. În context, îşi dovedeşte 
relevanţa ideea expusă de S.Brînza şi V.Stati: „Luarea 
ilegală va fi considerată gratuită şi atunci când com-
pensarea valorii bunurilor luate a avut loc deja după 
săvârşirea sustragerii, după consumarea acesteia, ca 
expresie a reparării benevole a pagubei pricinuite sau a 
înlăturării daunei cauzate. În conformitate cu lit.e) alin.
(1) art.76 CP RM, această circumstanţă poate atenua 
răspunderea penală pentru sustragere, dar nicidecum 
să-l absolve pe făptuitor de ea” [6].

Astfel, considerăm că G.V. a sustras cei aproximativ 
1.500 $ care constituiau cota-parte a lui V.A. Banii în 
cauză i-au fost expediaţi lui G.V. în scopul efectuării de 
cheltuieli pentru gospodăria comună a celor doi. Din 
momentul în care gospodăria a încetat să mai fie co-
mună (întrucât G.V. a început să concubineze cu o altă 
persoană), G.V. nu a mai respectat această destinaţie. 
Cu alte cuvinte, din posesor legitim al celor 1.500 $ 
care constituiau cota-parte a lui V.A. şi care i-au fost 
încredinţaţi în administrare, el s-a transformat în po-
sesorul lor nelegitim. Deci, G.V. a sustras cei aproxi-
mativ 1.500 $ care constituiau cota-parte a lui V.A. În 
această situaţie, contează şi când anume a apărut scopul 
de a sustrage suma de bani în cauză. Astfel, dacă acest 

scop a apărut după trecerea în posesia lui G.V. a celor 
aproximativ 1.500 $, care constituiau cota-parte a lui 
V.A., este aplicabil art.191 CP RM. Dacă însă scopul de 
sustragere a apărut înainte de trecerea acestei sume de 
bani în posesia lui G.V., este aplicabil art.190 CP RM. 
Nu este exclusă nici ipoteza ca una dintre infracţiuni-
le prevăzute la art.190 CP RM să formeze concursul 
real cu una dintre infracţiunile specificate la art.191 CP 
RM. O asemenea ipoteză ar presupune două etape: la 
prima etapă, scopul de sustragere apare după trecerea 
în posesia lui G.V. a primei părţi din cei aproximativ 
1.500 $ care constituiau cota-parte a lui V.A. La cea 
de-a doua etapă, scopul de sustragere apare înainte de 
trecerea celeilalte părţi din respectiva sumă de bani în 
posesia lui G.V.

În alt context, nu doar bunurile comune ale soţilor 
sau ale concubinilor pot reprezenta obiectul material al 
infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM. Astfel, într-o 
speţă se arată: G.B. a fost condamnat în baza lit.c) alin.
(2) art.191 CP RM. În fond, la 31.03.2005, acesta a 
vândut către întreprinderea „A.P.-P.” SRL o cositoa-
re în valoare de 18.500 lei. La 19.01.2000, aceasta i-a 
fost încredinţată în administrare lui G.B. în urma con-
cursului de repartizare a patrimoniului aparţinând col-
hozului „C.”. Vânzarea cositoarei către întreprinderea 
„A.P.-P.” SRL s-a făcut în lipsa acordului celorlalţi 
coproprietari ai acesteia – D.V., M.V., P.I., S.A., S.V., 
Ş.A., B.D., B.A., B.V., M.I., M.M., P.M., Ş.M., Ş.E., G.V., 
G.R., M.E. şi P.L. [7].

Într-adevăr, bunurile, care se află în proprietatea 
unei întreprinderi, pot constitui una dintre varietăţile 
bunurilor încredinţate în administrarea făptuitorului. 
De exemplu, după A.I. Posohov, „vom fi în prezenţa 
delapidării averii străine în cazul sustragerii bunurilor 
care se află în: proprietatea pe cote-părţi a societăţilor 
comerciale, a cooperativelor sau a altor întreprinderi 
colective; proprietatea în devălmăşie a gospodări-
ei ţărăneşti (de fermier)” [8]. Important este ca, şi de 
această dată, coproprietarul să ia bunurile care depă-
şesc cota-parte a lui. În caz conrar, art.191 CP RM este 
inaplicabil.

Nu putem trece cu vederea opinia care-i aparţine lui 
A.V. Şulga: „Sustragerea pe calea delapidării a averii 
străine a bunurilor, aflate în proprietatea comună, tre-
buie delimitată de samavolnicie. Existenţa unui drept 
presupus al făptuitorului asupra cotei-părţi a unui alt 
coproprietar în proprietatea comună nu poate avea nici 
un impact asupra calificării celor săvârşite în confor-
mitate cu art.160 din Codul penal al Federaţiei Ruse. 
Aceasta întrucât necunoaşterea legii nu exonerează 
făptuitorul de răspundere” [9].

Considerăm că, în situaţia descrisă de A.V. Şulga, 
dilema constă nu aceea dacă se aplică răspunderea pe-
nală sau nu. Dilema mai constă în aceea dacă răspun-
derea penală se aplică pentru samavolnicie sau pentru 
delapidarea averii străine. În cazul în care sunt întruni-
te condiţiile stabilite la art.352 CP RM (presupunând, 
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printre altele, că făptuitorul exercită un drept presupus 
în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite), răs-
punderea trebuie aplicată în baza acestui articol. Nu tre-
buie să uităm că, în contextul infracţiunilor prevăzute 
la art.352 CP RM, „situaţia-premisă constă în existenţa 
unui conflict (litigiu) între victimă şi făptuitor. În lipsa 
unei asemenea situaţii-premisă, răspunderea urmează a 
fi aplicată nu conform art.352 CP RM, ci potrivit al-
tor norme” [10]. Din aceste considerente, subscriem 
opiniei lui I.Pascu: „Nu este susceptibil de a constitui 
obiectul material al abuzului de încredere bunul asupra 
căruia există controverse între părţi cu privire la dreptul 
de proprietate” [11].

În concluzie, nu art.191 CP RM, ci art.352 CP RM 
este aplicabil în ipoteza în care făptuitorul revendică, 
în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite, 
bunurile asupra cărora exercită un drept legitim sau 
presupus, iar aceste bunuri se dovedesc a fi cota-parte 
a unui alt coproprietar (altul decât făptuitorul) în pro-
prietatea comună.

Anterior, relevând una dintre caracteristicile obiec-
tului material al infracţiunilor specificate la art.191 CP 
RM, am menţionat: indiferent de formele în care se 
concretizează temeiurile încredinţării bunurilor în ad-
ministrarea făptuitorului, aceste temeiuri trebuie să fie 
conforme cu legea. Înseamnă oare aceasta că obiectul 
material al acestor infracţiuni îl pot constitui doar bu-
nurile care sunt încredinţate în administrarea făptuito-
rului în baza unui document?

În teoria dreptului penal, nu este formulat un răs-
puns unanim la această întrebare. De exemplu, A.P. Se-
vriukov susţine: „Bunuri încredinţate în administrarea 
făptuitorului sunt bunurile transmise în baza unui do-
cument, în vederea deservirii, utilizării sau gestionării 
acestora” [12]. Alţi autori au opinii apropiate [13]. În 
contrast, A.V. Şulga este de părere că bunuri încredin-
ţate în administrarea făptuitorului sunt nu doar bunurile 
transmise acestuia în baza unui document, dar şi bunu-
rile transmise fără o perfectare documentară (de exem-
plu, în cazul executării obligaţiilor de muncă, al înche-
ierii unor contracte de drept civil în formă verbală etc.) 
[14]. O poziţie similară exprimă și alţi autori [15].

Într-adevăr, de exemplu, Codul civil stabileşte: ac-
tul juridic poate fi încheiat verbal, în scris sau în formă 
autentică (alin.(1) art.208); forma este o condiţie de 
valabilitate a actului juridic numai în cazurile expres 
prevăzute de lege (alin.(2) art.208); actul juridic pentru 
care legea sau acordul părţilor nu stabileşte formă scrisă 
sau autentică poate fi încheiat verbal (alin.(1) art.209); 
actul juridic care se execută chiar la încheierea lui poa-
te fi încheiat verbal. Excepţie fac actele juridice pentru 
care se cere formă autentică sau actele juridice pentru 
care forma scrisă este cerută pentru valabilitate (alin.(2) 
art.209); trebuie să fie încheiate în scris actele juridice 
dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi 
persoanele fizice şi dintre persoanele fizice, dacă va-
loarea obiectului actului juridic depăşeşte 1.000 de lei, 

iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea 
obiectului (alin.(1) art.210); nerespectarea formei scri-
se a actului juridic face să decadă părţile din dreptul 
de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru do-
vedirea actului juridic (alin.(1) art.211); nerespectarea 
formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai 
în cazul în care acest efect este expres prevăzut de lege 
sau prin acordul părţilor (alin.(2) art.211).

De asemenea, din dispoziţia de la lit.b) alin.(1) 
art.338 din Codul muncii, reiese că salariatul poate pri-
mi bunurile sau alte valori spre decontare în baza unei 
procuri unice sau în baza altor documente unice.

În conformitate cu alin.(3) art.34 al Legii privind 
pensiile de asigurări sociale de stat, adoptate de Parla-
mentul Republicii Moldova la 14.10.1998 [16], pensia 
se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, 
a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni con-
secutive.

Potrivit Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea servicii-
lor poştale, nr.798 din 18.06.2002 [17], pentru primirea 
trimiterii poştale persoana împuternicită în acest scop 
prezintă procura şi unul din documentele de legitima-
re indicate în pct.103 al acestor Reguli (pct.104); do-
cumentele de legitimare în baza cărora se eliberează 
trimiterile poştale sunt: a) buletinul de identitate; b) 
paşaportul; c) actul de identitate cu drept de reşedin-
ţă eliberat cetăţenilor străini; d) legitimaţia personală a 
deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova; e) legi-
timaţia personală eliberată în schimbul paşaportului; f) 
livretul militar al militarilor în termen; g) permisul de 
conducere auto.

În corespundere cu pct.1 din anexa nr.4 la Hotărâ-
rea Guvernului Republicii Moldova cu privire la exe-
cutarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 
nr.406-II din 23 decembrie 1997, nr.294 din 17.03.1998 
[18], delegaţiile pentru ridicarea valorilor în mărfuri şi 
materiale se eliberează factorilor de decizie ai între-
prinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor pe formularele 
tipizate M-2.

Conform pct.95 din Ordinul Ministrului Transpor-
turilor şi Gospodăriei Drumurilor privind aprobarea 
Regulamentului transportului de călători, bagaje şi me-
sagerii pe calea ferată, nr.83 din 28 aprilie 2005 [19], 
pentru confirmarea preluării bagajelor la transport, ma-
gazia de bagaje eliberează călătorului, la staţia iniţială 
de expediţie, una sau mai multe recipise de bagaje.

Şi astfel de exemple pot continua.
Aşadar, forma scrisă a actului juridic, prin care se 

face încredinţarea bunurilor în administrarea făptui-
torului, nu este necesară în toate cazurile. Forma în 
cauză este necesară doar atunci când o cere legea.

În practica judiciară, această teză este validată de 
unele exemple de aplicare a art.191 CP RM, în care 
încredinţarea bunurilor în administrarea făptuitorului 
s-a făcut fără o perfectare documentară [20]. În aceste 
exemple, a fost respectată recomandarea referitoare la 
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art.191 CP RM, din pct.17 din Hotărârea Plenului Cur-
ţii Supreme de Justiţie Cu privire la prac tica judiciară 
în procesele penale despre sustragerea bunurilor nr.23 
din 28.06.2005: „Bunurile pot fi încre din ţate în virtu-
tea funcţiei de răspundere a făptuitorului, a raporturilor 
contractuale sau a însărcinării speciale din partea făp-
tuitorului” [21].

În cazul în care funcţia de răspundere a făptuito-
rului, raporturile contractuale sau însărcinărea specia-
lă din partea făptuitorului nu presupun forma scrisă a 
încredinţării bunurilor în administrarea făptuitorului, 
nu există niciun impediment în calea aplicării art.191 
CP RM. În consecinţă, ne raliem opiniei formulate de 
I.Zaporojan: „În orice caz, încredinţarea bunurilor are 
un temei de drept, şi nu unul de fapt. În aceste con-
diţii nu se mai poate afirma că încredinţarea bunurilor 
presupune exercitarea prerogativelor de către făptuitor, 
atunci când acesta stăpâneşte bunurile de-facto” [22]. 
Exprimând aceeaşi idee, S.Brînza şi V.Stati afirmă: „În-
credinţarea bunurilor în administrarea făptuitorului este 
un act cu semnificaţie juridică de manifestare a voinţei 
persoanei” [23].

În concluzie, în ipoteza infracţiunilor prevăzute la 
art.191 CP RM, temeiurile încredinţării bunurilor în 
administrarea făptuitorului trebuie să fie nu doar con-
forme cu legea. Ele mai trebuie să fie juridice (nu fap-
tice). Doar în acest fel, ca rezultat al încredinţării bu-
nurilor în administrarea făptuitorului, acesta va putea 
obţine anumite prerogative sau împuterniciri asupra 
respectivelor bunuri.

În altă ordine de idei, este util să-l cităm pe 
I.Zaporojan: „Analiza arată că însuşi faptul transmiterii 
bunurilor în posesia legitimă a făptuitorului este o ma-
nifestare de încredere. De aceea, delapidarea ulterioară 
a acestor bunuri reprezintă implicit un abuz de încre-
dere... Sub aspect etimologic, noţiunea «bunuri încre-
dinţate» cuprinde şi acele bunuri care sunt transmise 
persoanei (persoanelor) în baza contractului de depozit, 
arendă, expediţie, transport etc., încheiat cu ea (ele). În 
cazul sustragerii unor asemenea bunuri, de asemenea 
are loc abuzul de încredere” [24]. Ideea este dezvoltată 
de către V.V. Hiliuta care consideră că ramura de drept, 
care, la momentul comiterii infracţiunii, reglementează 
raporturile juridice dintre făptuitor şi victimă, repre-
zintă acel criteriu care permite delimitarea abuzului de 
încredere în cazul infracţiunilor reunite sub denumirea 
marginală de delapidare a averii străine de abuzul de 
încredere în cazul infracţiunilor reunite sub denumirea 
marginală de escrocherie. Astfel, în ipoteza infracţiu-
nilor reunite sub denumirea marginală de delapidare 
a averii străine, raporturile juridice dintre făptuitor şi 
victimă îşi au suportul în normele dreptului muncii, ale 
unor regulamente, statuturi sau instrucţiuni de serviciu 
etc. Dacă însă la baza raporturilor juridice dintre făp-
tuitor şi victimă se află contractul de drept civil, atunci 
vom fi în prezenţa uneia dintre infracţiunile reunite sub 
denumirea marginală de escrocherie [25].

În replică, în primul rând, reiterăm ideea pe care am 
formulat-o supra: infracţiunile prevăzute la art.191 CP 
RM pot fi săvârşite nu doar în legătură cu desfăşurarea 
unor raporturi juridice de muncă dintre salariat şi anga-
jator. Sfera de aplicare a acestui articol este mai largă. 
Aceasta întrucât nu doar salariatul poate fi subiect al 
infracţiunilor în cauză.

În al doilea rând, considerăm că, în contextul infrac-
ţiunilor reunite sub denumirea marginală de delapidare 
a averii străine, nu abuzul de încredere este cel care-i 
permite făptuitorului să sustragă bunurile ce i-au fost în-
credinţate în administrare. Aceasta chiar dacă din unele 
speţe din practica judiciară [26] reiese contrariul.

Drept urmare, nu susţinem acei autori [27] care 
propun excluderea sintagmei „abuz de încredere” din 
dispoziţia care stabileşte răspunderea pentru infracţiu-
nile reunite sub denumirea marginală de escrocherie. O 
astfel de remaniere legislativă nu ar facilita delimitarea 
infracţiunilor în cauză de cele reunite sub denumirea 
marginală de delapidare a averii străine.

În acest plan, C.Duvac ne ajută să înţelegem de ce 
abuzul de încredere în accepţiunea art.238 din Codul 
penal român din 17.07.2009 înseamnă altceva decât 
abuzul de încredere în accepţiunea art.190 CP RM: 
„Abuzul de încredere (art.238 din noul Cod penal)... 
presupune că bunul de care dispune subiectul activ să 
fi intrat în posesia lui pe baza unui titlu, derivând din-      
tr-un raport juridic preexistent (contract de depozit, 
transport, comodat, gaj, credit etc.), şi nu ca urmare a 
unei induceri în eroare a subiectului pasiv” [28].

Raportându-ne la conjunctura legii penale autoh-
tone, remarcăm că – în situaţia infracţiunilor reunite 
sub denumirea marginală de „escrocherie”, presu-
punând abuzul de încredere – înainte de comiterea 
infracţiunii, făptuitorul nu este posesorul legitim al 
bunurilor pe care le sustrage. În contrast, în cazul 
infracţiunilor reunite sub denumirea marginală de 
„delapidare a averii străine”, înainte de a comite sus-
tragerea, făptuitorul are calitatea de posesor legitim 
al bunurilor. Sub acest aspect, ne raliem poziţiei ex-
primate de  V.I. Plohova: în ipoteza infracţiunilor re-
unite sub denumirea marginală de delapidare a averii 
străine, nu abuzul de încredere, ci exercitarea ilegală 
a prerogativelor asupra bunurilor care i-au fost încre-
dinţate în administrare este ceea ce-i permite făptui-
torului să comită sustragerea [29].

Criticând propunerea de excludere a sintagmei 
„abuz de încredere” din dispoziţia care stabileşte răs-
punderea pentru infracţiunile reunite sub denumirea 
marginală de escrocherie, A.V. Şulga menţionează că, 
în cazul acestor infracţiuni, intenţia de a sustrage apa-
re până la sau în momentul transmiterii bunurilor vic-
timei către făptuitor; în situaţia infracţiunilor reunite 
sub denumirea marginală de delapidare a averii stră-
ine, intenţia de a sustrage apare după acest moment. 
De aceea, în momentul transmiterii bunurilor victimei 
către făptuitor, acesta nu abuzează de încrederea vic-
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timei [30]. Puncte de vedere similare sunt emise de 
către alţi autori [31].

Bineînţeles, acesta nu este singurul criteriu de de-
limitare a infracţiunilor reunite sub denumirea margi-
nală de escrocherie, presupunând abuzul de încredere, 
de infracţiunile reunite sub denumirea marginală de 
delapidare a averii străine. Astfel, I.O. Selivanov şi                
M.V. Saprâkina consideră că, în ipoteza infracţiunilor 
reunite sub denumirea marginală de „escrocherie”, 
presupunând abuzul de încredere, bunurile străine sunt 
transmise în proprietatea făptuitorului. În opoziţie, în 
situaţia infracţiunilor reunite sub denumirea margina-
lă de „delapidare a averii străine”, bunurile străine i se 
transmit făptuitorului cel mult în vederea gestionării 
operative, a expedierii, a păstrării etc. [32] În cea mai 
mare parte, acceptăm această poziţie. Fără a-i reduce 
din valoare, concrertizăm că făptuitorul nu poate do-
bândi dreptul de proprietate asupra bunurilor străine pe 
căi ilegale. Această concluzie reiese din art.320 din Co-
dul civil. Iată de ce, mai corect este să afirmăm că – în 
ipoteza infracţiunilor reunite sub denumirea marginală 
de escrocherie, presupunând abuzul de încredere – vic-
tima (a cărei voinţă este alterată sub influenţa abuzului 
de încredere) doreşte să renunţe definitiv la bunurile 
sale în favoarea făptuitorului. În opoziţie, în situaţia 
infracţiunilor reunite sub denumirea marginală de de-
lapidare a averii străine, victima nu doreşte să renunţe 
definitiv la bunurile sale în favoarea făptuitorului.

În literatura de specialitate, este propus şi un al trei-
lea criteriu de delimitare a infracţiunilor reunite sub de-
numirea marginală de escrocherie, presupunând abuzul 
de încredere, de infracţiunile reunite sub denumirea 
marginală de delapidare a averii străine. În această pri-
vinţă, D.I. Skripnikov susţine: în cazul infracţiunilor 
reunite sub denumirea marginală de escrocherie, pre-
supunând abuzul de încredere, transmiterea bunurilor 
de la victimă către făptuitor are doar în aparenţă un ca-
racter legal. Din această cauză, respectivul act de trans-
mitere a bunurilor este lovit de nulitate. În opoziţie, în 
ipoteza infracţiunilor reunite sub denumirea marginală 
de delapidare a averii străine, atât actul de transmitere 
a bunurilor de la victimă către făptuitor, cât şi pose-
sia care rezultă din acest act, au un caracter legal [33]. 
Această părere este împărtăşită de alţi autori [34].

Cele trei criterii prezentate supra demonstrează cu 
prisosinţă inoportunitatea excluderii sintagmei „abuz 
de încredere” din dispoziţia art.190 CP RM: în contex-
tul legii penale a Republicii Moldova, abuzul de încre-
dere caracterizează infracţiunile reunite sub denumirea 
marginală de escrocherie, nu infracţiunile reunite sub 
denumirea marginală de delapidare a averii străine.

În altă ordine de idei, S.Brînza afirmă: „La infrac-
ţiunile contra patrimoniului trebuie raportate numai 
acele fapte, pe care legiuitorul le-a declarat ca infrac-
ţionale în virtutea pericolului lor deosebit tocmai în 
raport cu valoarea socială fundamentală nominalizată. 
În alţi termeni, se au în vedere fapte, a căror comitere 

vatămă, efectiv sau potenţial, relaţiile sociale cu privire 
la patrimoniu în condiţii de inevitabilitate. De aceea, 
este clar că infracţiunile prevăzute la art.142, 179, lit.b) 
art.181, art.221, 222, 238, 241, 260, 268, 278, 343 CP 
RM, precum şi multe alte asemenea acestora, nu pot 
fi incluse în grupul infracţiunilor contra patrimoniului” 
[35]. Dezvoltând ideea, S.N. Rorer şi O.V. Korobka 
opinează că, în unele cazuri, datorită calităţilor speci-
ale ale bunurilor care constituie obiectul material al in-
fracţiunilor săvârşite prin sustragere, răspunderea se va 
aplica nu în baza normelor care fac parte din capitolul 
legii penale dedicat infracţiunilor contra patrimoniului, 
dar potrivit normelor care fac parte din alte capitole ale 
legii penale [36].

Ne alăturăm acestui punct de vedere. În cazul în 
care bunurile altei persoane, încredinţate în adminis-
trarea făptuitorului, au o calitate specială care depă-
şeşte cadrul infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM, 
aplicabil va fi nu acest articol. Se va aplica o altă nor-
mă, specială în raport cu art.191 CP RM. O asemenea 
soluţie reiese din art.116 CP RM.

Care sunt aceste norme speciale? Şi, respectiv, care 
sunt bunurile ce constituie obiectul material al infracţi-
unilor prevăzute de aceste norme speciale?

Răspunsurile la aceste întrebări sunt: art.181 (în 
cazul urnelor de vot sau al documentelor electorale, 
încredinţate în administrarea făptuitorului); art.2174 

(în ipoteza substanţelor narcotice sau psihotrope în-
credinţate în administrarea făptuitorului); art.240 CP 
RM (în situaţia mijloacelor din împrumuturile interne 
sau externe garantate de stat, încredinţate în adminis-
trarea făptuitorului); art.251 (în cazul bunurilor gaja-
te, luate în leasing, sechestrate sau confiscate, care au 
fost încredinţate în administrarea făptuitorului); art.290 
(în ipoteza armelor de foc (cu excepţia armei de vâ-
nătoare cu ţeavă lisă) sau a muniţiilor, încredinţate în 
administrarea făptuitorului); art.295 (în situaţia mate-
rialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei 
nucleare, încredinţate în administrarea făptuitorului); 
alin.(1) art.360 (în cazul documentelor, imprimatelor, 
ştampilelor sau sigiliilor aparţinând întreprinderilor, 
instituţiilor, organizaţiilor, indiferent de tipul de propri-
etate sau forma juridică de organizare, încredinţate în 
administrarea făptuitorului); alin.(2) art.360 CP RM (în 
ipoteza buletinelor de identitate sau a altor documente 
importante ale persoanelor fizice, cu intenţia de a limi-
ta libertatea persoanei, inclusiv libertatea de circulaţie, 
sau de a o lipsi de aceasta) etc.

În situaţia în care sunt sustrase atât bunuri oarecare 
ale altei persoane, încredinţate în administrarea făp-
tuitorului, cât şi bunuri având oricare dintre calităţile 
speciale nominalizate supra, vom fi în prezenţa unui 
concurs de infracţiuni. Mai concret, una dintre infrac-
ţiunile specificate la art.191 CP RM va forma concurs 
cu una dintre infracţiunile prevăzute la art.181, 2174, 

240, 251, 290, 295, alin.(1) sau (2) art.360 sau altele 
din Codul penal.
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În situaţii de altă natură, nu este exclus ca bunurile 
constituind obiectul material al uneia dintre infracţiuni-
le specificate la art.191 CP RM să reprezinte părţi ale 
altor bunuri care devin deteriorate ca urmare a comite-
rii unei asemenea infracţiuni. În astfel de situaţii, vom 
fi în prezenţa unui concurs de infracţiuni: alături de una 
dintre infracţiunile prevăzute la art.191 CP RM, la ca-
lificare se va reţine infracţiunea presupunând deteriora-
rea bunurilor care conţine bunurile sustrase în urma să-
vârşirii uneia dintre infracţiunile specificate la art.191 
CP RM. Din această perspectivă, considerăm ilustrati-
vă următoarea speţă: U.I. fost condamnat în baza alin.
(2) art.195 şi alin.(2) art.379 CP RM. În fapt, acesta 
îşi satisfăcea serviciul militar prin contract în Brigada 
de artilerie „Prut”, or. Ungheni. U.I. deţinea funcţia 
de ajutor al şefului transmisiuni, având acces liber la 
aparatajul de transmisiune secretă T-217 şi T-219, fiind 
responsabil pentru întreţinerea în ordine a acestui apa-
rataj, funcţionarea lui, asigurarea transmisiunilor în 
Brigada de artilerie „Prut”, asigurarea capacităţii de 
luptă în transmisiuni. În aceste împrejurări, două per-
soane i-au propus lui U.I. să dezasambleze respectivul 
aparataj, pentru a extrage ulterior din acesta paladiu. 
Acceptând respectiva propunere, U.I. a sustras din apa-
ratajul de transmisiune secretă T-217 şi T-219 2.334 de 
lamele de formare a cheilor de secretizare, care conţi-
neau 816,025 gr. de paladiu în valoare de 155044,76 
lei. Ca rezultat, a fost deteriorată intenţionat tehnica 
militară, fapta soldându-se cu urmări grave [37].

Analizând speţa în cauză, putem observa că infrac-
ţiunea, prevăzută la alin.(2) art.195 CP RM (exprimată 
în însuşirea în proporţii deosebit de mari sub formă de 
delapidare a averii străine), se află în conexitate etio-
logică cu infracţiunea specificată la alin.(2) art.379 
CP RM. Altfel spus, infracţiunea specificată la alin.(2) 
art.379 CP RM este săvârşită pentru a înlesni comiterea 
infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.195 CP RM.

În încheiere, formulăm următoarele concluzii refe-
ritoare la obiectul material al infracţiunilor specificate 
la art.191 CP RM:

1) în cazul infracţiunilor prevăzute la art.191 CP 
RM, obiectul material are, în primul rând, trăsăturile ce 
caracterizează obiectul material al sustragerii. În al doi-
lea rând, există trăsături care individualizează obiectul 
material al infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM în 
raport cu obiectul material al celorlalte infracţiuni să-
vârşite prin sustragere (care sunt specificate la art.186-
188, 190 şi 192 CP RM);

2) nu există nici un temei de a devia de la axioma 
potrivit căreia obiectul material al sustragerii, indiferent 
de forma pe care o adoptă, îl pot consitui doar bunurile 
mobile. Numai astfel de bunuri pot constitui obiectul 
material al infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM;

3) considerăm obligatorii următoarele cinci carac-
teristici ale obiectului material al infracţiunilor reunite 
sub denumirea marginală de „delapidare a averii străi-
ne”, caracteristici care rezultă din sintagma „încredinţa-

te în administrarea făptuitorului” utilizată în art.191 CP 
RM: a) încredinţarea bunurilor în administrarea făptui-
torului presupune că, înainte de comiterea infracţiunii, 
victima i le transmite benevol; b) indiferent de formele 
în care se concretizează temeiurile încredinţării bu-
nurilor în administrarea făptuitorului, aceste temeiuri 
trebuie să fie conforme cu legea; c) ca rezultat al încre-
dinţării bunurilor în administrarea făptuitorului, acesta 
obţine anumite prerogative sau împuterniciri asupra re-
spectivelor bunuri; d) după încredinţarea bunurilor în 
administrarea făptuitorului, acestuia îi revine obligaţia 
să asigure interesul celui care-i transmite bunurile; e) 
după încredinţarea bunurilor în administrarea făptuito-
rului, victima îşi păstrează dreptul de proprietate asupra 
acestora;

4) bunurile, care constituie obiectul contractelor, 
de exemplu, de comodat, locaţiune sau leasing, pot re-
prezenta obiectul material al infracţiunilor prevăzute la 
art.191 CP RM. Or, din art.859, 875 şi 923 din Codul 
civil, reiese că aceste contracte nu sunt translative de 
proprietate;

5) în cazul în care făptuitorul consideră că bunurile 
i-au fost încredinţate în proprietate (deşi, în realitate, 
i-au fost conferite doar anumite prerogative sau împu-
terniciri asupra acestora), după care sustrage respecti-
vele bunuri, va răspunde pentru tentativa la una dintre 
infracţiunile specificate la art.190 CP RM. În opoziţie, 
în cazul în care făptuitorul consideră că i-au fost confe-
rite doar anumite prerogative sau împuterniciri asupra 
bunurilor încredinţate (deşi, în realitate, bunurile i-au 
fost încredinţate în proprietate), după care sustrage re-
spectivele bunuri, va răspunde pentru tentativa la una 
dintre infracţiunile prevăzute la art.191 CP RM;

6) atunci când coproprietarul ia bunurile care consti-
tuie cota-parte a lui, nu putem vorbi despre sustragere. 
Sustragere există atunci când coproprietarul ia bunurile 
care depăşesc cota-parte a lui;

7) nu art.191 CP RM, ci art.352 CP RM este aplica-
bil în ipoteza în care făptuitorul revendică, în mod arbi-
trar şi prin încălcarea ordinii stabilite, bunurile asupra 
cărora exercită un drept legitim sau presupus, iar aceste 
bunuri se dovedesc a fi cota-parte a unui alt coproprie-
tar (altul decât făptuitorul) în proprietatea comună;

8) forma scrisă a actului juridic, prin care se face 
încredinţarea bunurilor în administrarea făptuitorului, 
nu este necesară în toate cazurile. Forma în cauză este 
necesară doar atunci când o cere legea;

9) în ipoteza infracţiunilor prevăzute la art.191 CP 
RM, temeiurile încredinţării bunurilor în administrarea 
făptuitorului trebuie să fie nu doar conforme cu legea. 
Ele mai trebuie să fie juridice (nu faptice). Doar în acest 
fel, ca rezultat al încredinţării bunurilor în administra-
rea făptuitorului, acesta va putea obţine anumite prero-
gative sau împuterniciri asupra respectivelor bunuri;

10) nu este oportună excluderea sintagmei „abuz de 
încredere” din dispoziţia art.190 CP RM. O astfel de re-
maniere legislativă nu ar facilita delimitarea infracţiu-
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nilor în cauză de cele reunite sub denumirea marginală 
de „delapidare a averii străine”;

11) în cazul în care bunurile altei persoane, încredin-
ţate în administrarea făptuitorului, au o calitate specială 
care depăşeşte cadrul infracţiunilor prevăzute la art.191 
CP RM, aplicabil va fi nu acest articol. Se va aplica o 
altă normă, specială în raport cu art.191 CP RM.
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Scopul acestui mesaj științific este determina-
rea legităților în construirea componențelor 

infracționale ce incriminează violența în familie și alte 
fapte conexe în legea penală a unor state străine. Pentru 
realizarea acestui scop, vor fi supuse unei analize com-
parative normele juridico-penale ale unor state europe-
ne în sfera prevenirii și combaterii violenței în familie.

Cercetarea științifică a fost pornită de la identifica-
rea conținutului textelor legislative străine; clasificarea 
procedeelor de tehnică legislativă aplicată diferit și for-
mularea unor concluzii relevante care ar contribui la 
îmbunătățirea cadrului incriminator în sistemul de drept 
al Republicii Moldova în sfera prevenirii și combaterii 
violenței în familie și a altor fapte conexe acesteia.

Am demonstrat că măsurile legislative sunt 1. 
aprobate atât la nivelul Părții generale a codurilor 
penale străine, cât și la nivelul al Părții speciale.

În dreptul penal comparat, am sesizat că noțiunea de 
„membru de familie” este identificată în Partea gene-
rală a mai multor legi penale străine. Astfel, în sensul 
alin.(14) secțiunea 459 Cod penal al Ungariei, mem-
brul familiei desemnează următoarele persoane:

rudă apropiată și soțul acesteia sau partenerul a) 
domestic;

părinții adoptivi, inclusiv persoane care au pre-b) 
luat îngrihjirea și educarea copilului, copii adoptivi, in-
clusiv cei care au fost luați pentru îngrijire și educare;

frați, surori, soții acestora sau partenerii c) 
înregistrați ai acestora;

soții și partenerii domestici;d) 
rudă apropiată și frați (surori) ai soților sau ai e) 

partenerilor domestici [1]. 
Totodată, unele state preferă să utilizeze noțiunea 

„rudă apropiată” și nu „membru al familiei”, cum ar 

fi prevederi exprese întâlnite în Codul penal al Elveției, 
care definește noțiunea de „rude apropiate” cuprin-
zând soțul, partenerul înregistrat, rudele de pe linie as-
cendentă sau descendentă, frații și surorile (compleți și 
parțiali), părinții adoptivi, frați și surori adoptivi, copii 
adoptivi [2]. În conformitate cu art.68.2 CP al Elveției, 
membrii familiei sunt toți cei care conviețuiesc în 
aceeași locuință. 

Codul penal al republicii Croația în pct.(30) art.89 
stabilește noțiunea „membri de familie”. Astfel, mem-
bru de familie constituie soțul sau partenerul în baza 
dreptului comun, fostul soț sau fostul partener în baza 
dreptului comun, rudă de pe linie dreaptă, părintele-
adoptativ și cel adoptat, rudă pe linie laterală până la 
gradul trei, inclusiv afinii de gradul doi [3].

Cu toate că în Partea specială a Codului penal al 
Lituaniei nu sunt prevăzute norme juridico-penale 
consacrate incriminării distincte a faptelor de violență 
în familie, acest act legislativ conține un articol care 
definește cercul persoanelor-membri ai familiei (art.248 
CP al Lituaniei) și încă două articole de sine stătătoare 
care, prin intermediul stabilirii măsurilor de siguranță, 
contribuie la combaterea violenței în familie [4]. Po-
trivit art.248 CP al Lituaniei („Interpretarea concep-
telor”), noțiunea de „rude apropiate” include părinți 
(părinți adoptivi), frați, surori, bunei și nepoți. Membrii 
familiei făptuitorului vor fi părinți (părinți adoptivi), 
copii (copii adoptivi), frați, surori, soții acestora care 
locuiesc împreună cu făptuitorul, precum și soțul făp-
tuitorului sau persoana care trăiește cu acesta în concu-
binaj și părinții soțului.

Am evidențiat că protecția victimelor  violenței 2. 
în familie se realizează atât prin crearea normelor 
juridico-penale speciale, care incriminează violența 

uNELE  CONCLuzII  PRIVIND  VIOLENțA  îN  FAMILIE  
șI  FAPTELE  CONExE  îN  DREPTuL  PENAL  COMPARAT 
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în familie sau fapte conexe, precum și prin intro-
ducerea agravantelor în cadrul unor componențe 
infracționale împotriva vieții persoanei, sănătății 
acesteia, autonomiei sexuale etc.

În legislația penală a mai multor state, în afară de 
componențele speciale ce incriminează violența do-
mestică, sunt prevăzute semnele calificative care agra-
vează răspunderea penală pentru săvârșirea unor fapte 
infracționale împotriva unor victime cu statut special. 
Deseori legiutorul introduce prevederi speciale privind 
coraportul făptuitor-victimă, spre exemplu, aflarea vic-
timei în situație de dependență materială, familială sau 
de altă natură, ori aflarea victimei în stare de neputință 
datorată vârstei minore sau înaintate sau din cauza altor 
vulnerabilități personale, precum și deseori sunt indi-
cate expres prevederi referitoare la relații de familie 
sau relații asemenătoare cu acestea în calitate de semn 
calificativ care agravează răspunderea penală a făptui-
torului. 

Codul penal belgian din 8 iunie 1867, intrat în vi-
goare la 15 octombrie 1867, reglementează în volumul 
2 intitulat „Despre infracţiuni şi despre reprimarea 
acestora în special”, în titlul VIII, „Infracţiunile con-
tra persoanei”. Conform art.398, fapta care constă în 
rănirea sau lovirea cu intenţie a unei persoane se pe-
depseşte cu închisoare de la 8 zile la 6 luni şi amendă. 
Dacă fapta a fost comisă cu premeditare, se pedepseşte 
cu închisoare de la o lună la 1 an şi amendă (alin.(2)  
art.398) [5]. 

Art.405-bis al Codului penal belgian prevede o 
primă formă agravată a infracţiunii din art.398. Dacă 
fapta a fost săvârşită împotriva unui minor sau împo-
triva unei persoane care, din cauza sănătăţii fizice sau 
psihice, nu a putut să se întreţină, se pedepseşte cu în-
chisoare de la o lună la 1 an şi amendă, în cazul alin.(1) 
sau cu închisoare de la două luni la 2 ani şi amendă, în 
cazul alin.(2) art.398 CP belgian. 

O altă formă agravată este prevăzută de art. 405-trei 
şi constă în săvârşirea faptei împotriva unui minor sau 
a unei persoane care, din cauza stării fizice sau mintale, 
nu a putut să se întreţină, de către mamă, de către tată 
sau de către alţi ascendenţi, orice altă persoană cu auto-
ritate asupra minorului sau căreia i s-a încredinţat mi-
norul, sau orice altă persoană care locuieşte ocazional 
sau în mod obişnuit cu victima. Fapta este prevăzută în 
formă agravată în art.410 şi constă în săvârşirea faptei 
împotriva tatălui sau a mamei sau altui ascendent (cf.
alin.(1)) sau împotriva soţiei sau persoanei cu care co-
abitează şi întreţine sau a întreţinut o relaţie afectivă şi 
sexuală de durată (cf.alin.(2)) [6].

O protecție juridico-penală amplificată a victimelor 
violenței în familie o întâlnim în Codul penal al Unga-
riei [7]. Astfel, comiterea faptei de către membrul fami-
liei constituie circumstanță agravantă în cazul săvârșirii 
exploatării sexuale (Secțiunea 196 CP al Ungariei). 

În Codul penal al republicii Albania, nr.7895 din 
27 ianuarie 1995, este sancționat într-un articol sepa-

rat omorul unei persoane din cauza relațiilor famili-
ale (art.79/c) [8]. De specificat că dispoziția art.79/c 
CP al Republicii Albania incriminează omuciderea 
intenționată a persoanei care este soțul, fostul soț, con-
cubinul, sau fostul concubin, rudă apropiată sau rudă 
apropiată a soțului făptuitorului. Totodată, în art.99 al 
acestui cod este prevăzută sancțiunea penală pentru ca-
uzarea suicidului sau a tentativei de suicid a unei per-
soane din cauza tratamentului inuman sau unui com-
portament sistematic care afectează în mod serios dem-
nitatea persoanei, comisă de către o altă persoană care 
se află în stare de dependență sau de către o persoană 
cu care aceasta se află în relații de familie sau relații de 
concubinaj [9]. 

Am argumentat că o protecție juridico-pe-3. 
nală deosebită se acordă minorilor atât împotriva 
actelor violente în cadrul raporturilor familiale, cât 
și în afara acestora, accentul fiind deviat în direcția 
protecției drepturilor copilului în general.

Așadar, legislația penală a mai multor state europe-
ne distinge relele tratamente aplicate minorului, aban-
donul acestuia și neglijarea lui. 

Relele tratamente cu copii cuprind un spectru larg 
de acțiuni care cauzează prejudicii copilului din par-
tea persoanelor care trebuie să-l protejeze și să-l în-
grijească. Prin urmare, acestea cuprind orice acțiune 
sau inacțiune a părinților, a reprezentanților legaili, a 
educătorilor sau altor persoane, care conduce sau există 
mare probabilitate că va conduce la deces, prejudiciu 
fizic sau psihic serios sau la violență sexuală [10]. 

Relele tratamente constituie un termen general care 
desemnează orice acțiune sau inacțiune a părinților, 
altor persoane împuternicite care conduce la cauzarea 
prejudiciului grav copilului sau la apariția probabilității 
crescute a unor astfel de prejudicii la copil [11]. Se 
evidențiază câteva forme ale relelor tratamente aplica-
te copilului: violență fizică, psihică, sexuală, precum și 
neglijarea necesităților fundamentale ale copilului.

Neglijarea necesităților fundamentale ale copilului 
constituie lipsa de atenție față de necesitățile vitale ale 
copilului în hrană, îmbrăcăminte și îngrijiri medicale. 
Neglijarea include neglijarea în educație, dezvoltare și 
asistență medicală în cazul agravării bolilor cronice.

Violența sexuală asupra copiilor presupune orice 
contact sau interconexiune în care copilul este supus 
simulării cu caracter sexual sau este folosit pentru si-
mulare sexuală [12]. Incestul constituie orice activitate 
sexuală dintre copii și adulți.

Violența fizică aplicată copilului presupune cauza-
rea intenționată a loviturilor, traumelor, leziunilor și 
mutilărilor. Violența semnifică orice formă a relațiilor 
interpersonale care este îndreptată spre menținerea 
controlului asupra unei alte persoane cu forța.

În Secțiunea IX a Codului penal albanez sunt pre-
văzute fapte infracționale împotriva copiilor, căsătoriei 
și familiei. Printre acestea sunt incriminate: 

abandonul copiilor minori (art.124); −	
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relele tratamente aplicate minorilor (art.124/b); −	
coerciția sau prohibiția de a concubina sau de a −	

încheia ori de a desface o căsătorie (art.130); 
violența domestică (art.130/a) [13]. −	

În sensul art.124 CP albanez, abandonul unui co-
pil sub vârsta de 16 ani de către părinte sau de către 
o altă persoană împuternicită să-l protejeze constituie 
infracțiune [14]. Totodată, Codul penal al republicii 
Croația sancționează violarea obligațiilor familiale 
(art.208 CP), inclusiv abandonul în situații dificile de 
viață a membrului de familie care nu se poate autoîn-
griji [15].

Relele tratamente aplicate minorilor fie fizice, fie 
psihologice constituie infracțiune în sensul art.124/b 
CP albanez, dacă au fost cauzate de către părinții aces-
tora, soră, frate, bunel sau bunică, tutore legal sau altă 
persoană care este obligată să-l supraveheze. Este de 
menționat că în sensul acestui articol, orice formă de 
coerciție, exploatare, încurajare sau folosire a minoru-
lui pentru a obține profit sau săvârșirea unor acte care 
prejudiciază starea fizică sau psihică a copilului consti-
tuie relele tratamente aplicate minorului [16]. 

Un interes deosebit îl reprezintă norma juridico-
penală incorporată în art.213 CP al Republicii Croația 
(Neglijența sau relele tratamente aplicate copilului sau 
adolescentului). Astfel, un părinte, un adoptător, o per-
soană împuternicită să-l supravegheze pe copil sau o 
altă persoană care admite neglijență severă în exerci-
tarea obligațiilor în întreținerea sau educația copilului 
sau adolescentului este pedepsit cu închisoarea de la 
trei luni până la trei ani [17].

Aceeași pedeapsă va fi aplicată subiecților indicați 
supra, dacă aceștia îi aplică relele tratamente copilu-
lui ori adolescentului, sau îl impun la lucru excesiv în 
condiții improprii vârstei copilului ori adolescentului 
sau la orice ocupație, inclusiv cu scopul de profit, care 
este prejudiciabilă pentru dezvoltarea acestuia. Toto-
dată, fapta prevăzută supra, care a prejudiciat grav să-
nătatea copilului sau adolescentului, sau care a constat 
în folosirea acestuia în prostituție sau un alt comporta-
ment asocial ori delicvent.

Codul penal al Estoniei prevede un capitol distinct 
dedicat infracțiunilor contra familiei și minorilor. În 
subsecțiunea 1 „Infracțiuni contra familiei” sunt incluse:

Încălcarea obligației de a asigura întreținerea −	
unui copil (§169 CP al Estoniei).

Încălcarea obligației de a asigura întreținerea −	
unui părinte (§170 CP al Estoniei).

Abuzul de drepturi din partea tutorelui sau cura-−	
torului (§171 CP al Estoniei).

Răpirea unui copil (§172 CP al Estoniei).−	
Vânzarea sau procurarea unui copil (§173 CP al −	

Estoniei).
Substituirea copilului (§174 CP al Estoniei) −	

[18].
De menționat că subsecțiunea „Infracțiuni împotri-

va minorilor” din Codul penal al Estoniei cuprinde:

Traficul persoanelor în scopul obținerii unor −	
avantaje din partea minorilor (§175 CP al Estoniei).

Complicitatea la prostituție însoțită cu atragerea −	
minorilor (§176 CP al Estoniei).

Folosirea minorilor în efectuarea lucrărilor por-−	
nografice (§177 CP al Estoniei).

Folosirea minorilor în efectuarea lucrărilor ero-−	
tice (§1771 CP al Estoniei).

Efectuara lucrărilor cu atragerea pornografiei −	
sau executarea pornografiei infantile. Folosirea mino-
rilor în efectuarea lucrărilor pornografice (§178 CP al 
Estoniei).

Incitarea sexuală a copiilor (§179 CP al Estoni-−	
ei).

Angajarea în câmpul muncii a persoanei căreia −	
i se interzice în baza legii lucrul cu copiii (§1791 CP al 
Estoniei).

Expunerea violenței în prezența minorului (§178 −	
CP al Estoniei).

În conformitate cu prevederile din §178 CP al Esto-
niei, persoana care posedă, arată sau execută într-un 
alt mod vizibil lucrări sau reproducții de lucrări care 
promovează violență sau cruzime în prezența persoanei 
care nu a atins vârsta de 18 ani, omoară sau torturează 
un animal în prezența minorului, precum și manifestă 
violența în prezența acestuia în orice alt mod constituie 
infracțiune. Aceeași faptă comisă de persoana juridică 
se pedepsește doar prin sancțiune pecuniară [19].

Codul penal al letoniei în cap. XVII „Infracțiuni 
contra familiei și minorilor” conține două norme con-
sacrate protecției juridico-penale a persoanelor aflate 
sub tutelă sau curatelă, precum și protecției juridico-
penale a minorilor împotriva cruzimii și violenței.

Astfel, în conformitate cu secțiunea 171 („Abuz 
de drept din partea supraveghetorului”) constituie 
infracțiune, dăcă supraveghătorul execută tutelă sau 
curatelă în detrimentul persoanei aflate sub tutelă sau 
curatelă. Această normă juridico-penală este relativ 
nouă pentru legea penală a Letoniei fiind introdusă la 
13 decembrie 2012.

În conformitate cu prevederile secțiunii 174 („Cru-
zimea și violența împotriva minorului”), persoana care 
săvârșește cruzimi sau violențe față de minor, dacă 
această faptă a condus la suferințe fizice sau men-
tale, și dacă între această persoană și minor a existat 
dependență financiară sau de altă natură, și dacă fapta 
nu a provocat urmări grave [20].

Totodată, în cap. XX CP al Ungariei „Infracțiuni 
contra copiilor și contra dreptului familiei” găsim incri-
minarea următoarelor fapte infracționale:

Abuzul minorului (secțiunea 208 CP al Unga-−	
riei). 

Violență domestică (secțiunea 212/A.25) [21].−	
Așadar, în conformitate cu alin.(1) art.208 CP al 

Ungariei (Abuzul minorului), persoana căreia îi este 
încredințată supravegerea și îngrijirea unui minor, in-
clusiv partenerul domestic sau tutore care exercită cus-
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todia parentală, precum și părinte care a fost privat de 
drept la custodie parentală, dacă acesta locuiește împre-
ună în aceeași încăpere sau în aceeași casă cu minorul, 
și dacă acesta încalcă grav obligații care apar din aceas-
tă custodie și, prin urmare, pune în pericol dezvoltarea 
fizică, intelectuală morală și mentală, săvârșește fapta 
de abuz al minorului. Totodată, alin.(2) art.208 CP al 
Ungariei prevede răspunderea penală pentru abuz al 
minorului sub forma de atragere a acestuia la comiterea 
unor infracțiuni sau unor fapte amorale.

Codul penal general al Islandei cunoaște fapta 
infracțională de violență în familie prevăzută la art.191, 
cuprinsă în cap. XXI „Infracțiuni contra relațiilor fa-
miliale”. Prevederile acestui articol sunt aplicabile în 
cazul în care oricine cauzează prejudicii prin insulte 
sau neglijență grosolană propriei soții, soț, propriului 
copil sau unui alt copil sau adolescent până la vârsta de 
18 ani care se află sub supravegherea făptuitorului, sau 
unei alte persoane aflate în relație de rudenie directă 
sau afinitate [22].

Codul penal al Franței conține cap. VII „Infracțiuni 
contra familiei și minorilor”. Astfel, în conformitate cu 
art.227-1, abandonarea unui minor sub 15 ani în ori-
ce loc se pedepsește cu închisoarea pe un termen de 7 
ani și amendă de €100.000, cu excepția cazurilor când 
abandonul a fost săvârșit cu asigurarea securității și 
sănătății minorului. 

Potrivit art.227-2 CP al Franței, abandonarea unui 
minor sub 15 ani, care a cauzat mutilarea minorului sau 
dizabilitate permanentă, se pedepsește cu închisoare pe 
un termen de 20 de ani. Abandonarea copilului sub 15 
ani, care a cauzat decesul minorului, se pedepsește cu 
închisoarea pe un termen de 30 de ani.

Este de subliniat că în acest capitol legea penală a 
Franței în art.227-7 incriminează răpirea minorului de 
la persoanele care exercită autoritatea parentală cărora 
copilul este încredințat în baza legii sau cu cine locuiește 
permanent, de către un ascendent, și se pedepsește cu în-
chisoarea pe un termen de un an și amenda de €15.000. 
Totodată, în conformitate cu art.227-8 CP al Franței, 
răpirea unui minor, săvârșită în aceleași condiții ca și în 
art.227-7, însă de către o altă persoană, se pedepsește 
cu mult mai aspru, și anume, cu închisoarea pe un ter-
men de 5 ani și amenda de €75.000.

În cadrul Secțiunii V „Punerea în pericol a minori-
lor” CP al Franței sunt incriminate următoarele fapte 
infracționale:

Art.227-15 – Privarea de hrană sau îngrijire ce pune 
în pericol sănătatea minorului cu vârsta sub 15 ani, 
săvârșită de către un ascendent sau altă persoană care 
exercită autoritatea parentală sau care exercită autorita-
te de facto asupra copilului, se pedepsește cu închisoa-
rea pe un termen de ani și amendă de €100.000. Legea 
penală precizeză că lăsarea copilului sub vârsta de șase 
ani pe drumuri publice sau în alt loc unde circulă trans-
portul public cu scopul de a solicita generozitatea celor 
din jur la fel constituie privarea de îngrijire. Art.227-

15 – aceeași faptă care a condus la decesul victimei se 
pedepsește cu închisoare de 30 de ani.

Art.227-17 – neîndeplinirea de către tată sau mamă, 
fără temeiuri rezonabile, a obligațiilor de a asigura să-
nătatea, siguranța, educația și moravurile copilului său 
minor, se pedepsește cu închisoarea pe un termen de 5 
ani și amendă în mărime de €75.000.

Codul penal al Elveției nu prevede răspunderea 
penală pentru violență în familie, însă sancționează 
neglijența făptuitorului de a asigura suportul familiei 
(art.217-175) și neglijența făptuitorului de a executa 
obligații de îngrijire, supraveghere și educație (art.219-
177) [23].

Codul penal al Germaniei nu conține vreo preve-
dere de sine stătătoare dedicată violenței în familie, 
însă prevede răspunderea penală pentru încălcarea 
obligațiilor pentru îngrijire și educație a copilului [24].

Am identificat că în majoritatea codurilor pe-4. 
nale violența în familie este expres definită nu doar 
ca violență fizică sau psihică, dar și ca violență sexu-
ală, precum și lipsirea sau restricționarea libertății 
fizice a victimei.

Astfel, legea republicii Belarus nr.122-3 din 04 
ianuarie 2014 privind bazele activității contravențiilor, 
stabilește raporturi, precum și sancționează diferite 
contravenții, inclusiv violența în familie: „Violența în 
familie reprezintă acțiuni intenționate cu caracter fizic, 
psihologic sau sexual din partea unui membru al fa-
miliei față de un alt membru al familiei, prin care se 
încalcă drepturile, libertățile, interesele legitime și se 
cauzează suferințe fizice și (sau) psihice” [25].

Potrivit alin.(1) secțiunea 212/A.25 CP al Ungariei 
(Violență domestică), orice persoană care în mod re-
gulat: 

încalcă serios demnitatea umană sau este impli-a) 
cată în orice comportament degradant sau violent; 

sustrage sau ascunde orice avere din proprietatea b) 
comună sau conjugală, prin ce cauzează lipsire serioasă 
a averii împotriva părintelui sau copilului acestuia, sau 
împotriva membrului familiei, fostului soț sau partene-
rului domestic care locuiește în aceeași casă sau încă-
pere, împotriva tutorelui sau persoanei aflate sub tutelă, 
împotriva curatorului sau persoanei aflate sub curatelă, 
constituie violență în familie, dacă cele săvârșite nu 
conțin semnele unei alte infracțiuni mai grave [26].

În conformitate cu alin.(2) din secțiunea 212/A.25 
CP al Ungariei, oricine este vinovat în violență în fa-
milie în cazurile în care:

aplică lovituri care necesită recuperare pe o pe-a) 
rioadă ce nu depășește opt zile, sau săvârșește un act 
de calomnie fie în mod verbal, fie în alt mod, cu scopul 
ponegririi persoanei că ea ar fi săvârșit un atac fizic;

aplică lovituri care necesită recuperare pe o pe-b) 
rioadă ce depășește opt zile, sau cu intenție josnică ori 
din motive josnice; sau împotriva unei persoane care 
nu se poate autoapăra sau care nu-și poate exprima pro-
pria voință; sau împotriva persoanei a cărei abilitate de 
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a se autoapăra este redusă din cauza vârstei înaintate 
sau dizabilității, precum și încălcarea libertății persona-
le sau efectuarea unei constrângeri, cum ar fi privarea 
de libertate [27].

Ca o alternativă față de infractori care au comis acte 
de violență domestică poate fi aplicată expulzarea.

În conformitate cu prevederile art.130 CP albanez, 
coerciția sau prohibiția de a concubina sau de a încheia 
ori de a desface o căsătorie constituie infracțiune.

Un interes deosebit îl reprezintă norma juridico-
penală incorporată în art.130/a CP albanez (Violența 
domestică). Potrivit prevederilor în vigoare, aplicarea 
loviturilor precum și orice act de violență împotriva 
persoanei care este soțul, fostul soț, concubinul sau fos-
tul concubin, rudă apropiată în baza relațiilor de rude-
nie sau căsătorie cu autorul infracțiunii, cu condiția că 
această faptă a avut consecințe asupra integrității fizice, 
psihosociale și economice a victimei. Săvârșirea unui 
act de violență domestică împotriva copilului constituie 
componență agravantă a violenței domestice în sensul 
art.130/a CP albanez [28].

Am stabilit că inviolabilitatea persoanei în fa-5. 
milie constituie obiectul juridic special, însă în unele 
state se observă o tendință clară de a promova con-
cepte feministe în cadrul procesului de prevenire și 
combatere a violenței în familie.

Treptat, în legislația penală a unor state apare un 
nou obiect al protecției juridico-penale, cum ar fi in-
violabilitatea persoanei în sensul integrității acesteia. 
În această ordine de idei, vom menționa că în Codul 
penal al Suediei (cap. 4, secțiunea 4a) a fost formula-
tă o componență de sine stătătoare care pune accentul 
asupra dereglării grave a stării interne a persoanei în 
urma încălcării grave a inviolabilității acesteia [29]. 
Vom aduce textul integral al normei:

„Persoana care comite acțiuni criminale definite în 
capitolele 3, 4 sau 6 împotriva unei alte persoane având 
în prezent sau în trecut o relație apropiată cu victima, 
dacă acest act sau un element al acestui act a constat 
în violarea repetată a integrității personalității victimei 
fiind prejudiciată grav inviolabilitatea persoanei, este 
condamnată pentru încălcarea gravă a integrității la 
închisoare pe un termen de la șase luni până la șase 
ani” [30].

Ideea privind faptul că integritatea persoanei consti-
tuie obiectul generic al infracțiunilor care atentează la 
personalitatea victimei nu provoacă dubii. Persoana, în 
principiu, trebuie să se bucure de inviolabilitate, ea tre-
buie să fie ocrotită, inclusiv prin instrumente juridico-
penale. Însă trebuie să specificăm că totuși inviolabili-
tatea personală, fiind identificată în toate infracțiunile 
ce atentează la viața, integritatea fizică și psihică a 
persoanei, demnitatea acesteia, dreptul la autonomie 
sexuală etc., constituie doar o abstracție juridică, iar 
utilizarea unor astfel de abstracțiii expres în contextul 
legii penale la specificarea obiectului juridic special în 
cadrul unor componențe infracționale distincte ar fi in-

corectă, provocând o dublare nejustificată a valorilor 
sociale ocrotite de legea penală, și generând dificultăți 
nu doar în procesul de calificare a celor comise, dar și 
la stabilirea unei pedepse adecvate.

De reținut că legea penală a Republicii Moldova 
în calitate de obiect juridic special specifică sau invi-
olabilitatea vieții, sau inviolabilitatea psihică, sau in-
violabilitatea sexuală, inviolabilitatea unor drepturi 
constituționale etc., însă inviolabilitatea persoanei, în 
general, constituie un concept destul de larg și ar fi ab-
solut eronat să-l recunoaștem în calitate de obiect juri-
dic special distinct.

Trebuie de menționat că în mai multe legislații pe-
nale, în special în legea penală și precedentele judiciare 
din Statele Unite ale Americii și unele alte state, pre-
cum și în unele acte normative internaționale, vectorul 
apărării valorilor sociale se îndreaptă în direcția femi-
nistă. Unele state europene au evitat o astfel de asimi-
lare, însă Codul penal al Suediei totuși a acceptat acest 
concept, adăugând paragr. 2 din cap. 4, secțiunea 4a, 
după cum urmează:

„Dacă acțiunile descrise în primul paragraf au 
fost comise de către un bărbat împotriva unei femei cu 
care el se afla în relații de căsătorie sau cu care el a 
conviețuit în relații asemănătoare cu căsătoria, el va 
fi condamnat pentru încălcarea gravă a integrității fe-
meii la aceeași pedeapsă” [31].

În limitele acestor prevederi, legiuitorul suedez a 
mers în întâmpinarea curentelor feministe formulând 
o componență specială dedicată protecției juridico-pe-
nale a femeilor contra abuzurilor intrafamiliale la care 
ea este supusă. Însă, dacă vom fi atenți la interpretare, 
vom observa că această componență nu se deosebește 
nici prin esența faptei incriminate, nici prin natura și 
mărimea sancțiunii, doar se indică în mod distinct sta-
tutul victimei. 

În opinia noastră, crearea de privelegii sau restricții 
juridice în protecție juridico-penală, în funcție de sexul 
victimei, ar constitui o încălcare a principiului egalității 
incorporat în art.16 al Constituției Republicii Moldova. 
O singură excepție legislativă constituie norma juridi-
co-penală privind pruncuciderea (art.147 CP RM), însă 
caracterul privelegiat nu se datorează sexului făptuito-
rului (doar femeia care este mama biologică a copilu-
lui), ci stării psihofizice deosebite însoțită de diminua-
rea discernământului provocat de procesul nașterii. E 
logic că o astfel de stare poate fi trăită în exclusivitate 
de o femeie care a dus sarcina și care a dat nașterea 
acestui copil. Însuși faptul că ea este femeie nu mo-
difică aprecierea juridico-penală a faptei și nu reduce 
pedeapsa.

Am evidențiat tendința de a atenua răspun-6. 
derea penală sau de a absolvi de răspunderea pena-
lă a agresorului familial.

În acest sens, considerăm absolut relevante și opor-
tune propunerile doctrinare de a atenua răspunderea și 
pedeapsa penală pentru faptele infracționale cu caracter 
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intrafamilial, cum ar fi soluționarea conflictului pe cale 
pașnică fără condamnarea făptuitorului și aplicarea 
acestuia a unor condamnări condiționate [32]. 

Mai multe state, inclusiv statele Unite ale Americii, 
au acceptat programe cu caracter special consultativ în-
dreptat spre asistența psihologică nu doar a victimelor 
violenței intrafamiliale, ci și a celor care au săvârșit aten-
tate intrafamiliale [33]. Astfel de programe speciale pot 
fi implementate doar după obținerea consimțământului 
din partea făptuitorului, și presupun efectuarea unui 
training psihologic special executat în grup (de obicei, 
15-18 persoane) pe perioada de la 4 până la 12 luni sub 
supravegherea specialistului abilitat. Programul este 
efectuat din contul persoanei învinuite cu luarea în con-
siderare a situației materiale a acesteia. Dacă persoana 
a absolvit cu succes aceast program, atunci învinuirea 
poate fi anulată sau atenuată. Dacă persoana se eschi-
vează de la acest program, atunci procedura urmăririi 
penale se pornește din nou.

Instanțele judecătorești cu profil familial în Austria 
au acceptat o alternativă în proces de soluționare a răs-
punderii penale pentru faptele infracționale comise în 
familie, în special pe larg se aplică instituția medierii. 
Avantajul indiscutabil al acesteia constă în faptul că 
mediatorul este specialist în soluționarea conflictului, 
colaborează nu doar unilateral cu făptuitorul sau victi-
ma, ci cu ambii.

În conformitate cu art.31 al legii republicii Be-
larus nr.122-3 din 04 ianuarie 2014 privind bazele 
activității contravențiilor, persoana care a săvârșit un 
act de violență în familie este restricționată în anumi-
te drepturi pe un termen de la 3 până la 30 de zile, în 
baza unui ordin de protecție. În baza acestui ordin de 
protecție, agresorului i se interzic următoarele acțiuni:

să întreprindă măsuri pentru precizarea locului −	
unde se află victima (victimele) violenței în familie, în 
cazul în care ele se află într-un loc necunoscut agreso-
rului;

să viziteze locul unde se află victima violenței în −	
familie, dacă aceasta se află în afara locuinței sale;

să comunice cu victima violenței în familie, in-−	
clusiv prin intermediul telefoniei sau prin intermediul 
rețelei globale de comunicare Internet [34].

Ordinul de protecție cu consimțământul scris al vic-
timei violenței în familie care a atins vârsta majoratului 
îl impune pe agresor să părăsească locuința comună cu 
victima și îi interzice să dispună de proprietatea comu-
nă.

Referindu-ne la măsurile de siguranță specifice 
violenței în familie, vom preciza că Codul penal al li-
tuaniei în art.721 conține prohibiția de a se apropia de 
victimă [35]. Această măsură poate fi aplicată doar în 
cazul în care instanța de judecată va ajunge la concluzia 
că ea este necesară pentru a proteja interesele legitime 
ale victimei. Interdiciția de a se apropia de victimă va 
dura atât timp, cât, în opinia instanței, va exista nece-
sitatea de a opri comunicarea între făptuitor și victimă, 

de a vizita anumite locuri în care victima de obicei se 
află. În cazul în care făptuitorul și victima au aceeași 
reședință, făptuitorul este plasat de către instanța de ju-
decată într-un alt loc pe o perioadă determinată.

În conformitate cu prevederile art.722 CP al Litua-
niei („Participarea la programe pentru cei cu comporta-
ment violent”), instanța de judecată va impune obligația 
de a participa la programe de corecție adresate celor 
cu comportament violent care au comis infracțiuni îm-
potriva membrului de familie. Astfel de programe se 
desfășoară pe o perioadă de timp stabilită de instanța 
de judecată.

Problema utilizării asistenței psihologice speciale 
în cadrul conflictelor intrafamiliale criminogene este 
mult discutată în criminologia familistică contempo-
rană. Experiența de peste hotare ne mărturisește cert 
că o astfel de asistență este foarte rezultativă împo-
triva recidivei violenței intrafamiliale. Prin urmare, 
considerăm oportună introducerea în Partea generală 
a Codului penal RM a unei norme juridico-penale de 
sine stătătoare care ar stabili posibilitatea de libera-
re de răspundere penală a persoanelor care au comis 
fapte infracționale ușoare și mai puțin grave care au 
exprimat consimțământ pentru trecerea cursului de 
reabilitare psihologică. În cadrul acestei norme, ar fi 
bine-venită introducerea liberării de răspunderea pe-
nală în legătură cu soluționarea conflictului pe cale 
pașnică.

În legătură cu problematica violenței intrafamiliale, 
în legislația mai multor state străine, s-au conturat ur-
mătoarele tendințe:

protecția juridico-penală a inviolabilității per-−	
soanei în familie în calitate de obiect juridic special;

introducerea în legea penală a componențelor −	
speciale ale infracțiunilor care incriminează fapte 
infracționale ce sunt îndreptate împotriva celor ce fac 
parte din cercul familial;

tendința legislativă de a substitui incriminarea −	
infracțiunilor intrafamiliale cu infracțiunile săvârșite 
împotriva femeilor și împtoriva minorilor;

propuneri −	 de lege ferenda de a înăspri răspun-
derea penală pentru faptele infracționale săvârșite în 
îmrejurări caracteristice violenței în familie;

liberarea de răspundere în legătură cu rezolvarea −	
conflictului familial pe cale amiabilă;

liberarea condiționată de pedeapsă penală în le-−	
gătură cu training-uri de adaptare socială.
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Introducere. În cele ce urmeză, ne-am propus 
să analizăm prevederile legislației naționale, 

actuale în materia conceptului proprietății comune 
pe cote-părți, să specificăm dacă aceasta corespun-
de sau nu terminologiei utilizate și dacă legislațiile 
internaționale reglementează diferit noțiunea de 
„proprietate comună pe cote-părți”. Articolul repre-
zintă o introducere în inițierea cunoașterii concep-
tului de proprietate comună pe cote-părți, o modali-
tate de comparație atât în ceea ce privește legislația 
națională cu cea internațională, cât și principalele 
caractere juridice ce le comportă formele proprietății 
comune. De altfel, considerăm oportună și necesară 
o astfel de abordare pentru clarificarea soluționării 
unor probleme de ordin terminologic, reglementativ 
și practic în totalitatea de opinii și controverse teore-
tice contradictorii.

Conceptul de proprietate comună pe cote-părți
 Conceptul de proprietate comună pe cote-părți 

cunoaște o varietate de accepțiuni care necesită a fi 
analizate, pentru determinarea cât mai exactă a sensu-
lui noțiunii în cauză. Proprietatea comună pe cote-părți 
reprezintă o formă a proprietății comune (art.346 Cod 
civil)[1], caracterizată prin aceea că dreptul de propri-
etate aparține concomitent mai multor persoane și sun-
tem în prezența unei cote-părți delimitate intelectual. 
Noțiunea de „proprietate comună pe cote-părți” este 
formată din includerea în același context a noțiunii 
de „proprietate comună” (art.344) și a termenului 

de „cotă-parte”, pentru a sublinia forma specifică a 
proprietății comune caracterizată prin individualizarea 
unor cote-părți nedivizate.

 În ceea ce privește reglementarea și utilizarea 
conceptului de proprietate comună pe cote-părți, în 
întregul context, atât legislativ cât și doctrinar, vom 
observa anumite diferențe și de ordin terminologic, 
și implementativ. O primă problemă ce se impune a 
fi soluționată este de ordin terminologic. Prevederile 
legislative [2] ale Republicii Moldova operează cu ter-
menul de „proprietate comună pe cote-părți” (art.345-
363), însă utilizează și noțiunea de „drept de proprie-
tate comună în diviziune” [3]. 

 În literatura de specialitate [4], se consideră sino-
nim al noțiunii de proprietate comună pe cote-părți ter-
menii de „coproprietate”, „indiviziune” și „proprietate 
în diviziune”. Dacă e să facem o trimitere la prevede-
rile legale, atunci precizăm că în conținutul Codului 
civil e utilizat termenul de „coproprietar”, vizibil și in-
discutabil, termen legat de noțiunea de coproprietate, 
iar în titlul VII, capitolul privind partajul averii succe-
sorale, se utilizează termenul de „avere indiviză”, spre 
deosebire de C.civ. român [5], unde termenii de „co-
proprietate” și „indiviziune” sunt utilizați în capitolul 
ce reglementează proprietatea comună, iar în cap.III 
și IV, din cartea a IV-a, se utilizează termenul de „in-
diviziune” pentru desemnarea dreptului de proprietate 
comună pe cote-părți în sensul că „moștenitorii pot ieși 
din indiviziune”.

 În continuare, vom utiliza termenul de „proprietate 

CONCEPTuL  șI  CARACTERELE  juRIDICE  ALE  DREPTuLuI 
DE  PROPRIETATE  COMuNă  PE  COTE-PăRțI
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comună pe cote-părți”, considerat a fi termenul cel mai 
adecvat, din considerentele că termenul de „copropri-
etate”, format din prefixul „co” (ceea ce semnifică 
„împreună cu”) și termenul de „proprietate”, din punct 
de vedere stilistic se confundă cu sensul „proprietății 
comune” sau chiar cu sensul „proprietății comune în 
devălmășie”, din considerentul că toți cei trei termeni 
au în comun trăsătura de a deține o proprietate împre-
ună cu alte persoane. Adică și proprietatea comună în 
devălmășie reprezintă tot o coproprietate. Asemănător 
este utilizat termenul de „coproprietar” (art.346-364) 
și „coproprietar în devălmășie” (art.367-370), care ac-
centuează încă o dată utilizarea termenului de „copro-
prietate” în ambele forme ale proprietății comune.

 Totuși, doctrina [6] face o deosebire între termenii 
„coproprietate” și „indiviziune” după criteriul obiectul 
dreptului de proprietate. Coproprietatea are ca obiect 
un bun sau bunuri determinate, singulare, în timp ce 
indiviziunea are ca obiect un patrimoniu, o moștenire, 
în general o universalitate de bunuri. Astfel, indiviziu-
nea constituie genul, iar coproprietatea specia. Autoa-
rea Mihaela Florentina Cojan consideră că din punctul 
de vedere al regimului juridic nu există nici o diferență, 
ci doar din punct de vedere teoretic. „Indiferent dacă 
obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-părți 
îl constituie un bun individualizat sau o univesralita-
te de bunuri (art.298), esențial este faptul că dreptul 
aparține concomitent mai multor persoane, fiecare co-
proprietar având o cotă-parte abstractă din drept, fără a 
avea determinată materialmente o parte din bun.” 

 Actualul Cod civil nu conține o reglementare ex-
presă privind obiectul dreptului de proprietate comu-
nă, însă din art. 344, observăm că se pune accentul pe 
evidențierea singularității existenței „unui bun” în ca-
drul proprietății comune, ceea ce și face diferența de 
conceptul de indiviziune. Putem observa însă că pre-
vederile Codului civil din 1964, în art. 114, conținea 
termenul de „bunurile”, ceea ce ne face să observăm 
modificările operate în noul Cod civil. 

 Analizând prevederile Codului civil spaniol [7], în 
art. 392 se specifică ca obiect al comunității „un lucru 
sau un drept”, reglementare criticată de doctrina spa-
niolă [8], specificând că „obiect al coproprietății poate 
fi doar un lucru, iar obiect al comunității poate fi doar 
un drept, confundându-se de legislator termenul de co-
munitate cu cel de coproprietate. Comunitatea este ge-
nul, iar coproprietatea este specia. Comunitatea poate 
fi asupra tuturor tipurilor de drepturi, iar coproprieta-
tea – care este un drept real și mai concret o formă a 
proprietății – poate doar fi asupra lucrurilor corporale. 
Poate fi obiect al coproprietății orice lucru corporal sau 
material care poate fi obiect al unui proprietăți și tot 
acela ce are o existență economică cu valoare pecuni-
ară și juridică”.

 Pentru eventualele neclarități în privința situației 
de apreciere a stării de indiviziune sau a celei de co-

proprietate, ar fi util de reglementat un articol referitor 
la obiectul dreptului de proprietate comună, care ar pu-
tea avea următorul text: „Obiect al dreptului de propri-
etate comună poate fi orice bun mobil sau imobil, din 
domeniul privat sau public”. 

 Inexistența unei reglementări exprese a noțiunii de 
proprietate comună pe cote-părți nu a constituit o pie-
dică în evoluția evidentă a instituției în cauză, astfel 
că vom încerca să desprindem principalele trăsături și 
esența acesteia. Prin coroborarea dispozițiilor art. 344 
Cod civil, care determină definiția proprietății comu-
ne, cu cele din art. 346 alin.(1) C.civ., care prevede că 
fiecare coproprietar este proprietarul exclusiv al unei 
cote-părți ideale din bunul comun, putem determina 
principalele trăsături caracteristice a proprietății co-
mune pe cote-părți.

 În acest sens, menționăm ca trăsături esențiale, 
existența unui bun, nedivizat materialmente, însă cu-
noscut ca fiind o parte din întreg drept de proprietate 
sub forma unor cote-părți, existența a cel puțin doi ti-
tulari ai dreptului de proprietate comună, cât și dreptul 
acestora de a dispune exclusiv și individual de cota-
parte deținută. 

 După cum am menționat, o trăsătură specifică a 
dreptului de proprietate comună pe cote-părți o repre-
zintă pluralitatea de titulari care dețin în comun un 
bun, iar acesta divizându-se în atâtea cote-părți câți 
titulari există, însă această divizare poartă un caracter 
abstract până la momentul partajării fracționare a bu-
nului. De aici și survine întrebarea care este întinderea 
dreptului de proprietate a titularilor, asupra întregului 
bun sau doar asupra cote-părți deținute? Considerăm 
că atât timp cât bunul nu este divizat și proprietarii 
dreptului de proprietate comună pe cote-părți nu cu-
nosc partea materială din bun ce le aparține, ci doar 
cota-parte aleatorie, atunci aceștia au un drept de pro-
prietate asupra întregului bun. De asemenea, ca deo-
sebire esențială față de proprietatea personală ce este 
deținută cu titlu de exclusivitate, o reprezintă faptul că 
în cadrul proprietății comune pe cote-părți avem mai 
mulți titulari ce dețin în comun același bun.

 Conform prevederilor art. 345 alin.(2) C.civ., dacă 
bunul este comun, proprietatea pe cote-părți se prezu-
mă până la proba contrară. Această prevedere instituie 
prezumția relativă de coproprietate și trebuie corobo-
rată împreună cu prevederile art.305, alin.(1) C.civ. 
conform căruia posesorul este prezumat proprietar al 
bunului, dacă nu este dovedit că a început a poseda 
pentru un altul. Excepțiile de la art. 345 C.civ. există 
în cazul bunurilor imobile înscrise în registrul public și 
al acelor care au fost furate, pierdute sau ieșite din po-
sesiune în alt mod, fără voia posesorului, cu excepția 
banilor și titlurilor de valoare la purtător, unde se va 
aplica prioritar prezumția instituită prin art.305 C.civ. 
Astfel, proprietar al bunului este considerat cel înscris 
în registrul public sau cel ce deține bunul altfel decât 
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prin furt, pierderea sau altă deposedare și nu poseso-
rul. Pentru aplicarea prezumției din art. 345 C.civ. tre-
buie să existe o stăpânire comună asupra bunului, iar 
aceasta din urmă prezumă coposesia, care și ea condu-
ce la prezumția de coproprietate. Făcând o comparație 
între prezumția de coproprietate și cea de coposesie, 
menționăm că în cazul coproprietății, utilizarea bunu-
lui se poate face de un singur coproprietar, însă acesta 
din urmă nu neagă existența dreptului de proprietate 
a celorlalți coproprietari, spre deosebire de coposesie, 
unde pentru a deține un drept exclusiv de proprietate, 
persoana interesată trebuie să probeze că ceilalți sunt 
simpli detentori. Cu privire la esența dreptului de pro-
prietate comună pe cote-părți, putem preciza existența 
imperativă a unui bun, deținut de cel puțin doi pro-
prietari în comun, fără a fi stabilite cotele-părți, însă 
fiecare coproprietar fiind titularul exclusiv al cotei sale 
părți ideale și abstracte.

Caracterele juridice ale proprietății comune pe 
cote-părți

 După cum am specificat anterior, dreptul de pro-
prietate comună pe cote-părți are anumite trăsături ce 
o individualizează față de dreptul de proprietate exclu-
sivă și de dreptul de proprietate comună în devălmășie, 
iar acestea sunt: pluralitatea de titulari, existența unei 
cote-părți ideale din dreptul de proprietate și nediviza-
rea materialmente a acestora.

 Potrivit autorului român V.Stoica [9], „dreptul de 
proprietate comună pe cote-părți are două elemen-
te esențiale, un element intelectual, care se referă la 
dreptul de proprietate, divizat pe cote-părți între titu-
larii săi și un element material, care vizează bunul ce 
face obiectul unui asemenea drept și care rămâne uni-
tar, nedivizat”. Totuși trăsătura distinctă o reprezintă 
faptul că titularii au un drept exclusiv doar asupra unei 
cote-părți ideale și abstracte. 

 Caracterul pluralității de subiecte survine din 
reglementările legale, și anume, din noțiunea dată 
proprietății comune în art. 344 alin.(1) C.civ. în care 
se specifică „proprietatea este comună în cazul în care 
asupra unui bun au drept de proprietate doi sau mai 
mulți titulari”. De asemenea, și utilizarea termenului 
de coproprietari în cadrul cap. III C.civ. ne vorbește 
despre existența, în cadrul acestei forme de proprie-
tate, a mai multor titulari de drepturi. Comparativ cu 
dreptul de proprietate comună în devălmășie, aceasta 
fiind cea de-a doua formă a dreptului de proprietate 
comună, în art. 366 C.civ. observăm asemănarea cu 
caracterul specific al dreptului de proprietate comună 
pe cote-părți, și anume, pluralitatea de subiecte prin 
reglementarea „aparține concomitent mai multor per-
soane... ”. 

 Din cele expuse supra, desprindem principala de-
osebire de dreptul de proprietate ce aparține exclusiv 
unei singure persoane. În cadrul dreptului de propri-

etate comună pe cote-părți, există o corelație dintre 
cota-parte și titularii acesteia. În consecință, fiecărui 
coproprietar îi corespunde o cotă-parte ideală și abs-
tractă din dreptul de proprietate, iar numărul de titulari 
determină și numărul de cote-părți existente. În cele 
ce urmează, vom încerca să determinăm cine pot fi ti-
tulari ai dreptului de proprietate comună pe cote-părți 
și dacă aceștia pot fi titulari asupra aceluiași drept de 
proprietate comună pe cote-părți. Potrivit autorului ro-
mân, D.Lupulescu [10], „subiecți ai dreptului de pro-
prietate comună pe cote-părți pot fi ori numai persoane 
fizice, ori numai persoane juridice, sau atât persoane 
fizice, cât și persoane juridice, cu specificarea că, de 
regulă, sunt fie persoane fizice, fie persoane juridice, 
din motivul greutății exercitării în comun a dreptului 
de proprietate comună pe cote-părți”. 

 Analizând legislația străină, observăm că există 
reglementări privind subiecții dreptului de proprietate 
comună, indiscutabil și subiecți ai proprietății comu-
ne pe cote-părți. Astfel, din art. 111 al Codului civil 
din Belarus [11] desprindem ca subiecții „două sau 
mai multe organizații, sau statul și una sau mai mul-
te organizații, sau la doi și mai mulți cetățeni”. Codul 
civil al Lituaniei [12] în art. 4.72, alin. (2) dispune că 
„un coproprietar poate fi orice persoană care poate fi 
subiect al relațiilor de proprietate.” Iar Codul civil bul-
gar [13] în art. 30 desemnează ca titulari ai dreptului 
de proprietate comună „două sau mai multe persoa-
ne – statul, municipalitatea și alte persoane juridice și 
fizice”.

 Actualul C.civ. nu conține o reglementare expresă 
privind subiecții dreptului de proprietate comună pe 
cote-părți, prin urmare, considerăm că aceștia pot fi 
atât persoane fizice, cât și persoane juridice, fie din do-
meniul public sau privat, cât și concomitent să aparțină 
unei persoane fizice în comun cu o persoana juridică. 
Spre deosebire de vechiul C.civ., unde în art.114 pre-
vedea că dreptul de proprietate comună pe cote-părți 
poate aparține cel puțin la două persoane fizice sau la 
două persoane juridice, nicidecum unei persoane fizi-
ce și unei persoane juridice în comun. În privința dez-
acordului teoretic cu cel practic privind posibilitatea 
deținerii în comun a unui bun cu titlu de proprietate 
comună pe cote-părți, a unei sau mai multe persoa-
ne juridice sau a unei sau mai multe persoane fizice, 
considerăm a fi recunoscută posibilitatea unui astfel 
de mod de exercitare a dreptului de proprietate dintre 
o persoană fizică sau mai multe și una sau mai multe 
persoane juridice.

 Cea de-a doua trăsătură constă în aceea că cota-
parte din dreptul de proprietate al coproprietarilor se 
răsfrânge asupra întregului bun. Atunci când am efec-
tuat o succintă caracteristică a conceptului dreptului de 
proprietate comună pe cote-părți, am specificat ca tră-
sătură distinctă faptul că obiectul dreptului de proprie-
tate comună pe cote-părți reprezintă un bun nedivizat 
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în materia sa. În cele ce urmează, vom încerca să stabi-
lim corelația bunului-obiect al dreptului de proprietate 
comună pe cote-părți și termenul de cotă-parte, și dacă 
acesta din urmă se răsfrânge asupra întregului bun sau 
doar asupra unei părți din acesta.

 În tratarea acestui subiect, există opinii contradic-
toriii, însă pentru o argumentare eficientă, vom analiza 
toate aspectele discutabile atât în doctrină cât și în lite-
ratura de specialitate. Atunci când suntem în prezența 
unui drept de proprietate comună pe cote-părți, știm 
cu siguranță că mai multe persoane dețin un drept de 
proprietate asupra aceluiași bun, își exercită toate atri-
butele dreptului de proprietate și dispun de aceleași 
drepturi și obligații, cu specificarea că fiecare dintre 
coproprietari dețin o cotă-parte din dreptul de proprie-
tate, fără însă a cunoaște care anume parte din bun.

 Asupra aspectului întinderii cotelor-părți, C.civ. 
în art.346 alin.(1) prevede că „cotele-părți sunt prezu-
mate a fi egale până la proba contrară”. Determina-
rea cotelor-părți poate avea loc sub forma unei fracții 
nominale sau a unui procentaj. Cea mai discutabilă 
problemă privind partea teoretică a instituției analizate 
este cea referitor la determinarea obiectului divizării, 
și anume, are loc împărțirea dreptului de proprietate 
sau a bunului în materialitatea sa. Opinia conform că-
reia are loc divizarea bunului a fost promovată de doc-
trină, susținând că „fiecare proprietar are o cotă ideală 
(intelectuală) care reprezintă o parte fizică din bunul 
comun”.

 Reglementările C.civ. aprobă teoria privind di-
vizarea dreptului de proprietate prin art.344 alin.(1), 
care dispune că „proprietatea este comună în cazul în 
care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau 
mai mulți titulari”. Asupra opiniei enunțate anterior, 
referitor la atribuirea cotelor-părți calitatea de a fi ide-
ale, C.civ. conține unele prevederi prin care confirmă 
această particularitate în art.346 alin.(1), art.366 alin.
(1). Probabilitatea susținerii unei astfel de teorii deca-
de din motive evidente, și anume, care ar mai fi posi-
bilitatea existenței unui drept de proprietate comună 
pe cote-părți, atunci când vom fi în prezența unui bun 
fracționat în natură pentru că deja vom avea un drept 
de proprietate exclusiv și individual. Considerăm că 
termenul de „cotă-parte” face referire la dreptul de 
proprietate comună, divizat într-o formă abstractă, cu-
noscută de coproprietari.

 Caracterul limitat al atributelor dreptului de propri-
etate comună pe cote-părți survine din considerentul 
că suntem în prezența unui drept de proprietate comu-
nă pe cote-părți, respectiv și atributele acestuia – drep-
tul de posesie, dispoziție și folosință – vor fi exercitate 
corespunzător specificului acestei forme a proprietății 
comune. Pentru început, trebuie să ținem cont de fap-
tul că la exercitarea atributelor dreptului de proprietate 
comună pe cote-părți, suntem în prezența a mai multor 
titulari, ceea ce limitează într-o oarecare măsură posi-

bilitatea utilizării bunului, altfel decât am fi în prezența 
unui drept de proprietate exclusivă. De aici și survine 
caracterul limitat al atributelor dreptului de proprietate 
comună pe cote-părți. 

 Reglementarea dreptului de folosință ca atribut al 
dreptului de proprietate comună pe cote-părți survine 
din art.347 C.civ., iar specificul acestuia este faptul că 
exercitarea acestuia trebuie să fie efectuată de către toți 
coproprietarii, cu condiția de a nu schimba destinația 
bunului și de a nu aduce atingere drepturilor celorlalți 
coproprietari. De aici survin și cele două limitări – de 
a nu schimba destinația bunului și de a nu aduce atin-
gere drepturilor celorlalți coproprietari. C.civ. în alin. 
(4) art.347, de asemenea a prevăzut și situația în care 
dreptul de folosință este exercitat de către un copropri-
etar, astfel că ceilalți coproprietari au dreptul de a cere 
plata unei despăgubiri corespunzătoare. Dreptul de 
folosință mai oferă posibilitatea, prin art. 348. C.civ., 
ca coproprietarii să culeagă fructele bunului comun 
corespunzător cotei-părți ce le revine din dreptul de 
proprietate comun, iar dacă acestea au fost culese doar 
de către un coproprietar, atunci acesta din urmă are 
dreptul la compensarea cheltuielilor suportate.

 Observăm că caracterul limitativ se raportează 
la cota-parte deținută de fiecare coproprietar, acesta 
fiind principalul aspect care diferențiază dreptul de 
folosință în cadrul proprietății comune pe cote-părți 
de proprietatea exclusivă a unei singure persoane. În 
art. 350 C.civ. legiutorul oferă, în cadrul dreptului de 
folosință, posibilitatea încheierii actelor de conserva-
re, care presupun încheierea acestora de către oricare 
dintre coproprietari, fără acordul celorlați, pentru că 
acestea urmăresc preîntâmpinarea pierderii unui bun, 
dar au dreptul de a cere compensarea cheltuielilor 
proporțional fiecărei cote-părți.

 Dreptul de posesie presupune stăpânirea în co-
mun a bunului de către toți coproprietarii, cu condiția 
să nu tulbure posesia celorlalți coproprietari. În cazul 
în care vom fi în prezența situației de deținere a unei 
posesii utile, aceasta poate duce la dobândirea dreptu-
lui de proprietate prin uzucapiune, însă coproprietarul 
are intenția de a deține posesia pentru sine și de a se 
considera proprietar exclusiv asupra bunului. Spre de-
osebire de actele de conservare, care pot fi încheiate de 
un singur coproprietar, fără acordul celorlalți, actele 
de dispoziție nu pot fi încheiate, fără acordul tuturor 
coproprietarilor – accentuându-se încă o dată carac-
terul limitativ al acestui atribut. Totuși, cunoaștem că 
fiecare coproprietar are un drept exclusiv asupra co-
tei sale și poate, fără acordul celorlalți să dispună de 
cota-parte ce îi revine, însă cu respectarea dreptului 
de preemțiune. Aici se impune precizarea că obiect al 
actelor de dispoziție este dreptul de proprietate asupra 
cotei-părți și nu bunul, acesta rămânând nedivizat.

 Caracterul exercitării simultan și concurent al 
drepturilor de proprietate presupune faptul că toți co-
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proprietarii își exercită drepturile lor referitor la bunul 
comun în mod simultan și concurent. Aceasta vine în 
opoziție cu dreptul individual asupra unui bun, în ca-
drul căruia suntem în prezența unor drepturi exclusi-
ve și perpetue. Specific dreptului de proprietate este 
faptul că se ține cont, pentru fiecare acțiune în cadrul 
proprietății comune pe cote-părți, de dreptul celorlalți 
coproprietari, aceasta presupunând condiționarea 
exercitării acestor drepturi. Simultaneitatea presupune 
faptul că drepturile coproprietarilor sunt exercitate în 
același timp, iar aceasta reiese din faptul că dețin în 
comun un bun, care necesită același comportament din 
partea tuturor coproprietarilor. După opinia autorului 
D.Lupulescu [14], „la dreptul de proprietate comună 
pe cote-părți se observă o lipsă de autonomie în exerci-
tarea acestui drept, determinate tocmai de existența si-
multană și concurentă a mai multor drepturi de aceeași 
natură, aparținând mai multor titulari”.

 În ceea ce privește caracterul temporar al dreptului 
de proprietate comună pe cote-părți statuează art.357 
al C.civ., care prevede că încetarea proprietății co-
mune pe cote-părți prin împărțire poate fi cerută ori-
când. Legislația actuală , în art.358 C.civ. prevede și 
o excepție de la regula generală, respectiv o deviere 
de la caracterul temporar, și anume, imposibilitatea 
împărțirii, atunci când suntem în prezența unui drept 
de proprietate comună pe cote-părți forțată și perpetuă. 
Efectuând o comparație cu caracterul perpetuu al drep-
tului de proprietate ce aparține în exclusivitate unei 
singure persoane, prevăzut în art.315 alin.(2) C.civ., 
caracterul temporar se manifestă din motivul prezenței 
mai multor titulari care în orice moment pot solicita 
încetarea stării de coproprietate. Acest caracter este 
prezent atâta timp cât dreptul de proprietate comună pe 
cote-părți nu este divizat, iar odată cu împărțirea aces-
tuia observăm că fiecare coproprietar devine proprietar 
exclusiv, iar proprietatea comună pe cote-părți încetea-
ză. Important este de menționat că încetează dreptul de 
proprietate comună pe cote-părți, chiar dacă bunul, ce 
face obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-
părți, a fost sau nu divizat în natură.

 De asemenea, caracterul în cauză mai presupune și 
o durată de timp de existență a dreptului de proprietate 
comună pe cote-părți, care se poate întinde pe o durată 
mai mare sau mai mică de timp, acesta depinzând de 
voința coproprietarilor. Acest drept de a solicita oricând 
divizarea dreptului de proprietate comună aparține 
acestora din momentul dobândirii dreptului de propri-
etate comună pe cote-părți și se naște în temeiul legii, 
ceea ce oferă posibilitatea tuturor coproprietarilor de a 
apela la reglementarile art.357 C.civ. Raportându-ne 
la durata stării de coproprietate, se poate ivi întreba-
rea – dacă această stare continuă permanent și nici un 
coproprietar nu-și manifestă dorința de a o înceta? Cu 
siguranță o durată mai lungă a menținerii dreptului de 
proprietate comună pe cote-părți poate induce ideea 

existenței unui caracter perpetuu, însă acesta nu este 
specific coproprietății, deoarece în orice moment exis-
tă posibilitatea încetării acestui drept prin exprimarea 
voinței oricărui coproprietar.

 Concluzii 
Principalele concluzii necesare a fi menționate sunt 

cele privind necesitatea delimitării și încetării confun-
dării termenilor utilizați pentru redarea conceptului de 
proprietate comună pe cote-părți, privind formularea 
unei reglementări, în legislația națională, a bunurilor 
ce constituie obiectul proprietății comune pe cote-părți 
și prin specificarea caracterelor juridice ce individu-
alizează această formă a proprietății comune de alte 
forme similare și cu trăsături comune. Scopul lucră-
rii a fost de a contura o imagine asupra principalelor 
aspecte doctrinare și teoretice evidențiate de doctrină 
privind proprietatea comună pe cote-părți.
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Potrivit filosofului Immanuel Kant, rolul unei 
constituții este acela de a proteja drepturile omu-

lui. Această idee a fost reiterată în Declarația franceză a 
drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789 care pre-
vedea: „orice societate în care garanția drepturilor nu 
este asigurată, nici separația puterilor stabilită, nu are 
constituție”, „se permite tot ce nu este interzis de lege”, 
„izvorul suveranității statale este poporul” etc. [1].

Doctrinarul Gheorghe Costache menționează că 
Constituția se bucură de supremație față de celelalte 
legi și acte normative, fiind plasată în fruntea ierarhiei 
actelor politice și a actelor normative, cărora le conferă 
legitimitate politică și, respectiv, juridică, în măsura în 
care acestea corespund întru totul normelor și principiilor 
pe care acestea le consacră [2].

Fără îndoială, Constituția este legea supremă a 
oricărui stat, iar autorul I.А. Kraveț susține că drept 
argumente incontestabile în favoarea rolului major al 
Constituției, în cadrul statului și al societății, servesc 
funcțiile îndeplinite de către acesta, întrucât, în primul 
rând, funcțiile sunt de natură să indice cele mai impor-
tante direcții de influențare a Constituției asupra relațiilor 
sociale; în al doilea rând, funcțiile permit înțelegerea 
esenței și menirii sociale a Constituției; în al treilea rând, 
funcțiile indică eficacitatea reglementării constituționale, 
specificul realizării normelor, principiilor și instituțiilor 
constituționale [3].

Pornind de la statutul de lege supremă a statului, în 
doctrina de specialitate se discută asupra identificării 
funcțiilor Constituției fiind expuse următoarele opinii: 
Ion Guceac clasifică funcțiile Constituției în: constituire 
a statului; asigurarea libertăților, drepturilor omului și 
cetățeanului; politică; juridică; educativă [4]; V.О. Lu-
cin optează pentru următoarele funcții ale Constituției: 
constituantă; de acordare a drepturilor; de program; 
și de generare a sistemelor [5]; I.N. Todâka clasifică 
funcțiile constituției în felul următor: ideologică; po-
litică; geopolitică; educativă; institutivă; de protecție 
a dreptului, de limitare; de stabilizare; reglementarea 

socială generală; asigurarea echilibrului între intere-
sele sociale; asigurare a condițiilor economice egale; 
parteneriatul social [6].

Având la bază clasificările funcțiilor constituției 
enunțate supra, în continuare vom face o analiză succintă 
a funcțiilor Constituției pentru a ilustra rolul pe care 
aceasta îl joacă în cadrul unui stat.

funcția de constituire a statuluia)  – realizarea aces-
tei funcții în formă pură are loc atunci când adoptarea 
constituției coincide cu întemeierea și proclamarea sta-
tului. Dacă aceste acțiuni sunt sincronice, atunci se poate 
vorbi despre o constituție provizorie, mai rar una perma-
nentă. Republica Moldova și-a declarat independența la 
data de 27.08.1991, iar Constituția Republicii Moldova 
a fost adoptată la 29.07.1994, respectiv pentru cazul 
Republicii Moldova nu putem afirma că Constituția a 
avut funcția de constituire a statului, însă a consolidat 
statalitatea Republicii Moldova;

funcția de asigurare a libertăților, drepturilor b) 
omului și cetățeanului – Constituția Republicii Moldo-
va consfințește în capitolul doi drepturile, libertățile și 
îndatoririle fundamentale;

funcția politicăc)  – constă în consolidarea statului în 
calitate de entitate juridică, prin proclamarea principiului 
separației puterilor în stat, pluralismului politic; 

funcția juridicăd)  – constă în faptul că Constituția 
este legea supremă a statului, iar toate celelalte acte 
normative adoptate în stat trebuie să nu contravină 
Constituției. Dacă însă există diferențe între oricare alt 
act normativ și Constituție, se vor aplica prevederile 
constituționale, deoarece ele au forță juridică superi-
oară;

funcția educativăe)  – normele constituționale au o 
influență majoră asupra comportamentului societății și 
a autorităților publice;

funcția de limitare a abuzului puteriif)  – orice 
stat democratic are la baza funcționării sale principiul 
separației puterilor în stat în: legislativă, executivă și 
judecătorească. Toate aceste autorități sunt independente 
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una față de alta, însă între ele sunt stabilite și anumite 
relații de colaborare și control. În același timp, prin 
normele constituționale sunt apărate valorile personale 
contra abuzului din partea terților, cum sunt: dreptul 
la viață și integritate corporală, libertatea de opinie, 
libertatea de conștiință, inviolabilitatea vieții private, a 
domiciliului, a corespondenței etc.

Generalizând cele enunțate supra, constatăm că 
Constituția realizează o serie de funcții în cadrul statului, 
și are un potențial enorm pentru protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului. Acesta însă rămâne 
a fi neutilizat în condițiile în care conștiința și cultura 
juridică a membrilor societății, mai ales a celor aflați la 
guvernare, lasă mult de dorit. De aici și inevitabilitatea 
perceperii Constituției ca fiind doar o „declarație” și, 
implicit, încălcarea în masă și flagrantă a drepturilor 
omului, care adeseori rămâne nepedepsită. Respectiv, 
valorificarea eficientă a textului constituțional pentru 
protecția demnității și drepturilor omului impune cu ne-
cesitate educarea în masă a respectului față de constituție 
și valorile consacrate de aceasta [7].

Realizarea dreptului și a Constituției reprezintă un 
proces complex de transpunere în viață a conținutului 
normelor juridice, în cadrul căruia oamenii, organele 
de stat, organizațiile nestatale și celelalte instituții con-
siderate subiecți de drept, respectă și aduc la îndeplinire 
dispozițiile actelor normative, iar în situația încălcării 
acestora, organele de stat abilitate intervin potrivit 
competențelor pentru aplicarea dreptului [8]. La rândul 
său, procesul de realizare a normelor constituţionale este 
influenţat considerabil de condiţiile social-economice 
în care are loc acest proces, de nivelul culturii politico-
juridice a celor ce aplică dreptul, de regimul politic, 
tradiţiile democratice, mentalitatea poporului şi de alţi 
factori obiectivi şi subiectivi.

În literatura de specialitate, se folosesc doi termeni 
ce țin de realizarea Constituției: realizare și acțiuni, 
fiecare având o natură juridică diferită. Explicații, în 
acest sens, aduce autorul V.O. Lucin, care susţine că 
acţiunea presupune manifestarea tuturor calităţilor şi 
proprietăţilor Constituţiei ce exprimă capacitatea aceste-
ia de a influenţa comportamentul subiecţilor sociali. Un 
aspect al termenului de acţiune rezidă în caracteristica 
posibilităţilor de realizare a Constituţiei. Important e că 
acţiunea nu presupune întotdeauna realizarea dreptului, 
dar, în orice caz, creează posibilităţi juridice pentru o 
asemenea realizare. Prin urmare, acţiunea Constituţiei 
demonstrează capacitatea acesteia de a influenţa rela-
ţiile sociale. Realizarea însă începe numai atunci când 
acţiunea Constituţiei este utilizată de subiecţii corespun-
zători, iar influenţa ei regulativă îşi află obiectul. Fără 
o asemenea corelaţie realizarea e imposibilă. Aşadar, în 
procesul de realizare, acţiunea Constituţiei continuă, dar 
deja este o acţiune specială, materializată. Iar în viziu-
nea autorului I.А. Kraveț, acţiunea Constituţiei în sens 
juridic presupune acţiunea actului juridic şi a normelor 
constituţionale „în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor”. 
Din această perspectivă, acţiunea Constituţiei prezintă 
o premisă juridică necesară pentru realizarea normelor 
constituţionale. Prin urmare, dispoziţiile Constituţiei pot 
să acţioneze ca norme juridice, însă ele nu întotdeauna 
se transpun în viaţă şi se realizează.

Deci realizarea constituției presupune un anu-
mit proces ce durează în timp prin care prevederile 
constituționale sunt aplicate în practică. Realizarea 
Constituției presupune faptul că toate acțiunile săvârșite 
de persoane, colectivități, autorități publice companii 
private etc. au loc în strictă conformitate cu prevederile 
constituționale. Realizarea constituției în viața de zi 
cu zi are loc prin trei forme de realizare: respectarea, 
îndeplinirea și aplicarea:

respectarea Constituției − presupune faptul că toți a) 
subiecții de drept publici sau privați se supun benevol 
prevederilor constituționale, fără necesitatea de a se 
recurge la forța coercitivă a statului în vederea obligării 
subiecților de drept să respecte Constituția. Astfel art. 
55 din Constituția Republicii Moldova prevede că orice 
persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constitu-
ţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi 
libertăţile altora;

îndeplinirea Constituției – presupune faptul că b) 
subiecții de drept își exercită drepturile și obligațiile 
constituționale în mod direct, spre exemplu următoarele 
articole din Constituție prevăd obligații directe pentru 
cetățeni: art. 56 − (1) devotamentul faţă de ţară este sacru. 
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, 
precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă 
a obligaţiilor ce le revin şi, în cazurile prevăzute de lege, 
depun jurământul cerut de ea; art. 57 − (1) Apărarea Pa-
triei este un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean. 
(2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor 
militare, destinate apărării naţionale, pazei frontierei şi 
menţinerii ordinii publice, în condiţiile legii; art. 58 − 
(1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi 
prin taxe, la cheltuielile publice. (2) Sistemul legal de 
impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor 
fiscale. (3) Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor 
stabilite prin lege; art. 59 − protecţia mediului înconju-
rător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice 
şi culturale constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean. 
Utilizarea Constituției nu se referă doar la obligațiile 
cetățenilor, dar la posibilitatea exercitării drepturilor și 
libertăților fundamentale prevăzute în capitolul doi al 
Constituției.

aplicarea Constituției – se referă la subiecții de c) 
drept constituțional care posedă dreptul de a emite acte 
juridice producătoare de efecte juridice, spre exemplu: 
dreptul parlamentului de a adopta legi constituționale, 
organice și ordinare, precum și hotărâri (art. 72 al 
Constituției); dreptul guvernului de a adopta hotă-
râri, ordonanțe și dispoziții (art. 102 al Constituției); 
președintele țării emite decrete (art. 94 al Constituției) 
etc.

Autorul Gheorghe Costache propune modalități de 
sporire a procesului de realizare a Constituției: stimula-
rea respectării, executării, utilizării şi aplicării conştiente 
şi responsabile a normelor constituţionale de către toţi 
subiecţii de drept; ridicarea nivelului de conştiinţă şi 
cultură juridică a tuturor participanţilor la relaţiile soci-
ale; soluţionarea corectă şi rapidă la orice nivel a tuturor 
problemelor economice, politice, sociale, juridice şi de 
altă natură din cadrul societăţii, pentru a consolida încre-
derea cetăţeanului şi a societăţii în autoritatea statului; 
sporirea rolului pozitiv al factorilor economici, politici, 
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organizaţionali, social-psihologici etc. asupra procesului 
de realizare a Constituţiei; asigurarea legalităţii constitu-
ţionale, în special tragerea la răspundere juridică pentru 
încălcarea acesteia [9].

Necesitatea asigurării supremației Constituției în 
sistemul actelor juridice, a corespunderii tuturor acte-
lor și normelor textului Constituției solicită inevitabil 
și o protecție juridică specială a acesteia. O asemenea 
protecție trebuie să fie orientată, mai întâi de toate, spre 
asigurarea stabilității orânduirii de stat și sociale, a 
stabilității statutului juridic al persoanei, precum și spre 
asigurarea respectării stricte a normelor juridice de către 
toți subiecții de drept [10]. 

În literatura de specialitate, îndeosebi cea rusă, se 
folosesc doi termeni, și anume: protecția Constituției 
și apărarea Constituției. O parte dintre autori pun 
semnul egalității între noțiunea de protecție și apă-
rare. Cei care pun semnul egalității între protecția și 
apărarea Constituției folosesc termenul de „protecție a 
Constituției”, definindu-l în felul următor: N.A. Miha-
liova înţelege protecţia Constituţiei ca fiind o totalitate 
de măsuri juridice, care asigură respectarea regimului 
legalităţii constituţionale [11]. O altă definiţie formu-
lează A.D. Bolehivskaia, în viziunea căreia protecţia 
juridică a Constituţiei desemnează un sistem de măsuri 
juridice, stabilite de către stat, orientate spre asigurarea 
forţei juridice superioare, supremaţiei şi stabilităţii Legii 
Fundamentale, precum şi a respectării necondiţionate a 
normelor constituţionale [12]. D. S. Korovinskih susţine 
că protecţia juridică a Constituţiei presupune o totalitate 
de măsuri juridice, orientate spre prevenirea şi repri-
marea încălcărilor normelor constituţionale, precum şi 
spre restabilirea acestora în caz de încălcare. În sistemul 
protecţiei juridice a Constituţiei, cercetătorul include 
astfel de elemente precum: normele constituţionale, care 
asigură stabilitatea şi realitatea Constituţiei, principiile 
sistemului de drept (în primul rând, principiul legalităţii), 
subiecţii protecţiei juridice a Constituţiei (sistemul şi 
activitatea lor) etc. [13]. De regulă, protecţia juridică a 
Constituţiei se caracterizează ca un sistem de măsuri ju-
ridice, care asigură realizarea tuturor normelor cuprinse 
în Constituţie, şi respectarea strictă a regimului legalităţii 
constituţionale [14]. Prin urmare, scopul protecţiei juri-
dice a Constituţiei constă în înlăturarea barierelor ce fac 
dificilă realizarea normelor constituţionale şi prevenirea 
comiterii delictelor constituţionale pe viitor [15].

În viziunea noastră, protecţia şi apărarea Constituţiei 
sunt noţiuni apropiate după sens, având un obiect şi un 
scop comun, totuşi ele trebuie delimitate. În special, 
protecţia Constituţiei presupune un complex de măsuri 
orientate spre înlăturarea barierelor în realizarea Consti-
tuţiei şi prevenirea delictelor constituţionale, iar apăra-
rea este orientată spre înlăturarea încălcărilor concrete 
ale normelor constituţionale. Astfel protecţia şi apărarea 
juridică a Constituţiei nu sunt niveluri ale unui singur 
sistem, întrucât protecţia Constituţiei întotdeauna este 
o activitate profilactică, care previne încălcarea ordinii 
constituţionale, fiind orientată spre înlăturarea cauzelor 
care o condiţionează, precum şi contribuie la desfăşu-
rarea normală a procesului de realizare a drepturilor şi 
libertăţilor omului şi cetăţeanului. Apărarea Constituţiei, 
la rândul său, presupune întotdeauna atentate reale la 

adresa raporturilor juridice constituţionale şi constă în 
suprimarea încălcărilor concrete ale normelor constituţi-
onale, aplicării de către autorităţile competente în modul 
stabilit de lege a constrângerii faţă de subiecţii concreţi, 
în scopul restabilirii dreptului încălcat. 

În urma sintezei noțiunilor enunțate supra, ajun-
gem la concluzia că doctrina utilizează și termenul de 
protecție, și cel de apărare a Constituției. În viziunea 
noastră, acești termeni sunt destul de apropiați ca 
conținut, diferența constând în faptul că protecția are 
un caracter general ce se referă la întreaga societate și 
constă în obligația de a respecta Constituția, în schimb 
apărarea Constituției survine atunci când Constituția a 
fost încălcată. Protecția Constituției se mai realizează 
și prin prevenție, atunci când societatea, în general, și 
diferite organe ale statului sau private respectă normele 
constituționale, previn încălcarea lor. În același timp, 
în cadrul statului există organe/autorități însărcinate cu 
scopul de protecție a Constituției, spre exemplu, șeful 
statului este garantul Constituției, parlamentul, guver-
nul etc. Curtea constituțională este autoritatea specială 
abilitată cu apărarea Constituției, deoarece ea este unica 
autoritate de jurisdicție constituțională a statului.

în concluzie, afirmăm că Constituția joacă un rol 
suprem în cadrul statului de drept, ea având rolul de 
„lege a tuturor legilor”.
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Controlul ulterior este privit ca una din cele mai 
eficiente forme de control vamal, deoarece 

poate acoperi toate regimurile vamale, mai ales ace-
le cu caracter suspensiv, care sunt destul de dificil de 
a fi verificate la frontieră, sau regimurile care presu-
pun utilizarea unor preferințe tarifare. Conceptul dat 
presupune două forme distincte de control în cadrul 
activității postvămuire, și anume: „auditul postvămu-
ire” și „reverificarea declarațiilor vamale”. Controlul 
ulterior reprezintă o metodă de control vamal care este 
utilizată de către toate țările membre ale Organizației 
Mondiale a Vămilor, inclusiv în Uniunea Europeană. 
În unele state din Uniunea Europeană, acest control se 
aplică de peste 60 de ani.

Aplicarea controlului ulterior face parte din stra-
tegia de gestionare a analizei riscurilor. Managemen-
tul riscurilor este cheia unei reconcilieri (armonizări) 
globale a cerințelor (nevoilor) în materie de asigurare 
a respectării aplicării legislației, a securității și facili-
tării [5, p.288].

Controlul ulterior este o formă specifică de con-
trol vamal, deoarece are ca efect eliberarea imediată 
a mărfurilor, acordând posibilitate declarantului de a 
dispune de bunuri imediat la sosirea lor pe teritoriul 
vamal. Serviciul vamal întreprinde măsuri pentru a se 
alătura la cele mai bune practici ale Uniunii Europene 
și, în același timp, pentru a reduce timpul de procesare 
a operațiunilor vamale la punctele de trecere a fronti-

erei vamale și la birourile și posturile vamale interne, 
iar controlul ulterior este unul din modurile în care se 
poate de realizat acest lucru.

În acest sens, a fost adoptat planul de integritate în 
domeniul de control ulterior [3]. Acest plan este unul 
complex şi se referă la îmbunătăţirea cadrului legis-
lativ şi normativ în domeniul vamal, eficientizarea 
sistemului organizatorico-juridic şi de control intern, 
consolidarea relaţiilor instituţiei cu publicul şi promo-
varea proiectelor de integritate profesională realizate 
în comun cu cetăţenii.

Totodată, Codul vamal al Uniunii indică că „în 
scopul controalelor vamale, autoritățile vama-
le pot verifica corectitudinea și caracterul complet 
al informațiilor furnizate într-o declarație vamală, 
o declarație de depozitare temporară, o declarație 
sumară de intrare, o declarație sumară de ieșire, o 
declarație de reexport sau o notificare de reexport, 
precum și existența, autenticitatea, corectitudinea și 
valabilitatea documentelor justificative și pot exami-
na contabilitatea declarantului și alte evidențe referi-
toare la operațiunile privind mărfurile în cauză sau la 
alte operațiuni comerciale anterioare sau ulterioare 
implicând aceste mărfuri după acordarea liberului de 
vamă. Aceste autorități pot, de asemenea, să exami-
neze aceste mărfuri și/sau să preleveze eșantioane, 
dacă este încă posibil să se efectueze o asemenea ve-
rificare sau prelevare” [4].

DIMENSIuNI  TEORETICO-PRACTICE  DE  REALIzARE  A 
CONTROLuLuI  uLTERIOR 

octavian CIoBAnU, 
magistru în drept (USM)

Controlul ulterior este o formă specifică de control vamal, deoarece are ca efect eliberarea imediată a mărfurilor, acor-
dând posibilitate declarantului de a dispune de bunuri imediat la sosirea lor pe teritoriul vamal. Serviciul vamal întreprinde 
măsuri pentru a se alătura la cele mai bune practici ale Uniunii Europene și, în același timp, pentru a reduce timpul de 
procesare a operațiunilor vamale la punctele de trecere a frontierei vamale și la birourile și posturile vamale interne, iar 
controlul ulterior este unul din modurile în care se poate realiza acest lucru.

În Republica Moldova, controlul ulterior este realizat prin audit postvămuire sau reverificarea declarațiilor vamale 
și se efectuează de organul vamal prin Direcţia control ulterior din cadrul Aparatului central al Serviciului vamal şi prin 
secţiile Control ulterior din cadrul birourilor vamale, precum şi la necesitate, în comun cu alte subdiviziuni sau organe de 
control.

Cuvinte-cheie: control ulterior; declarație vamală; audit vamal; preferințe tarifare; operațiuni vamale; control general; 
control parţial; control repetat.

***
Subsequent control is a specific form of customs control, because it has the effect of immediate release of goods, giv-

ing the possibility to the person who declares goods to dispose of the goods immediately on their arrival to the customs 
territory. Customs Service takes measures to use best practices of the European Union and at the same time to reduce the 
processing time of customs operations at border crossings and customs offices and internal customs posts and subsequent 
control is one of the ways through which this can be achieved.

In Republic of Moldova subsequent control is achieved by after clearance audit or review of customs declarations and 
carried out by the Customs Directorate subsequent control at the central office of the Customs and Control sections later 
in the customs offices and when necessary jointly with other subdivisions or control bodies.

Keywords: subsequent control; customs declaration; customs audit; preferences; customs operations; general control; 
partial control; control repeatedly.
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Activitatea de audit postvămuire se organizea-
ză şi se desfăşoară în baza unor programe anuale şi 
trimestriale de activitate, realizate în urma aplicării 
studiilor de analiză de risc şi aprobate de conducerea 
Serviciului vamal. Activitatea de analiză a riscurilor 
utilizează metode informaţionale de prelucrare a da-
telor şi de elaborare a măsurilor de identificare a ris-
curilor, folosind anumite criterii stabilite de organe-
le vamale sau criterii stabilite la nivel internaţional. 
Pentru a pune în aplicare gestionarea riscurilor, orga-
nele vamale pot utiliza sisteme electronice adecvate. 
În aplicarea tehnicilor de gestionare a riscurilor și de 
control, bazate pe audit ulterior vămuirii, autoritatea 
vamală este capabilă să elibereze marea majoritate 
a transporturilor (până la 80-90% din totalul impor-
turilor) și să rețină doar loturile de mărfuri potrivi-
te profilurilor de risc identificate [6, p.380]. Restul 
mărfurilor sunt eliberate imediat, dar în orice mo-
ment pot fi supuse controlului vamal ulterior. 

În Republica Moldova, controlul ulterior este 
realizat prin audit postvămuire sau reverificarea 
declarațiilor vamale și se efectuează de organul va-
mal prin Direcţia control ulterior din cadrul Aparatu-
lui central al Serviciului vamal şi prin secţiile Con-
trol ulterior din cadrul birourilor vamale, precum şi 
la necesitate, în comun cu alte subdiviziuni sau or-
gane de control. Aceste forme de control vamal sunt 
prevăzute de art. 185 alin.(1) lit. e1) și f1) ale Codului 
vamal al Republicii Moldova, unde se menționează: 
controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal 
și constă în controlul ulterior al declarației vamale și 
auditul postvămuire [1].

În doctrina rusă, forma dată a controlului vamal 
este definită ca auditul vamal, care poate fi efectuat 
sub două forme: generală și specială [7, p.292]. Au-
ditul vamal general se poate efectua în privința decla-
rantului și persoanelor responsabile de desfășurarea 
operațiunilor vamale care nu sunt declaranți. Auditul 
vamal special poate fi efectuat asupra următoarelor 
categorii de persoane: declaranții și alte persoane 
având competențe în privința mărfurilor, dar care 
nu au statut de declarant la trecerea mărfurilor; per-
soanele care desfășoară activități în domeniul vamal 
(brokerul vamal, transportatorul vamal, deținătorii 
de antrepozite vamale și de depozite provizorii); per-
soanele care realizează mărfurile introduse în țară cu 
amănuntul sau angro [8, p.184].

Controlul ulterior se efectuează în următoarele 
situaţii:

a) exercitarea controalelor ulterioare prevăzute în 
cazul solicitării sau utilizării procedurilor simplifica-
te de vămuire la declararea mărfurilor;

b) exercitarea controalelor ulterioare, rezultate în 
urma activităţii de analiză de risc, precum şi a altor 
solicitări şi informaţii operative;

c) reverificarea declaraţiilor vamale pentru care 

s-a acordat liber de vamă, fără efectuarea controlului 
vamal documentar sau fizic;

d) reverificarea declaraţiilor depuse la biroul va-
mal, pentru care se prezumă că dispoziţiile legale au 
fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte sau in-
complete;

e) orice alte acţiuni necesare îndeplinirii atribuţi-
ilor stabilite prin reglementările vamale sau regula-
mentul de organizare şi funcţionare; 

f) alte acţiuni stabilite prin programele de activi-
tate [2].

Activitatea de control ulterior prin audit postvă-
muire este exercitată de echipa de control, care este 
formată cel puţin din două persoane cu desemnarea 
şefului grupului. Componenţa echipei de control este 
propusă de şeful subdiviziunii şi aprobată prin ordin 
de către Directorul general al Serviciului vamal, şeful 
biroului vamal, după caz, sau de persoanele împuter-
nicite de aceştia. Pentru a efectua un control eficient, 
membrii echipei trebuie să dispună de cunoștințe 
aprofundate în următoarele domenii: drept, tehnici și 
principii contabile, proceduri și norme în materie de 
audit, tehnici de comerț exterior, tehnici și proceduri 
vamale, cunoștințe informatice. Auditele postvămu-
ire programate sau inopinate se efectuează în baza 
unui ordin de control. Înainte de începerea contro-
lului, membrii echipei de control analizează datele 
şi informaţiile existente în bazele de date naţionale, 
respectiv locale, şi le compară cu celelalte informaţii 
disponibile referitoare la activitatea persoanei ce ur-
mează a fi controlată.

Efectuarea auditului postvămuire se aduce la 
cunoştinţă persoanei auditate cu cel puţin 3 zile lu-
crătoare înainte de iniţierea controlului, cu excepţia 
controlului inopinat. Înştiinţarea se realizează prin 
comunicarea în scris, printr-un aviz de audit postvă-
muire/reverificare, care va cuprinde în mod obliga-
toriu datele de identificare a membrilor echipei de 
control şi a persoanei controlate, temeiul juridic al 
controlului, data începerii acestuia, perioada ce ur-
mează a fi supusă controlului şi posibilitatea de a 
solicita suspendarea temporară a efectuării auditului 
postvămuire. Înştiinţarea prealabilă a persoanei sta-
bilite în ţară se face cu scopul de a nu-i perturba ac-
tivitatea curentă şi pentru ca aceasta să fie în măsură 
de a pune la dispoziţia membrilor echipei de audit 
postvămuire un spaţiu de lucru adecvat, registrele şi 
evidenţele financiar-contabile sau înscrisurile, inclu-
siv cele pe suport informatic, care au legătură directă 
ori indirectă cu mărfurile şi cu bunurile ce fac obiec-
tul comerţului extern, de a permite accesul la spaţii-
le de depozitare a mărfurilor şi bunurilor, asigurând 
prezenţa persoanelor competente, de a pune la dis-
poziţie datele şi informaţiile pe care le deţin referitor 
la acele mărfuri şi bunuri. Comunicarea avizului de 
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audit postvămuire/reverificare nu este obligatorie în 
cazul auditelor postvămuire inopinate. 

Pot fi evidențiate următoarele forme de control ul-
terior: control general – care reprezintă activitatea de 
verificare a tuturor operaţiunilor vamale pentru o peri-
oadă determinată; control parţial, care reprezintă acti-
vitatea de verificare a uneia sau mai multor operaţiuni 
vamale pentru o perioadă determinată; control repe-
tat, care reprezintă activitatea de verificare în cazul în 
care rezultatele controlului ulterior exercitat anterior 
sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare, 
ori dacă ulterior au fost depistate circumstanţe ce ates-
tă existenţa unor semne de încălcare vamală/fiscală şi 
prin urmare, se impune un nou control ulterior. Con-
trolul poate fi efectuat atât la sediul, cât şi în încăperile 
titularului mărfurilor sau ale reprezentantului său, ale 
oricărei persoane legate direct sau indirect de aceste 
operaţiuni ori ale oricărei persoane care dispune de 
documentele respective, şi în funcţie de necesităţi, se 
poate extinde şi în spaţii de producţie, în depozite şi 
alte încăperi, cu excepţia celor utilizate exclusiv în ca-
litate de domiciliu şi reşedinţă.

În cazul în care persoana controlată nu dispune 
de sediu sau de încăpere, ce poate fi utilizată pentru 
efectuarea auditului postvămuire ori sediul se află la 
adresa de domiciliu sau în alte cazuri în care nu există 
condiţii optime de lucru, această activitate se poate 
desfăşura la sediile autorităţii vamale din care fac par-
te membrii echipei de control.

Auditul postvămuire se efectuează în orele de lu-
cru ale organului vamal şi ale persoanei juridice sau 
fizice controlate. Drept principii de desfășurare a con-
trolului ulterior sunt: alegerea unui comportament 
ferm, dar politicos față de persoanele intervievate, 
tenacitate pentru a ajunge la concluzii pertinente, in-
staurarea unui climat de cooperare, clarificarea tuturor 
neconcordanțelor, formularea unor întrebări clare în-
tr-o ordine logică și inițiativă în analiza documentelor.

În caz de necesitate, membrii echipei de control 
pot extinde controlul la sediul oricăror alte persoane 
care au legătură directă sau indirectă cu operaţiunile 
ce fac obiectul schimbului internaţional de mărfuri ori 
bunuri sau al oricărei alte persoane care se află în po-
sesia unor acte ori care deţine informaţii în legătură cu 
acestea. Acest control se va efectua cu emiterea unui 
alt ordin de control şi se desfășoară o verificare prin 
contrapunere.

organele vamale, în procesul efectuării contro-
lului au mai multe drepturi. Unele sunt legate de 
locul desfăşurării procedurii, cum ar fi verificarea 
clădirilor, depozitelor şi altor încăperi, mijloace de 
transport destinate transportării de mărfuri, care au 
fost plasate sau urmează a fi plasate sub o destinaţie 
vamală. În acelaşi sens, pot sigila aceste edificii pen-
tru a păstra siguranţa şi garanţia rezultatelor urmă-
rite. Alte drepturi presupun identificarea obiectului 

controlat şi a actelor de apartenenţă. Astfel organul 
vamal poate primi sau ridica de la persoanele contro-
late unele date şi informaţii, documente ce necesită 
verificare sau să ceară administratorului persoanei 
supuse controlului efectuarea inventarierii mărfuri-
lor şi a mijloacelor de transport. În special pot ridi-
ca de la persoanele auditate mărfuri sub orice formă 
necesare verificării care sunt pasibile de drepturile 
de import şi care nu au fost supuse total sau parţial 
procedurilor de vămuire şi/sau achitării drepturilor 
de import. Referitor la asigurarea stingerii oricărei 
obligaţii vamale ce poate apărea, se poate de solici-
tat de la persoana auditată depunerea unei garanţii 
bancare în măsură suficientă să asigure acoperirea 
unei eventuale apariţii a obligaţiei vamale.

În mod reciproc se stabilesc şi drepturile persoa-
nei auditate care poate obţine, pe parcursul auditului 
postvămuire, informaţii despre faptele şi circumstan-
ţele stabilite, cu respectarea legislaţiei în vigoare, be-
neficiind de o atitudine corectă şi imparţială din partea 
organelor vamale la efectuarea controlului. În caz că 
i se solicită, poate să prezinte organului vamal expli-
caţii referitoare la obiectul auditului, informaţii, date, 
documente sub orice formă care confirmă corectitu-
dinea calculării şi achitării drepturilor de import, iar, 
dacă este în dezacord, să conteste, în modul stabilit de 
legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor 
vamale şi ale colaboratorilor vamali.

 În scopul asigurării corectitudinii și eficienței con-
trolului, indubitabil, persoana auditată este obligată să 
ţină evidenţa contabilă şi să asigure integritatea do-
cumentelor respective în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei, iar la prima cerere, să prezinte în procesul 
auditului postvămuire, colaboratorilor vamali, măr-
furile dobândite sau deţinute, informaţii, date, docu-
mente sub orice formă utile verificării. Este necesar să 
fie asigurat accesul liber în sediu, spaţii de producţie, 
în depozite şi alte încăperi, cu excepţia celor utilizate 
exclusiv în calitate de domiciliu şi reşedinţă, pentru 
inspectarea acestora, iar după desfășurarea procedurii 
să asigure integritatea sigiliilor aplicate de către cola-
boratorii vamali. Condițiile de desfășurare a contro-
lului vor fi asigurate de către persoana auditată, in-
clusiv prezenţa personalului pentru asistența calificată 
pe parcursul auditului, iar în caz că este în dezacord, 
în cel mult 15 zile calendaristice, poate argumenta cu 
prezentarea documentelor probatoare.

Pentru exercitarea auditului postvămuire, insti-
tuţiile şi persoanele implicate direct sau indirect în 
tranzacţii economice externe sunt obligate să prezinte 
gratuit organelor vamale toate documentele, datele şi 
informaţiile necesare care se referă la obiectul auditu-
lui postvămuire. Aceste date şi informaţii se transmit 
în formă scrisă sau pe orice suport material compatibil 
în termenul stabilit de organele vamale, care nu poate 
fi mai mic de 24 de ore din momentul solicitării.
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Persoanele care desfăşoară tranzacţii economice 
externe sunt obligate să păstreze documentele aferen-
te acestor operaţiuni, în scopul desfăşurării auditului 
postvămuire, pentru o perioadă de 5 ani calendaristici, 
care se calculează după cum urmează: în cazul măr-
furilor puse în liberă circulaţie cu drepturi de import 
reduse sau zero, în funcţie de destinaţia lor finală – de 
la sfârșitul anului calendaristic în care ele încetează a 
mai fi supuse supravegherii vamale; în cazul mărfuri-
lor puse în liberă circulaţie sau al mărfurilor declarate 
pentru export – de la sfârșitul anului calendaristic în 
care sunt acceptate declaraţiile de punere în liberă cir-
culaţie sau cele de export; în cazul mărfurilor plasate 
sub orice destinaţie vamală – de la sfârșitul anului ca-
lendaristic în care destinaţia a fost încheiată.

Perioada de desfăşurare a auditului postvămuire 
nu trebuie să depăşească 2 luni de la data iniţierii au-
ditului postvămuire. În cazuri întemeiate şi justificate 
documentar, termenul auditului postvămuire poate fi 
prelungit cu cel mult 4 luni sau sistarea auditului post-
vămuire.

Amintim că membrii echipei de control au atribuții 
largi în vederea solicitării de la orice instituţie finan-
ciară (sucursală sau filiala acesteia) prin intermediul 
unei citaţii, prezentarea de informaţii, date, docu-
mente pe care le deţin referitoare la contul bancar al 
persoanei auditate şi la operaţiunile efectuate în acest 
cont pentru perioada (perioadele) supusă controlului. 
Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) în 
termen de 3 zile de la primirea citaţiei bancare va asi-
gura colectarea informaţiilor, datelor şi documentelor 
solicitate şi le va prezenta organului vamal [2].

În situaţiile în care există indici că în spaţiile de 
producţie, depozitare, comercializare sau în mijloace-
le de transport se găsesc mărfuri pentru care nu s-au 
respectat reglementările vamale ori alte dispoziţii 
aplicabile, iar acţiunea de control nu poate fi finali-
zată, urmând a fi continuată în ziua lucrătoare urmă-
toare, spaţiile în cauză vor fi sigilate întocmindu-se 
,,Procesul-verbal de sigilare/desigilare”.

Echipa de control are dreptul să ridice în scopul 
protejării ori evitării distrugerii documente, acte, în-
scrisuri, inclusiv electronice pe suport informatic, re-
gistre şi documente financiar-contabile sau orice ele-
ment material care face dovada stabilirii obligaţiilor 
vamale rezultate din raporturile juridice cu autoritatea 
vamală, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

Dovada ridicării documentelor o constituie Actul 
de ridicare/restituire de documente/ înscrisuri, întoc-
mit de echipa de control, în care sunt specificate ele-
mentele necesare individualizării probei sau dovezii 
respective, precum şi menţiunea că acestea au fost ri-
dicate potrivit dispoziţiilor legale, de către echipa de 
control vamal. Actul se întocmeşte în două exemplare 
şi se semnează de membrii echipei de control şi de 
reprezentantul entităţii controlate, un exemplar ofe-

rindu-i-se acestuia. La restituirea acestor documente, 
se va proceda în mod similar.

În cazuri temeinic justificate, determinate de ne-
cesitatea efectuării unor acţiuni de control în oficiile 
sau în spaţiile de depozitare a mărfurilor ori bunuri-
lor situate în raza de competenţă a altui birou vamal, 
membrii echipei de control pot solicita prin Direcţia 
control ulterior realizarea acestor acţiuni de către o 
altă echipă de control din raza de competenţă a birou-
lui vamal, sau pot solicita delegarea de competenţă.

Auditul postvămuire poate fi suspendat la decizia 
organelor vamale în cazul: intervenţiei unei forţe ma-
jore, constatată în modul stabilit; intentării unui pro-
ces judiciar care are importanţă pentru auditul post-
vămuire; solicitării motivate (întemeiate şi justificate 
documentar) a persoanei auditate, însă nu mai mult de 
30 de zile.

La finalizarea controlului, persoana fizică sau re-
prezentantul persoanei juridice are obligaţia să dea o 
declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să 
rezulte că au fost puse la dispoziţie membrilor echipei 
de control toate documentele şi informaţiile solicitate, 
care au legătură cu obiectul controlului. În declaraţie 
se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate do-
cumentele solicitate şi puse la dispoziţie de persoana 
fizică sau reprezentantul persoanei juridice.

Activitatea de reverificare se realizează de către 
Direcţia control ulterior şi secţiile control ulterior în 
mod selectiv, atât în baza Programelor de activitate 
trimestriale, elaborate la nivel central, cât şi în baza 
activităţii proprii de analiză de risc, coordonată în 
prealabil cu Direcţia control ulterior sau la solicitarea 
declarantului. 

În scopul realizării reverificării declaraţiilor va-
male, subdiviziunile birourilor vamale emitente vor 
asigura transmiterea acestora la adresa subdiviziuni-
lor, după validare, împreună cu setul de documente 
anexat la ele (numerotate, cusute şi sigilate în modul 
corespunzător). Restituirea declaraţiilor vamale se va 
efectua după reverificarea selectivă a acestora în ter-
men de 30 de zile de la data recepţionării. Termenul 
reverificării declaraţiilor vamale poate fi prelungit în 
cazuri justificate de către şeful organului de control 
ulterior, cu cel mult 30 de zile [2]. 

În cazul depistării iregularităţilor sau încălcării 
legislaţiei vamale/fiscale, la finalizarea reverificării 
uneia sau mai multor declaraţii vamale, personalul 
desemnat cu atribuţii de efectuare a reverificării va 
întreprinde acţiuni de regularizare a situaţiei prin în-
tocmirea unui proces-verbal de reverificare a declara-
ţiilor vamale şi, după caz, a deciziei de regularizare.

Procesul-verbal de reverificare a declaraţiilor va-
male este un act procedural care se procesează con-
form procedurii stabilite la actul de audit postvămu-
ire, în care se consemnează iregularităţile constatate, 
normele încălcate, vor indica valoarea obligaţiilor 
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vamale, în situaţiile în care s-a constatat apariţia 
acestora.

În cazul în care, pentru stabilirea situaţiei de fapt 
în procesul reverificării declaraţiei vamale sunt nece-
sare date şi documente ce pot fi obţinute de la alte 
administraţii vamale, în baza acordurilor şi convenţi-
ilor de cooperare vamală, colaboratorii desemnaţi ca 
fiind responsabili de reverificarea declaraţiilor vamale 
pot propune iniţierea unei cereri de asistenţă admi-
nistrativă internaţională prin Direcţia control ulterior. 
Pentru declaraţiile la care există o asemenea cerere 
de asistenţă vamală sau de altă natură, necesară deter-
minării stării de fapt, reverificarea declaraţiei vamale 
se va finaliza la primirea răspunsului de la instituţiile 
solicitate.

Organele vamale calculează obligaţiile vamale 
în baza rezultatelor auditului postvămuire, stabilind 
dacă acestea au fost constatate conform prevederilor 
legislaţiei. Organele vamale pot determina cuantumul 
obligaţiei vamale, precum şi decide asupra corectitu-
dinii aplicării măsurilor de politică economică în baza 
informaţiilor de care dispun. În acest sens, se va ur-
mări lipsa sau ţinerea neconformă a evidenţei conta-
bile, neprezentarea integrală sau prezentarea parţială a 
documentelor luate la evidenţă şi rapoartele corespun-
zătoare precum și un conținut ce nu poate fi utilizat. 
În special, este important ca persoana auditată să fie 
prezentă la sediul juridic, în caz contrar, pot apărea 
dubii în privința actelor controlate.

Controlul ulterior implică întocmirea următoarelor 
acte de control, cum ar fi procese-verbale de exami-
nare preliminară a rezultatelor auditului postvămuire 
și de reverificare a declaraţiilor vamale, act de audit 
postvămuire, note de constatare și prezentare, iar în 
fine se ia o decizie de regularizare [2]. Actelor emi-
se în cadrul activităţii de control ulterior li se acor-
dă numerele de ordine fracţionare în ordinea emiterii 
acestora, corespunzătoare registrelor de evidenţă a 
activităţii de control ulterior din gestiunea subdivizi-
unilor responsabile de această activitate. Numărătorul 
fracţiei indică asupra numărului controlului ulterior 
în cadrul căruia este emis documentul, iar numitorul 
indică numărul de ordine al documentului emis în 
cadrul acestui control. Data documentului trebuie să 
coincidă cu data emiterii acestuia. 

După finalizarea auditului postvămuire, membrii 
echipei de control vor întocmi un dosar de audit post-
vămuire în care vor fi cusute, sigilate şi numerotate 
toate actele emise. Dosarul respectiv va fi arhivat de 
organul emitent pe un termen de 6 ani.

În cazul în care anumite mărfuri fac obiectul al-

tor controale decât cele vamale, efectuate de către 
autorități competente altele decât cele vamale, acestea 
din urmă, în strânsă cooperare cu celelalte autorități în 
cauză, fac eforturi astfel încât, în măsura posibilului, 
să efectueze aceste controale în același timp și loc cu 
controalele vamale, autoritățile vamale având un rol 
de coordonare în realizarea acestui lucru. Ca rezul-
tat al auditului ulterior vămuirii, autoritățile vamale 
pot beneficia de o imagine mai amplă cu privire la 
tranzacții pe o perioadă mai lungă de timp [6, p.381].

În cadrul controlului ulterior, ca și în cadrul altor 
forme de control, autoritățile vamale trebuie să reducă 
la minimum riscurile și să lupte împotriva fraudelor 
legate de intrarea, ieșirea, tranzitul, transferul, antre-
pozitarea și destinația finală a mărfurilor, inclusiv tra-
ficul poștal.

referinţe:

Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV 1. 
din 20.07.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, ediţie specială din 01.01.2007.

Ordinul Serviciului vamal nr. 63-O din 11.01.2013 2. 
cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind re-
alizarea controlului ulterior prin audit postvămuire și re-
verificarea declarațiilor vamale. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 18-21/54 din 25.01.2013.

Plan de integritate în domeniul de control ulterior 3. 
(noiembrie a. 2014 – a. 2016), aprobat prin Ordinul Servi-
ciului vamal nr. 472-O din 10.11.2014, http://customs.gov.
md/index.php?id=282, accesat 25.02.2015.

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului 4. 
European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire 
a Codului vamal al Uniunii. În: Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, 10.10.2013.

Moldovan A.T. 5. Drept vamal. București: C.H. Beck, 
2006.

Erhan I., Cârnaț T.6.  Drept vamal comunitar. Chișinău: 
Print-Caro SRL, 2011.

 7. Таможенное право: Учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-
ция» и «Таможенное дело» / Под. ред. М.М. Рассоло-
ва, Н.Д. Эриашвили, 5-е изд, перераб. и доп. Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

Халипов С.В. 8. Таможенное право: Учебник. 3-е 
изд., переработ. и доп. Москва: Зерцало-М, 2006.

Recenzent: 
Teodor CÂRNAț, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)



Nr. 5, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

66

în practica fiscală internațională, întâlnim o diver-
sitate de impozite, care se deosebesc ca formă si 

conținut. De aceea, pentru a identifica ușor efectele di-
feritelor categorii de impozite în plan economic, finan-
ciar, social și politic, este necesară gruparea acestora 
pe baza următoarelor criterii: trăsăturile de fond și de 
formă ale impozitelor; obiectul asupra cărora se așază; 
scopul urmărit de stat prin instituirea lor; frecvența per-
ceperii acestora; instituția care le administrează.

în funcție de trăsăturile de fond și de formă, im-
pozitele se grupează, se clasifică în directe şi indirecte. 
Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unor 
persoane fizice sau/și juridice, în funcție de veniturile 
sau averea acestora, pe baza cotelor legale de impunere 
și se percep direct de la subiectul impozitului în anu-
mite termene precis stabilite. De regulă, în cazul aces-
tor impozite, subiectul și suportatorul impozitului sunt 
una și aceeași persoană. Impozitele indirecte se percep 
cu ocazia vânzării unor bunuri și a prestării unor servi-
cii, fiind vărsate la bugetul public de către producători, 
comercianți sau prestatori de servicii și sunt suportate de 
către consumatorii bunurilor și serviciilor impozabile. 

În cazul acestor impozite, prin lege, se atribuie cali-
tatea de subiect al impozitului altei persoane fizice sau 
juridice decât suportatorului acestora.

Din categoria impozitelor indirecte fac parte și taxe-
le vamale care, la rândul lor, se clasifică după mai mul-
te criterii. Diversitatea taxelor vamale este condiţionată 
de faptul că ele sunt „cele mai răspândite impozite” [6, 
p. 172].

în funcţie de obiectul impunerii, deosebim urmă-
toarele categorii de taxe vamale:

Taxele vamale de import1.  – sunt acele impozite 
percepute de stat asupra mărfurilor de origine străină, 
care sunt solicitate de a trece frontiera vamală, pentru 
a fi puse în circulaţie liberă. Acest tip de taxe vamale 
sunt cele mai răspândite și reprezintă principalul 
mijloc de protecţie vamală dintr-un stat. Natura eco-
nomică a taxei vamale de import este similară cu cea 
a taxelor de consumație percepute asupra mărfurilor 
din producția autohtonă. Perceperea lor conduce la 
majorarea prețului produsului importat, care astfel 
ajunge la un nivel ce depășește frecvent prețul acestuia 
din țara exportatoare. 

Nivelul taxelor de import este determinat de rapor-
tul de cerere și ofertă din țara importatoare, dar și de co-
ordonatele politicii economice și fiscale pe care această 
țară o promovează. Tot din această categorie de taxe 
fac parte şi suprataxele vamale [8, p. 120]. Acestea, la 
rândul lor, pot fi introduse în cazuri bine justificate, ca, 
de exemplu, în situaţia de dezechilibru în balanţa de 
plăţi. Aceste taxe se introduc pe o perioadă determinată 
şi trebuie eliminate imediat ce dispar cauzele introdu-
cerii lor. Suprataxele trebuie introduse asupra produ-
selor importate din toate ţările și nu trebuie să aibă un 
caracter discriminatoriu. Pentru a exclude riscul, ca 
întreprinderile comerciale de stat să aplice în practică 
o politică comercială bazată pe alte considerente decât 
cele comerciale legate direct de preţ-calitate, statutul 
GATT prevede ca părţile contractante să practice prin 

CLASIFICAREA  TAxELOR  VAMALE
Pavel ȚUrCAn, 

magistru în drept (USM)

Din categoria impozitelor indirecte fac parte și taxele vamale care, la rândul lor, se clasifică după mai multe criterii. 
Diversitatea taxelor vamale este condiţionată de aceea că ele sunt cele mai răspândite impozite. Datorită unei varietăți 
mari de taxe vamale, este posibil a fi realizate măsurile stabilite de reglementare tarifară a operațiunilor de import-export. 
Numai prin aplicarea anumitor taxe în diferite situații concrete, se pot atinge obiectivele înaintate de politica vamală și 
comercială a statului.

 Pe parcursul evoluţiei sale, taxa vamală devine dintr-un instrument fiscal un mijloc complex de politică comercială, 
care este unul dintre cele mai utilizate mijloace pentru protejarea economiei naţionale. În ciuda faptului că taxa, după na-
tura acțiunii sale, este o categorie economică, aplicarea sa poate avea atât caracter economic, cât și politic. Introducerea de 
taxe ar putea fi un mijloc de presiuni economice asupra unor state, sau poate crea anumite clauze favorabile pentru altele, 
din motive politice. 

Cuvinte-cheie: taxă vamală de import; taxă vamală de export; taxă vamală de tranzit; taxă vamală ad valorem; taxă 
vamală specifică; taxă vamală combinată.

***
The category of indirect taxes comprises customs duties which in turn are classified according to several criteria. 

The diversity of customs duties is conditional because they are the most common taxes. Due to a wide variety of du-
ties tariff regulatory measures establishing import-export operations are feasible. Only by applying certain taxes in dif-
ferent concrete situations the objectives put forward by customs and commercial policy of the state can be achieved. 
 During its evolution, the duty turns from a tax instrument into a complex means of trade policy, which is one of the most 
used means to protect national economy. In spite of the fact that by nature the tax is an economic category its enforcement 
can have both economic and political character. The introduction of fees may be a means of economic pressure on certain 
countries or can create favourable clauses out of political reasons.

Keywords: import duty; export duty; transit duty; duty ad valorem; specific duty; duty combined.
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aceste întreprinderi numai acţiuni fondate pe criterii 
comerciale.

Taxele vamale de export2.  sunt acele taxe care se 
percep asupra mărfurilor care sunt exportate din teritoriul 
statului. Una din metodele de limitare a exportului este 
utilizarea taxei de export asupra bunurilor naționale. 
Taxa de export se plătește pentru mărfurile vândute 
agenților economici străini și care sunt exportate în afara 
teritoriului vamal al țării de utilizare. Autorii Gh. Cara-
iani și C. Cazacu specifică originea mărfurilor scoase: 
„Taxele vamale de export se percep de către stat asupra 
mărfurilor indigene, la exportul lor în străinătate” [3, 
p. 42]. În acest caz, taxa de export poate îndeplini mai 
multe funcții: protecționistă, fiscală, de reglementare, 
și politică.

În unele țări, taxa de export este stabilită pentru o 
perioadă determinată de timp, de obicei, în caz că este 
un deficit de materii prime în țară. Acest lucru creea-
ză un obstacol în calea exportului de materii prime pe 
piața externă, pentru că atunci când se exportă, prețul 
ridicat al materiilor prime afectează competitivitatea 
lor pe piața internațională. Astfel, producătorul intern 
beneficiază de un câștig suplimentar nu numai prin 
creșterea oportunităților de primire a materiei prime, 
dar și dintr-o anumită stabilizare a prețurilor pe piața 
internă prin imposibilitatea de a efectua operațiuni de 
export.

Desigur, statul ar putea fi interesat în stabilirea unui 
tarif vamal de export având necesitatea de a crește ve-
niturile bugetare, adică prin realizarea funcției fiscale a 
taxei de export. Taxa de exportare are o mai mare apli-
cabilitate în țările în care o mare parte din produsul in-
tern brut este vândut pe piața mondială. În cazul în care 
țara care exportă mărfurile de pe piața mondială deține 
un monopol de stabilire a prețului pentru un produs, 
ea poate folosi taxa de export în avantajul său. În acest 
caz, dimensiunea optimă a taxei de export va fi direct 
proporțională cu numărul de țări importatoare, care de-
pind de importurile de acest produs pe piața națională.

Trebuie de menționat că tariful de export este folosit 
în principal de țările în curs de dezvoltare și cu economii 
în tranziție. Țările industrial-dezvoltate folosesc foarte 
rar, iar în unele țări taxa de export este chiar interzisă 
prin Constituție – principalul act legislativ (Argentina, 
Statele Unite ale Americii). Prin urmare, accentul în 
aceste cazuri se mută spre utilizarea reglementărilor 
netarifare (licențe, cote, contingente). 

Utilizarea mecanismului taxelor de export trebuie 
să se bazeze pe principiul de „descaladare” a nivelului 
taxelor vamale, adică, nivelul taxelor ar trebui să de-
pindă de gradul de prelucrare a mărfurilor de export, 
dar conform următorului principiu: cu cât mai mic în 
produs este gradul valorii adăugate, cu atât mai mici 
trebuie să fie și taxele vamale. Creșterea prețurilor la 
bunurile de export prin utilizarea taxelor de export duce 
la căutarea, de către exportatorii potențiali, a căilor de 
reducere a taxelor vamale. 

Astfel, putem concluziona că, împreună cu efecte-
le pozitive care sunt obținute prin utilizarea taxelor de 
export, apar și efecte negative, subminează potențialul 
țării de export, încălcarea structurii comerțului exterior, 
inflația etc.

Taxele vamale de tranzit3.  se percep de către stat 
asupra mărfurilor străine, care tranzitează teritoriul va-
mal al ţării respective [4, p. 34]. Nici această categorie de 
taxe nu are o răspândire prea mare, iar chiar dacă se în-
casează, nu sunt mari întrucât, în general, tranzitul aduce 
venituri însemnate ţărilor, prin care trec mărfurile străine 
spre ţările importatoare, ca urmare a folosirii căilor ferate 
sau a altor mijloace de transport, a porturilor ţării, prin 
care tranzitează. Literatura de specialitate menţionează, 
că anume numărul mic al taxelor de tranzit se justifică 
prin aceea că marfa aflată sub acest regim vamal are sco-
pul de a tranzita teritoriul ţării respective, dar nu pentru 
a fi introdusă în circulaţie liberă. Am putea menţiona că 
introducerea abuzivă a taxelor de tranzit duce la stoparea 
stabilirii relaţiilor comerciale internaţionale.

Prin urmare, acest tip de taxă este folosit foarte rar, 
de obicei, ca un instrument de „război comercial”. Cele 
mai multe țări preferă la impozitarea tranzitului să apli-
ce diferite tipuri de cheltuieli: pentru autorizații, sigilii, 
statistice și, de obicei, pentru transportarea mărfurilor 
pe teritoriul vamal al acelui stat.

După scopul lor, taxele vamale se împart în:
Taxele vamale generale1. , sunt stabilite în tariful 

vamal și au scopuri generale ale reglementării tarifar-
vamale. De regulă, stabilirea acestor taxe se face în mod 
individual de fiecare stat.

Conform teoriei comerțului internațional, speciali-
zarea țării pe piața mondială, cu o producție de export 
specifică, face posibilă nu numai realizarea avantajelor 
competitive ale țării, dar, de asemenea, de a importa 
bunuri care nu sunt rezonabile de a fi produse.

Taxele vamale sezoniere2.  sunt practicate de Ţările 
Europene în cadrul politicii agrare [4, p. 35]. Practicarea 
unor taxe vamale mari se face la începutul recoltei, pen-
tru a proteja producţia internă, iar în perioada de vârf a 
recoltei, aceste taxe sunt mici şi favorizează importul. 
Se stabilesc pentru anumite bunuri pe o perioadă de cel 
mult șase luni de la data aplicării acesteia.

În general, utilizarea taxei sezoniere are un carac-
ter operativ, adică, rezolvă probleme tactice specifice. 
Taxa sezonieră este considerată o excepție de la regi-
mul preferențial sau privilegiat, inclusiv alte acorduri 
de liber schimb, uniuni vamale, cooperări industriale 
și alte acorduri internaționale similare, în cazul în care 
este prevăzută în astfel de acorduri. 

Analiza acestui instrument arată că taxa sezonieră 
are, în mod clar, funcția protecționistă și, prin urma-
re, utilizarea ei ar trebui să fie întotdeauna analizată în 
ceea ce privește consecințele.

Taxele vamale excepționale3. , o condiție obliga-
torie de aplicare a acestora este prezența unei daune 
considerabile unor ramuri ale economiei naționale sau 
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ale producătorilor autohtoni, ca rezultat al introducerii 
mărfurilor de origine străină. Determinarea conceptului 
de „daună considerabilă” o conține Codul antidumping 
al GATT-OMC din 1994. Dauna se apreciază în baza 
analizei importului, stabilirea legăturii cauzale dintre 
importul de mărfuri și ramura industriei naționale. Din 
categoria taxelor excepționale fac parte taxele speciale, 
antidumping și compensatorii. 

Taxe vamale fiscale4.  sunt acele taxe, care se percep 
cu singurul scop de a alimenta bugetul statului cu sume 
pe care organele vamale le încasează [4, p. 34]. Taxele 
vamale fiscale au fost utilizate de state până la începutul 
industriei, ele nu constituie o trăsătură caracteristică 
a politicii comerciale contemporane, deşi orice taxă 
vamală are în acelaşi timp o însemnătate fiscală, fiind o 
sursă de venituri.

5. Taxe vamale protecţioniste sunt acele taxe, ce au 
ca principal scop crearea unei bariere pentru mărfurile 
străine, prin care se urmăreşte eliminarea concurenţei 
străine pe piaţa ţării respective şi înfăptuirea expansiu-
nii pe pieţele externe [8, p. 121].

6. Taxe vamale de retorsiune (de răspuns), repre-
zintă răspunsul dat unui alt stat, care impune restricţii 
la importul de mărfuri din alt stat. Sunt aplicate ca re-
presalii și ca răspuns la politica neloială a altor state [5, 
p. 271]. Taxele vamale de retorsiune se percep ca taxe 
vamale suplimentare, peste taxele vamale în vigoare. 

Taxele de retorsiune au ca scop anihilarea efectelor 
negative pe care le produce politica comercială nelo-
ială. Nu se pot percepe decât după ce s-a declanșat o 
procedură de anchetă prin care să se facă dovadă că a 
avut loc o astfel de practică neloială care a produs un 
prejudiciu grav sau poate să producă un astfel de preju-
diciu. În baza celor două coduri de conduită negociate 
în cadrul GATT-OMC: Codul antidumping și Codul 
privind subvențiile de export și taxele compensatorii, 
ele au un nivel prestabilit, care nu poate fi depășit. Ca 
urmare a acestor trăsături caracteristice, aceste taxe de 
retorsiune au o dublă natură: tarifară și netarifară [2, 
p. 168].

7. Taxe vamale de egalizare, sunt taxele care au 
scopul de a egala prețul mărfurilor străine cu prețul 
mărfii interne, sunt puțin răspândite și practic au carac-
terul protecționist.

8. Taxe vamale de contingent, se aplică asupra anu-
mitor contingente de marfă și presupun încasarea taxei 
vamale până când se epuizează lotul de marfă contin-
gentat.

Un alt criteriu de clasificare a taxelor vamale este în 
funcție de metoda de calculare. Potrivit acestui criteriu, 
se diferențiază următoarele tipuri de taxe vamale: ad 
valorem, specifice, combinate, mixte. Acest lucru face 
posibilă acoperirea tuturor aspectelor legate de metode-
le de calcul ale impozitului. În unele cazuri, în scopul 
de diferențiere a traficului de mărfuri din anumite țări, 
pentru același grup de produse, pot fi utilizate diferite 
tipuri de taxe.

Taxe vamale ad valorem 1. – se stabilesc sub forma 
unui procent din valoarea mărfii. Aceste taxe vamale „au 
avantaj că nu necesită un tarif vamal prea detaliat” [7, 
p. 33], iar din punctul de vedere al veniturilor bugetare, 
acestea se aliniază în mod automat asupra preţurilor. 

Această taxă este utilizată, de obicei, asupra bu-
nurilor care au diferite caracteristici de calitate în ca-
drul aceluiași grup de produse. Valoarea sa este direct 
proporțională cu prețul. În cazul în care mărfurile sunt 
supuse la o taxă ad valorem, baza de calcul a valorii 
taxei mereu este valoarea în vamă a mărfurilor. 

Avantajul unei taxe ad valorem este că datorită ei se 
menține un nivel fix de protecție a pieței interne, indi-
ferent de fluctuațiile prețurilor la mărfuri, în acest caz 
se schimbă doar veniturile bugetare. De exemplu, în 
cazul în care taxa este de 10% din prețul mărfii, atunci 
la prețul mărfii de 100 euro, veniturile bugetare vor fi 
de 10 euro. Prin creșterea prețului mărfii până la 200 
de euro, veniturile bugetare vor crește la 20 de euro. În 
cazul în care prețul mărfii va scade la 50 de euro, și ve-
niturile bugetare se vor reduce la 5 euro. Dar, indiferent 
de nivelul prețurilor de impozitare, taxa ad valorem ră-
mâne aceeași – 10%. 

Prin urmare, printr-o tendință de creștere pe termen 
lung a prețurilor, de regulă, se urmărește o încercare 
de a crește nivelul taxelor ad valorem în tariful vamal. 
Această tendință este o caracteristică a politicii vamale 
moderne în majoritatea țărilor dezvoltate. Unul din fac-
torii de răspândire a taxelor ad valorem a fost faptul că 
acestea pot fi folosite ca un mijloc de protecție a buge-
tului de stat în condițiile de inflație.

Un alt factor, care a stimulat aplicarea taxei ad 
valorem, a fost creșterea rolului comerțului exterior. 
Creșterea fluxurilor comerciale, extinderea nomen-
claturii mărfurilor de comerț au condus la necesitatea 
elaborării unei metode simple, dar eficiente de calcul 
al taxelor vamale. În plus, aplicarea unei taxe ad va-
lorem simplifică sistemul de clasificare a mărfurilor 
în tariful vamal, ceea ce îl face nu așa de complicat și 
complex. Cu ajutorul procedurii de calculare a taxelor 
ad valorem, se realizează atât efectul fiscal, precum și 
efectul protecționist. Mai mult decât atât, se urmărește 
un model definit, cu cât mai mare este nivelul taxei, cu 
atât mai mare este probabilitatea de aplicare a taxei ca 
mijloc de protejare a pieței naționale. 

Neajunsul taxei ad valorem constă în aceea că 
este precedată de stabilirea valorii în vamă a mărfuri-
lor. Având în vedere că prețul mărfii poate fluctua sub 
influența anumitor factori economici (cursul de schimb, 
rata dobânzii etc.), și administrativi (reglementarea va-
mală, prețurile orientative, conceptul prețurilor minime 
etc.), utilizarea taxei ad valorem este subiectivă și poate 
fi o sursă de abuz. În acest caz, abuzul poate fi atât din 
partea agenților economici, cât și din cea a  autorităților 
vamale. Importatorul este întotdeauna cointeresat a 
subestima costul mărfurilor, deoarece reducerea obiec-
tului impozitării va minimiza cheltuielile în vamă, iar 
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autoritățile vamale sunt întotdeauna tentate să ridice 
valoarea importurilor, deoarece în acest caz veniturile 
statului cresc.

Această contradicție este obiectivă, deoarece baza 
ei este punerea în aplicare a intereselor economice ale 
diferiților subiecți ai relațiilor vamale. Soluția la aceas-
tă problemă constă în justificarea și concretizarea cate-
goriei economice, ca valoarea în vamă.

Taxe vamale specifice2. , sunt acele taxe care 
constau dintr-o sumă specifică de bani, raportată la o 
unitate de măsură, de volum [7, p. 33]. Aplicarea acestor 
taxe presupune existenţa unui tarif vamal detaliat, cu 
o descriere amănunţită a mărfurilor. Taxa specifică se 
plătește în sumă fixă de bani pe o unitate cantitativă a 
mărfurilor și a altor obiecte impozabile; volum, masă, 
metri, unitate etc. 

Taxele specifice sunt, în general, aplicate produselor 
standardizate și are avantajul față de taxele ad valorem 
în termeni de administrare, deoarece elimină posibili-
tatea de abuz. Diferențe de natură tehnică în aplicarea 
taxelor ad valorem și taxelor specifice nu sunt, deoare-
ce în spatele diferențelor organizaționale și tehnice stau 
obiective comerciale, politice și economice. Astfel, ni-
velul de protecție tarifară prin taxele specifice este foar-
te afectat de fluctuațiile prețurilor la mărfuri.

Deci, în condițiile de fluctuație a prețurilor, efectele 
aplicării taxelor sunt diferite: în cazul creșterii prețului, 
suma plătită ca taxă ad valorem, crește proporțional cu 
creșterea costurilor bunurilor, în timp ce taxa specifică 
rămâne neschimbată. În schimb, dacă prețurile la măr-
furi cad, suma plătită ca taxă ad valorem se micșorează, 
iar ca taxă specifică rămâne neschimbată, adică, când 
prețurile scad, mai eficientă este utilizarea taxelor spe-
cifice, iar când prețurile cresc, mai eficientă este uti-
lizarea taxelor ad valorem. Independența taxei speci-
fice, față de prețul bunurilor, o lipsește de o anumită 
elasticitate și reduce eficiența aplicării sale în scopurile 
comercial-politice. Desigur, ca și la aplicarea taxelor 
ad valorem, funcționalitatea taxelor specifice depinde 
de nivelul taxei vamale. Odată cu creșterea nivelului 
taxei specifice, scade efectul fiscal și crește efectul de 
protecție.

Cu scopul de a înlătura neajunsurile tipurilor de taxe 
anterioare, datorită reacției lor la fluctuațiile de preț, 
sunt introduse următoarele taxe: taxele combinate și 
taxele mixte.

Taxă combinată (alternativă)3. , combină ambele 
tipuri anterioare de taxe vamale, dar taxele se plătesc 
conform celei mai mari sume indicate. Adică, ea este 
mai degrabă alternativă decât combinată, din cauza 
mecanismului specific de calculare. 

Procedura achitării taxelor pentru bunurile care 
sunt impozitate cu o taxă combinată se efectuează în 
trei etape. Primul pas este calcularea după schema ta-
xei ad valorem. În a doua etapă se calculează valoarea 
impozitului după sistemul taxei specifice. Trebuie re-
marcat faptul că secvența poate fi diferită, adică prima 

poate fi taxa specifică, iar apoi ad valorem. În acest caz, 
secvența nu contează. În a treia etapă se compară rezul-
tatele taxelor ad valorem și specifice, și cea mai mare 
din ele trebuie plătită. 

Deci, nu se folosesc ambele tipuri de taxe, dar alter-
nativ se aplică cea mai mare taxă.

Practica de utilizare a acestui tip de taxă arată că 
scopul utilizării sale este atât funcția fiscală cât și de 
protecție, dar efectul dominant este de a proteja pro-
ducătorii interni de concurența bunurilor străine. Apli-
carea taxei specifice și a taxei combinate elimină posi-
bilitatea de a reduce valoarea în vamă a mărfurilor și, 
prin urmare, posibilitatea de evaziune de la achitarea 
taxelor vamale de către subiecții activității economice 
externe, cu ajutorul utilizării unui instrument, cum ar fi 
prețul mărfii.

Răspândirea acestor taxe pe un număr tot mai mare 
de poziții tarifare atrage o reacție negativă a importa-
torilor: țara importă produse de calitate mai joasă sau 
care au o valoare în vamă scăzută, ceea ce, la rândul 
său, face posibilă minimizarea taxelor vamale și per-
mite să păstreze rata de rentabilitate a acestor produse 
la un anumit nivel. În această situație, în primul rând, 
pierde consumatorul. 

Prin urmare, atunci când se utilizează acest tip de 
taxă, în stat ar trebui să fie în mod clar elaborat un sis-
tem de indicatori de reglementare a calității mărfurilor 
importate. 

4. Taxele vamale mixte sunt o combinaţie între o 
taxă ad valorem şi una specifică şi se aplică prin în-
sumare împreună [8, p. 121]. Taxele mixte se folosesc 
foarte rar. De regulă, numai în scopuri protecționiste, 
chiar mai mult discriminatorii, adică de a bloca im-
portul de bunuri dintr-un anumit grup de produse sau 
bunuri dintr-o anumită țară. În condițiile când princi-
palele tendințe în sistemul economic global a devenit 
globalizarea proceselor economice, taxele mixte, ca un 
instrument al politicii tarifare se utilizează de un număr 
limitat de țări.

Taxa mixtă este utilizarea simultană atât a taxei spe-
cifice, cât și taxei ad valorem cu privire la un singur 
tip de produse, adică la nivelul taxei specifice calculat 
pentru o unitate de marfă, se adaugă taxele percepute 
din prețul mărfii. 

Este incorect să echivalăm taxele combinate și mix-
te, deoarece mecanismul de calculare pentru aceste 
tipuri de taxe este complet diferit. Dacă la calcularea 
taxei combinate se utilizează taxa ad valorem sau spe-
cifică, în funcție de nivelul taxei, atunci la calcularea 
taxelor mixte se aplică atât prima, cât și a doua taxă.

În funcţie de modul de stabilire, deosebim următoa-
rele categorii de taxe vamale:

1. Taxele vamale autonome sunt stabilite de stat în 
mod independent, fără o înţelegere prealabilă cu alte 
state, percepându-se, de regulă, asupra mărfurilor pro-
venite din ţările, cu care statul importator nu are înche-
iate convenţii şi nu se aplică clauza naţiunii celei mai 
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favorizate [7, p. 34]. În unele ţări rustice, se fixează 
pentru aceeaşi marfă impunerii mai multe categorii de 
taxe autonome: maxime, intermediare, minime, perce-
perea lor făcându-se în funcţie de politica promovată 
de statul respectiv în relaţiile cu alte state. Aceste taxe 
sunt larg răspândite în ţările dezvoltate.

2. Taxele vamale convenţionale – sunt acele taxe, 
al căror nivel a fost convenit de stat prin înţelegere cu 
alte state [4, p. 35]. Aceste taxe se percep, de regulă, 
asupra mărfurilor, ce provin din ţările ce beneficiază de 
clauza naţiunii celei mai favorizate.

 În literatura de specialitate, taxele vamale se mai 
clasifică şi în funcţie de plătitorii taxelor vamale: 

Taxele vamale percepute de la persoanele fizice– .
– Taxele vamale percepute de la persoanele ju-

ridice.
În dependență de țara de origine, avem:

Taxe vamale minimale–  (de bază).
Taxe vamale maximale–  (generale).
Taxe vamale preferențiale–  (de favoare) – sunt taxe 

foarte reduse (uneori chiar zero) care se aplică tuturor 
sau numai anumitor mărfuri importate din anumite țări 
și care nu se extind asupra mărfurilor provenind din 
celelalte [5, p. 271]. Aceste taxe pot fi unilaterale sau 
reciproce și se clasifică în:

Taxe vamale preferenţiale, aplicate de ţările dez-a) 
voltate la importul de produse din toate ţările în curs de 
dezvoltare.

Taxe vamale preferenţiale, aplicate de anumite b) 
state dezvoltate la importul din unele ţări în curs de 
dezvoltare pentru anumite produse.

 Taxe vamale preferenţiale, aplicate de ţările în c) 
curs de dezvoltare la importul din alte state în curs de 
dezvoltare.

După criteriul de state implicate în beneficierea de 
taxe vamale preferenţiale, se disting:

Taxe vamale bilaterale – se stabilesc între două – 
ţări în mod reciproc sau unilateral.

Taxe vamale multilaterale – vizează mai multe – 
ţări, fie în cadrul regional, fie în cadrul unei instituţii 
internaţionale, indiferent de principiul reciprocităţii” 
[7, p. 34]. 

La rândul lor, preferințele vamale multilaterale pot 
fi clasificate în:

– Taxe vamale preferenţiale generalizate, acordate 
de o ţară donatoare, de preferinţă unui grup de ţări în 
curs de dezvoltare.

Taxe vamale preferenţiale, acordate în mod co-– 
lectiv de o grupare a ţărilor dezvoltate unei singure ţări 
în curs de dezvoltare beneficiară.

Conform Legii Republicii Moldova cu privire la 
tariful vamal, deosebim următoarele categorii de taxe 
vamale [1]:

ad valorem1.  – se calculează în procente faţă de 
valoarea mărfii în vamă;

specifică2.  – se calculează în baza tarifului stabilit 
la o unitate de marfă;

combinată3.  – îmbină taxele ad valorem şi specifice 
în una singură;

excepţională4.  – care se divizează în:
taxa specială–  – aplicată în scopul protejării măr-

furilor de origine indigenă, la introducerea pe teritoriul 
vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în 
condiţii, care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale 
considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni;

taxa antidumping–  – percepută în cazul introducerii 
pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici 
decât valoarea lor în ţara exportatoare la momentul im-
portului, dacă sunt lezate interesele sau apare pericolul 
cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni 
de mărfuri identice sau similare, ori apar piedici pentru 
organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri 
identice sau similare. 

Taxa antidumping se aplică asupra mărfurilor, furni-
zate de toți exportatorii, care sunt obiectul importurilor 
de dumping și care produce daune economiei naționale. 
Cota taxelor antidumping nu trebuie să depășească mă-
rimea marjei de dumping. 

taxa compensatorie–  – se aplică în cazul introdu-
cerii pe teritoriul vamal a mărfurilor la producerea sau 
la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate 
subvenţii, dacă sunt lezate interesele sau apare pericolul 
cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni 
de mărfuri identice sau similare, ori apar piedici pentru 
organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri 
identice sau similare.

Cota taxei compensatorii nu trebuie să depășească 
mărimea subvențiilor specifice a statului străin, calcu-
late pe unitatea de măsură a produsului de export.

În concluzie, putem menționa ca, datorită unei 
varietăți mari de taxe vamale, este posibil de realizat mă-
surile stabilite de reglementarea tarifară a operațiunilor 
de import-export. Numai prin aplicarea anumitor taxe 
în diferite situații concrete, se pot atinge obiectivele      
înaintate de politica vamală și comercială a statului.  

referințe:
Legea Republicii Moldova nr. 1380-XIII din 1. 

20.11.1997 cu privire la tariful vamal. În: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, ediţie specială din 01.01.2007.

Belu M., Joldeș C., Marinaș L. 2. Sistemul vamal. 
București: Ed. Economică, 2003.

Caraiani Gh., Cazacu C. 3. Vămuirea mărfurilor de ex-
port-import. București: Ed. Economică, 1996.

Caraiani Gh.4.  Reglementări interne și internaționale 
privind vămuirea mărfurilor. București: Lumina Lex, 1997. 

Erhan I., Cârnaț T. 5. Drept vamal comunitar. Chișinău: 
Print-Caro SRL, 2011.

Minea M. Şt. 6. Dreptul finanţelor publice. Cluj-Napoca: 
Accent, 1999.

Mladen C. 7. Drept vamal: Auxiliar curricular pentru 
specialitatea lucrător vamal. București: Ed. Economică, 
2000.

Moldovan A.T. 8. Drept vamal. București: C.H. Beck, 
2006.

Recenzent: 
Teodor CÂRNAț, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)



71

Nr. 5, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Principiul accesului la justiție presupune, în pri-
mul rând, că instanțele de judecată sunt obligate 

să primească și să examineze orice cerere aparținând 
competenței lor pentru apărarea oricărui drept, libertăți 
sau interes legitim [1]. În același timp, ținem să 
menționăm că accesul la justiție nu este un drept abso-
lut, ci unul care implică limitări, condiţionări, inclusiv 
de ordin procedural [2]. În acest sens, este important 
ca prin condițiile sau restricțiile prevăzute de lege, să 
nu se aducă atingere acestui drept în însăși substanța 
lui. Restricțiile sau condițiile, prevăzute de lege pentru 
exercitarea dreptului de acces la justiție, trebuie să fie 
subordonate unui scop legitim și să fie proporționale cu 
scopul urmărit [3].

Atât în cazul procedurilor contencioase, cât şi a 
procedurii insolvabilităţii, instanţa este sesizată prin 
cererea persoanei ce are interes legitim în intentarea 
procesului. Dacă în cazul procedurilor contencioase 
cererea prin care este sesizată instanța de judecată se 
numeşte „cerere de chemare în judecată”, în cazul pro-
cedurii de insolvabilitate aceasta este denumită „cerere 
de intentare a procesului de insolvabilitate” sau gene-
ric „cerere introductivă”. Deosebirile cele mai impor-
tante dintre cererea de chemare în judecată și cererea 
introductivă rezultă din esența celor două categorii de 
proceduri, ce se solicită a fi intentate. Dacă scopul ce-
rerii de chemare în judecată este exprimarea în formă 
juridică a pretenției material-juridice pretinsă de titula-
rul dreptului lezat, atunci cererea introductivă exprimă 
solicitarea înaintată fie de debitor, fie de creditor cu pri-
vire la constatarea stării de insolvabilitate și pornirea 
unui fel de proceduri de insolvabilitate în dependență 
de circumstanțe. Cu toate acestea, atât înaintarea cere-
rii de chemare în judecată, cât și a cererii introductive 

presupun respectarea unei serii de condiții de fond și 
de formă obligatorii pentru a fi primite de instanța de 
judecată. Dar, și în acest caz, cerințele necesare a fi res-
pectate pentru intentarea procesului de insolvabilitate 
prezintă o serie de particularități, deosebiri, care apar 
atât în ceea ce privește premisele și condițiile necesare 
a fi întrunite pentru sesizarea instanței de judecată, cât 
și în privința actelor procedurale ale instanţei de jude-
cată ce pot fi adoptate în legătură cu depunerea cererii 
introductive.

Similar altor cauze civile, pornirea procesului ci-
vil în vederea examinării unei cauze de insolvabilitate 
presupune necesitatea verificării îndeplinirii condițiilor 
de fond și de formă de către deponent, acțiuni care se 
realizează în cadrul etapei de primire și examinare a 
cererii introductive. 

Procesul civil în privința cauzei de insolvabilitate 
poate fi intentat cu condiția respectării de către solici-
tant a următoarelor cerințe:

a) existența dreptului la înaintarea cererii introduc-
tive și

b) respectarea de către solicitant a procedurii depu-
nerii cererii introductive.

Dreptul la înaintarea cererii introductive este ase-
mănător cu dreptul la acțiune civilă oferit oricărei per-
soane care se consideră lezată într-un drept al său, cu 
specificarea faptului că înaintarea cererii introductive 
urmărește pornirea unei proceduri de insolvabilitate, 
dar nu apărarea unui drept lezat. Cu toate acestea, pen-
tru exercitarea dreptului la înaintarea cererii introduc-
tive, solicitantul urmează să îndeplinească o serie de 
cerințe legale în virtutea cărora apare și se realizează 
acest drept, denumite generic premise și condiții.

În afară de necesitatea respectării premiselor și 

PRIMIREA  CERERII  INTRODuCTIVE  șI  INTENTAREA 
PROCESuLuI  CIVIL  îN  VEDEREA  ExAMINăRII  CAuzELOR 

DE  INSOLVABILITATE
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magistru în drept, lector universitar (USM)
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cesitatea respectării de către deponent a unei serii de condiții de formă și de fond, ce ar asigura desfășurarea eficientă a 
procesului civil. În legătură cu necesitatea verificării condițiilor respective, instanța de judecată obține o serie de sarcini și 
competențe în legătură cu primirea cererii introductive, începând de la verificarea formei și conținutului cererii introduc-
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reprezentarea persoanelor juridice etc. De reglementarea corectă a acestor sarcini și de competențe depinde pornirea și 
desfășurarea întregului proces civil. 

Cuvinte-cheie: debitor insolvabil; cerere introductivă; refuzul cererii; restituirea cererii. 

* * *
Similar to the initiating of other civil cases, initiating of civil proceedings referring to the case of insolvency presumes 

the necessity to respect a series of formal and substantive conditions that would ensure the efficient unfolding of civil 
proceedings. In connection with the need to verify these conditions, the court obtains a series of tasks and powers at the 
moment of the receipt of the application, from checking the form and content of the application and ending with verifica-
tion of court competence, the state tax, compliance with the representation of legal entities, etc. The proper regulation of 
these tasks and powers determine the start and unfolding of the entire procedure.

Keywords: insolvent debtor; application; refusal of the application; restitution of the application.



Nr. 5, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

72

condițiilor, deponentul urmează să respecte forma și 
procedura depunerii cererii introductive. În această or-
dine de idei, apare întrebarea: care sunt actele de proce-
dură ce urmează a fi adoptate de instanța de judecată în 
caz de primire sau neacceptare a cererii introductive?

În cazul proceselor civile, ce țin de examinarea al-
tor cauze civile decât cele de insolvabilitate, instanța 
urmează să aplice prevederile generale ale Codului de 
procedură civilă pentru a-și argumenta o soluție sau 
alta. Astfel în cazul respectării tuturor cerințelor legale, 
cererea de chemare în judecată este primită, fapt care 
se confirmă printr-o încheiere judecătorească, adopta-
tă în conformitate cu prevederile art.168 alin.(4) CPC, 
încheiere prin care se intentează procesul civil propriu-
zis. În același timp, în cazul nerespectării cerințelor le-
gale, cererea de chemare în judecată nu este acceptată, 
fapt care de asemenea se stabileşte printr-o încheiere. 
În dependență de încălcările comise de deponent în ca-
zul neprimirii cererii, instanța de judecată poate dispu-
ne după caz:

refuzul în primirea cererii–  în baza art.169 CPC, 
pentru cazurile de încălcare a premiselor dreptului la 
acțiune, fapt care duce la imposibilitatea adresării repe-
tate a persoanei cu o cerere identică;

restituirea cererii–  în baza art.170 CPC, pentru 
cazurile de încălcare a condițiilor dreptului la acțiune, 
fapt care nu exclude adresarea repetată cu aceeași cerere 
în cazul eliminării erorilor comise; sau

de a nu da curs cererii – în baza art.171 CPC, în 
cazul încălcării cerințelor privind forma cererii și ane-
xele acesteia, acțiune prin care cererea nu se întoarce 
deponentului, dar fără a pune cauza pe rol, i se acordă 
o perioadă de timp rezonabilă pentru corectarea erorii. 
În dependență de faptul corectării sau nu a erorii, cauza 
fie se va pune pe rol, fie cererea se va restitui, cu dreptul 
depunerii repetate.

Spre deosebire de procesul civil clasic, în cazul 
procedurii de insolvabilitate, există o serie de aspec-
te distincte. O problemă aparte constituie utiliza-
rea termenilor specifici, utilizați de legiuitor în legea 
insolvabilității. În primul rând, actul prin care se pri-
meşte cererea introductivă este denumit „încheiere de 
admitere a cererii introductive” . Utilizarea termenului 
„admitere” la această etapă a procesului este improprie, 
deoarece ar presupune admiterea a ceea ce se solicită în 
cerere, fără desfăşurarea propriu-zisă a examinării cau-
zei. Tradițional, în doctrina procesual civilă, sintagmele 
„admite” și „respinge” se referă la acțiuni de pronunțare 
finală a instanței de judecată asupra pretențiilor înain-
tate de justițiabili sau în legătură cu examinarea cereri-
lor în ordinea căilor de atac. În așa fel, pentru a indica 
asupra faptului primirii, de exemplu, a cererii de che-
mare în care se operează cu termenul de „primire” sau 
termenul legal de „acceptare” (art.168 alin.  (4) CPC). 
Prin urmare, considerăm necesar a modifica denumirea 
încheierii prin care se dă curs cererii introductive, prin 
eludarea termenului de „admitere” și inserarea celui 
de „primire”, utilizând în final sintagma de „încheiere 
de primire a cererii introductive”. În acest sens, propu-
nem modificarea normelor din Legea insolvabilității, în 
special a art.21 al Legii insolvabilității prin înlocuirea 

termenului de admitere din titlul articolului și alin. (1), 
(2), (3) și (4) cu termenul de „primire”, după cum ur-
mează:

„Articolul 21. Primirea cererii introductive spre 
examinare 

(1) Instanţa de insolvabilitate este obligată să pri-
mească spre examinare cererea introductivă depusă de 
creditor cu respectarea prevederilor Codului de proce-
dură civilă şi ale prezentei legi. 

(2) Despre primirea spre examinare a cererii intro-
ductive, instanţa de insolvabilitate adoptă imediat o în-
cheiere, dar în cel mult 3 zile de la data depunerii.

(3) Dacă, după primirea cererii introductive spre 
examinare, se constată existenţa unei cereri introduc-
tive formulată de debitor şi/sau a unei sau mai multor 
cereri formulate de creditori împotriva aceluiaşi debi-
tor nesoluţionate încă, instanţa de judecată va dispune 
din oficiu conexarea lor la instanţa de insolvabilitate 
care a pus prima pe rol cererea introductivă, cu exami-
narea acestora într-un singur dosar. 

(4) Dacă prima cerere introductivă a fost primită 
spre examinare într-un dosar, celelalte eventuale dosare 
aflate pe rol, referitor la acelaşi debitor, vor fi conexate 
la dosarul în care a fost primită prima cerere introduc-
tivă. În acest caz, măsurile de asigurare aplicate odată 
cu primirea cererilor introductive în dosarele care se 
conexează se anulează de drept şi nu produc efecte, în 
afară de măsurile de asigurare aplicate prin încheierea 
de primire a primei cereri introductive.”

În al doilea rând, un alt aspect legat de termenii 
specifici utilizați în legea insolvabilității este sintagma 
„restituirea fără examinare a cererii”, utilizată în art.22 
al legii. În legătură cu aceasta, menționăm că acțiunea 
procesuală specificată în art.22 al Legii insolvabilității 
este una destul de confuză atât sub aspectul reglemen-
tării propriu-zise, cât și sub aspectul coroborării aces-        
teia cu acțiunile reglementate de CPC, în speță, acțiunile 
de „refuz”, „restituire” și „de a nu da curs” cererii. 

În ceea ce privește reglementarea confuză, 
menționăm că, pornind de la interpretarea art.22 al Le-
gii insolvabilității, legiuitorul, indicând asupra temeiu-
rilor de restituire fără examinare a cererii introductive, 
a omis a specifica actul procedural prin care se mate-
rializează această acțiune. Potrivit prevederilor art.14 
CPC și pornind de la ideea că restituirea fără examinare 
a cererii introductive reprezintă o acțiune procesuală, 
care nu soluționează fondul pricinii, putem conchide 
că instanța de judecată urmează să adopte o încheie-
re judecătorească în acest sens. O altă confuzie legată 
de reglementarea acțiunii de restituire fără examinare 
a cererii introductive este neclaritatea privind posibili-
tatea atacării unei eventuale încheieri adoptate în acest 
sens. Așadar, Legea insolvabilității nu prevede expres 
posibilitatea contestării unei asemenea încheieri, la 
rândul său, nici CPC nu prevede direct o asemenea po-
sibilitate. În conformitate cu prevederile art.423 alin.  
(1) al CPC, încheierea dată în primă instanţă poate fi 
atacată cu recurs în cazurile prevăzute de prezentul cod 
şi de alte legi, precum şi în cazurile în care încheierea 
face imposibilă desfăşurarea de mai departe a proce-
sului. Având în vedere că restituirea fără examinare a 
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cererii introductive este o acțiune ce împiedică pornirea 
procesului civil pe cauza de insolvabilitate, deducem 
că o asemenea încheiere urmează a fi susceptibilă de 
recurs în condițiile art.423-428 ale CPC și ale art.8 al 
Legii insolvabilității. Și, nu în ultimul rând, o a treia 
confuzie legată de reglementarea acțiunii de restituire 
fără examinare a cererii introductive este reglementa-
rea prevăzută de art.22 alin. (2) al Legii insolvabilității, 
în conformitate cu care instanţa de insolvabilitate va 
admite spre examinare cererea introductivă, în cazul 
în care debitorul la depunerea cererii nu a anexat do-
cumentele prevăzute la art.17 al Legii insolvabilității. 
Așadar, dacă primul aliniat al acelui articol vorbește 
despre restituirea cererii introductive întocmite cu în-
călcarea formei lor și a conținutului anexelor acestora, 
atunci alin. (2) referindu-se la aceleași încălcări, dar 
comise de debitor, prevede primirea cererii introduc-
tive. În ceea ce ne privește, considerăm reglementarea 
legală cel puțin confuză, ori conținutul acțiunii regle-
mentate de alin. (2) al articolului nu corespunde, cel 
puțin, cu titlul și reglementează cu totul altă acțiune – 
cea de admitere spre examinare a cererii introductive. 
În condițiile unei asemenea reglementări, nu este clar 
dacă cererea debitorului poate fi în genere restituită fără 
examinare, iar dacă poate atunci în legătură cu ce încăl-
cări. Pornind de la explicațiile date în subparagraful an-
terior privind aplicarea art.232 al Legii insolvabilității, 
reiterăm necesitatea introducerii amendamentelor pro-
puse mai sus. Suplimentar la amendamentele propuse, 
recomandăm completarea art.22 cu un nou alin. (3), cu 
următorul conținut „Asupra restituirii fără examinare a 
cererii introductive instanța urmează sa adopte o înche-
iere, care poate fi atacată separat cu recurs”.

În ceea ce privește coroborarea acțiunii de „restitui-
re fără examinare a cererii introductive” cu acțiunile de 
„refuz”, „restituire” și „de a nu da curs” reglementate 
de CPC, menționăm că luând în considerație specifi-
cul procedurii de insolvabilitate, totuși rămâne neclară 
intenția legiuitorului de a reglementa separat acțiunea 
procesuală respectivă în cadrul Legii insolvabilității, 
acțiune care, în mare parte, repetă conținutul acte-
lor procedurale reglementate de CPC. Având în ve-
dere temeiurile pentru care se restituie fără exami-
nare cererea introductivă, deducem că acțiunea dată 
sancționează creditorii în legătură cu nerespectarea, de 
către aceștia, a conținutului cererii introductive cât și a 
actelor ce urmează a fi anexate la acesta (art.20 Legea 
insolvabilității). O aplicabilitate similară o are, de fapt, 
acțiunea procesuală de a nu da curs cererii prevăzu-
tă de art.171 al CPC, care, de asemenea, sancționează 
deponentul pentru nerespectarea conținutului cererii de 
chemare în judecată (art.166 CPC) și a anexelor aces-
teia (art.167 CPC, cu excepția lit. a), b), c) și e)). Unica 
deosebire între acțiunea de „restituirea fără examinare” 
și acțiunea „de a nu da curs” este efectul imediat asupra 
faptului întoarcerii cererii către deponent, dacă în ca-
zul acțiunii de a nu da curs, cererea se întoarce imediat 
deponentului, atunci, în lipsa unor prevederi exprese, 
restituirea fără examinare a cererii introductive presu-
pune întoarcerea imediată a cererii deponentului, fără 
punerea pe rol a cauzei, acțiune similară după efect cu 

restituirea cererii de chemare în judecată (art.171 CPC). 
În asemenea condiții, restituirea fără examinare a cere-
rii introductive este analogică după conținut și efecte cu 
acțiunea de restituire a cererii de chemare în judecată, 
cu excepția faptului includerii temeiurilor ce țin de în-
călcarea conținutului cererii introductive. În ceea ce ne 
privește, considerăm reglementarea acțiunii de restitui-
re prevăzută de art.22 a Legii insolvabilității, drept o re-
glementare de prisos, deoarece conținutul și temeiurile 
aplicării acesteia sunt pe deplin acoperite de acțiunea 
de restituire a cererii de chemare în judecată și acțiunea 
de a nu da curs cererii de chemare în judecată prevăzu-
te de CPC, iar păstrarea acesteia creează doar confuzii 
legate de aplicarea concomitentă a Legii insolvabilității 
și Codului de procedură civilă. Cu toate acestea, în 
circumstanțele reglementărilor existente, propunem ra-
cordarea normei respective la regulile generale stabilite 
de CPC, cât și la specificul Legii insolvabilității în con-
formitate cu amendamentele propuse supra. 

Trecând peste dificultățile create datorate reglemen-
tărilor confuze și diferenței de termeni utilizați în Le-
gea insolvabilității și Codul de procedură civilă, dedu-
cem că în urma verificării cererii introductive, instanța 
de judecată poate: 

Admite spre examinare cererea introductivă.1.  În 
cazul în care cererea introductivă corespunde tuturor 
cerințelor de fond, în ce privește respectarea premiselor 
și condițiilor legale necesare, este îndeplinită conform 
cerințelor de formă, stabilite de art.16, 17, 20 din Legea 
insolvabilității și este depusă în ordinea prevăzută de 
lege, instanța de judecată urmează, în conformitate cu 
art.21 al Legii insolvabilității, să admită spre examinare 
cererea introductivă. Asupra admiterii spre examinare 
a cererii introductive, instanța de judecată se pronunță 
printr-o încheiere, în maxim 3 zile de la data depunerii 
cererii, încheierea respectivă fiind fără drept de recurs. 
În urma analizei practicii judiciare pe cauzele de insol-
vabilitate, am depistat mai multe cazuri de contesta-
rea de către participanți a încheierii de admitere spre 
examinare a cererii introductive. Argumentându-și re-
cursul prin dreptul la un recurs efectiv, participanții la 
proces contestă temeinicia încheierii de admitere spre 
examinare și solicită casarea acesteia. Modalitatea de 
soluționare a asemenea recursuri de către Curtea Su-
premă de Justiție ne permite să conchidem asupra unei 
poziții consecvente a instanței de recurs pe această ches-
tiune, asemenea recursuri fiind respinse drept nefonda-
te. De exemplu, examinând recursul contra încheierii 
de admitere spre examinare a cererii introductive pe 
cauza civilă nr.2ri-2/14 [4], Curtea Supremă de Justiție 
a respins întemeiat recursul contra încheierii motivând 
prin faptul că, în conformitate cu prevederile art.8 al 
Legii insolvabilității din 2012, încheierile instanței de 
insolvabilitate pot fi atacate cu recurs numai în cazuri-
le prevăzute expres de prezenta lege, stabilind, prin ur-
mare, că încheierea prin care s-a admis spre examinare 
cererea introductivă nu este susceptibilă de recurs.

Menționăm că în afară de cazul de adoptare a înche-
ierii de admitere spre examinare a cererii introductive 
prevăzută de art.21 alin.(2) al Legii insolvabilității, o 
asemenea încheiere va fi adoptată și în cazul depune-
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rii cererii debitorului, atunci când aceasta nu va cores-
punde cerințelor de formă prevăzute de art.17 al Legii 
insolvabilității. În acest caz, instanța de judecată, de 
asemenea, adoptă încheiere de admitere spre examina-
re a cererii introductive, cu obligarea debitorului de a 
prezenta actele necesare la etapa examinării cauzei.

Drept efect al admiterii spre examinare a cererii in-
troductive este intentarea procesului civil în legătură 
cu examinarea cauzei de insolvabilitate, etapa imediat 
următoare a intentării fiind examinarea circumstanțelor 
ce adeveresc prezența sau lipsa temeiurilor de insolva-
bilitate.

restitui fără examinare cererea introductivă2. . În 
conformitate cu art.22 alin.  (1) al Legii insolvabilității, 
instanța de judecată este în drept să restituie fără exa-
minare cererea introductivă a creditorului depusă cu 
încălcarea cerințelor de formă înaintată față de cererea 
introductivă a creditorilor. Încheierea de restituire fără 
examinare a cererii poate fi dispusă doar în privința ce-
rerii creditorilor, în exclusivitate pentru încălcarea de 
către aceștia a formei cererii introductive. Prin prisma 
art.423-428 ale CPC și a art.8 al Legii insolvabilității, 
încheierea de restituire fără examinare a cererii intro-
ductive poate fi atacată cu recurs de către creditorul de-
ponent, în termen de 15 zile de la pronunțare.

Drept efect al restituirii fără examinare a cererii in-
troductive, creditorul nu este lipsit de dreptul de a mai 
depune o dată cererea introductivă, cu condiția îndepli-
nirii cerințelor de formă omise.

În urma analizei practicii judiciare, conchidem că, în 
majoritatea cazurilor, instanța de judecată aplică corect 
acțiunea de restituire fără examinare a cererii introduc-
tive, cu luarea în considerare a particularităților aplicării 
acesteia. În majoritatea cazurilor, se restituie fără exa-
minare cererile creditorilor pe motiv de nerespectare a 
condițiilor de formă stabilite de Legea insolvabilității, 
de exemplu, în cauza civilă nr.2i-276/14 [5] s-a dispus 
restituirea cererii pe motiv de încălcare a art.20 al Legii 
insolvabilități, în cauza civilă nr.2i-280/14 [6] cererea 
introductivă a creditorului s-a restituit fără examina-
rea pentru încălcarea aceluiași articol, în același mod 
pe cauza civilă nr.2i-277/14 [7], cererea introductivă 
s-a restituit pe motiv de necorespundere cu exigențele 
art.20 al Legii insolvabilității.

refuza primirea cererii introductive.3.  În confor-
mitate cu prevederile art.169 CPC, cu luarea în con-
siderare a specificului desfășurării procedurii de insol-
vabilitate, instanța de judecată este în drept să refuze 
primirea cererii introductive în cazul în care au fost 
încălcate premisele dreptului la înaintarea cererii intro-
ductive. Asupra refuzului de primire a cererii introduc-
tive instanța de judecată urmează să se pronunțe prin-
tr-o încheiere de refuz la primirea cererii introductive, 
care poate fi atacată separat cu recurs în termen de 15 
zile de la data pronunțării (art.169 alin. (2) CPC, în co-
roborare cu art.8 al Legii insolvabilității).

În urma refuzului instanței de judecată de a primi 
cererea introductivă, persoana nu va mai avea dreptul 
de a depune repetat aceeași cerere introductivă, contra 
aceluiași debitor în baza aceluiași temei.

Analiza practicii judiciare ne demonstrează că ade-

sea justițiabilii confundă acțiunea de refuz al primirii 
cererii cu acțiunea de respingere a cererii introductive. 
De exemplu, la examinarea recursului depus contra în-
cheierii Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2013, 
privind admiterea spre examinare a cererii introducti-
ve, recurentul a invocat că încheierea Curții de Apel 
este ilegală pe motiv că din materialele cauzei se con-
stată că obligațiile față de intimat sunt onorate cu bună-
credință, respectiv nu există temei pentru admiterea 
spre examinare a cererii introductive și a solicitat refu-
zul primirii cererii introductive. Prin decizia din 22 mai 
2013 [8] Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 
motivând că, primirea spre examinare a cererii intro-
ductive este o fază de precedare a intentării procesului 
de insolvabilitate, care poate fi ulterior respins sau in-
tentat de instanța de judecată în baza aprecierii teme-
iului insolvabilității și a faptelor constatate în cadrul 
examinării cererii introductive. Astfel Curtea Supremă 
de Justiție a constatat corect că la etapa primirii cererii 
introductive nu se verifică circumstanțele care demon-
strează existența sau lipsa temeiului de insolvabilitate și 
nu se hotărăște asupra respingerii sau admiterii cererii 
introductive. În cazul în care instanța nu va constata un 
temei de refuz la primire similar celor aplicabile pentru 
cererea de chemare în judecată, aceasta este obligată să 
admită spre examinare cererea introductivă.

restitui cererea introductivă.4.  În conformitate cu 
prevederile art.170 al CPC, luând în considerație speci-
ficul procedurii de insolvabilitate, instanța de judecată 
are dreptul să restituie cererea introductivă în cazul în 
care va depista încălcarea condițiilor dreptului la înain-
tarea cererii introductive. Instanța de judecată urmează 
să restituie cererea printr-o încheiere susceptibilă de 
recurs. Încheierea de restituire a cererii introductive 
urmează a fi atacată cu recurs în termen de 15 zile, în-
cepând cu data pronunțării, potrivit coroborării art.8 al 
Legii insolvabilității cu art.170 alin. (5) al CPC.

Drept efect al restituirii cererii introductive, de-
ponentul nu este lipsit de dreptul de a depune repetat 
aceeași cerere introductivă, cu condiția corectării încăl-
cărilor depistate.

Să nu dea curs cererii introductive.5.  În conformi-
tate cu prevederile art.171 CPC, în cazul în care instanța 
de judecată constată că cererea de chemare în judecată 
este depusă cu încălcarea condițiilor de formă (art.166, 
167 CPC), aceasta nu restituie cererea deponentului, 
dar nu dă curs cererii introductive, fapt care permite 
reclamantului de a corecta erorile comise, în așa mod 
în care cererea să fie considerată depusă la data înre-
gistrării sale. Deși art.171 CPC se referă la cerințele de 
formă înaintate față de cererea de chemare în judecată, 
considerăm că acțiunea de a nu da curs cererii este apli-
cabilă și în cadrul procedurii de insolvabilitate. În ceea 
ce ne privește, considerăm că acțiunea procesuală de 
restituire fără examinare a cererii introductive prevă-
zută de art.22 Legea insolvabilității, cât și acțiunea de 
restituire a cererii prevăzute de art.170 CPC nu acoperă 
situația în care debitorul depune cererea introductivă cu 
respectarea cerințelor privind documentele necesare a 
fi anexate, însă cu încălcarea conținutului acesteia. În 
acest caz, considerăm oportun aplicarea acțiunii de a 
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nu da curs cererii introductive a debitorului, cu acorda-
rea unui timp rezonabil pentru corectarea conținutului 
cererii introductive. 

La moment, Curtea Supremă de Justiție manifestă 
o atitudine rezervată față de acțiunile ce urmează a fi 
aplicate de instanța de judecată în cazul depistării în-
călcării cerințelor cererii introductive. În acest mod, 
curtea recunoaște doar posibilitatea aplicării refuzului 
și restituirii fără examinare a cererii introductive, fără 
a lua în considerare posibilitatea aplicării restituirii ce-
rerii (art.170 CPC) sau a acțiunii de a nu da curs ce-
rerii (art.171 CPC) [9]. Necesitățile practicii judiciare 
însă au demonstrat utilitatea aplicării unei asemenea 
acțiuni. De exemplu, în cauza nr.2i-282/14, Curtea de 
Apel Chișinău, examinând chestiunea privind admite-
rea spre examinare a cererii introductive depuse de cre-
ditor, a dispus de a nu da curs cererii introductive, din 
motiv că creditorul nu a anexat extrasele valabile din 
Registrul de stat al persoanelor juridice. În motivarea 
încheierii [10], curtea a menționat că procesul de in-
solvabilitate se desfășoară inclusiv în conformitate cu 
prevederile Codului de procedură civilă, iar în acest 
context cererea introductivă urmează să corespundă 
prevederilor corespunzătoare ale art.166 și 167 ale 
CPC. Astfel instanța a constatat corect nerespectarea 
cerințelor privind documentele ce se anexează la cere-
re, și legal a dispus de a nu da curs cererii, acțiune ce 
corespunde atât Codului de procedură civilă, cât și nu 
contravine Legii insolvabilității.

După cum am observat anterior, încheierea de ad-
mitere spre examinare a cererii introductive este unicul 
act, a cărui adoptare duce la intentarea procesului civil 
în legătură cu examinarea cauzei de insolvabilitate. De 
aceea urmează să distingem intentarea propriu-zisă a 
procesului civil de intentarea procedurii de insolvabi-
litate propriu-zisă, or la această etapă instanța de ju-
decată nu poate aplica o procedură a insolvabilității 
propriu-zise atât timp cât nu sunt adeverite temeiurile 
de insolvabilitate. Admiterea spre examinare a cererii 
introductive duce la apariția raporturilor juridice pro-
cesuale necesare verificării circumstanțelor ce adeve-
resc existența sau lipsa temeiului de insolvabilitate. 
Realizarea unor asemenea raporturi procesuale poate 
fi făcută doar în cadrul unui proces civil, intentarea 
căruia și este marcată de încheierea de admitere spre 
examinare a cererii introductive. În afară de efectul 
propriu-zis de intentare a procesului civil, încheierea 
respectivă generează o serie de alte efecte specifice 
examinării cauzelor de insolvabilitate. 

Unul din efectele ce rezultă din natura concursua-
lă a procedurii de insolvabilitate este conexarea tutu-
ror cererilor introductive cu privire la același debitor 
într-o procedură unică, fapt care exclude posibilitatea 
examinării separate a acestora. Astfel, pornind de la 
art.21 alin.  (3) al Legii insolvabilității dacă după admi-
terea cererii introductive se constată existența și a altor 
cereri formulate împotriva aceluiași debitor, instanța 
este obligată din oficiu să conexeze toate cererile la 
instanța care a pus prima cauză pe rol. Este important 
să menționăm că pot fi conexate doar cererile introduc-
tive asupra cărora instanța de judecată nu s-a pronunțat 
privind admiterea sau respingerea acestora. 

Una din trăsăturile esențiale, specifice doar proce-
durii de insolvabilitate, ține de necesitatea conservării 
activelor debitorului existente la momentul adresării 
cererii introductive cu scopul maximizării procentului 
de satisfacere a creanțelor creditorilor. Desfășurarea de 
către orice creditor aflat în pragul insolvabilității (inca-
pacitate de plată sau supraîndatorare) a orice activități 
economice, fie a activității de gestiune interne poate 
duce inevitabil la o înrăutățire gravă a situației acti-
velor acestuia, ceea ce va pune în pericol posibilitatea 
satisfacerii creanțelor creditorilor. În așa mod, în ca-
drul instituției insolvabilității au apărut așa-numitele 
măsuri de asigurare a creanțelor creditorilor, mecanism 
similar măsurilor de asigurare a acțiunii civile. Deși 
aceste două mecanisme procesuale prezintă o serie 
de asemănări după acțiunile de protecție întreprinse, 
totuși acestea sunt diferite după scopul aplicării sale. 
Așadar, dacă aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii 
are drept scop prevenirea imposibilității executării unei 
eventuale hotărâri adoptate în favoarea reclamantului, 
atunci măsurile de asigurare a creanțelor creditorilor 
urmăresc conservarea activelor debitorului existente la 
data adresării în instanța de judecată și prevenirea ori-
căror acțiuni de diminuare a acestora. O particularitate 
esențială specifică măsurilor de asigurare a creanțelor 
creditorilor este modalitatea de instituire a acestora. În 
așa mod, dacă măsurile de asigurare a acțiunii civile se 
dispun, de regulă, doar la cererea reclamantului, atunci 
măsurile de asigurare a creanțelor creditorilor se dispun 
întotdeauna din oficiu de instanța de judecată odată cu 
primirea cererii introductive. Așadar, prin aceeași în-
cheiere de admitere spre examinare a cererii introducti-
ve, instanța de judecată urmează să aplice măsurile de 
asigurare a creanțelor creditorilor prevăzute de art.24 al 
Legii insolvabilității, cererea participanților fiind nece-
sară doar în cazurile expres prevăzute de lege. Potrivit 
prevederilor legale, măsurile de asigurare se aplică atât 
în conformitate cu Legea insolvabilității (art.24 Legea 
insolvabilității), cât și cu Codul de procedură civilă 
(art.175 CPC RM). 

Măsurile de asigurare aplicate odată cu aprobarea 
încheierii de primire a cererii introductive încetează de 
drept odată cu:

1. intentarea procedurii de insolvabilitate;
2. respingerea cererii introductive;
3. încheierea unei tranzacții între părți. 
Totodată, legea prevede posibilitatea ridicării mă-

surilor de asigurare până la intentarea procedurii de 
insolvabilitate în urma deciziei instanței de judecată. 
Excepție de la regula dată constituie numirea adminis-
tratorului provizoriu care nu poate fi revocat până la 
investirea în funcție a administratorului/lichidatorului 
sau până la respingerea cererii introductive. Numirea 
administratorului provizoriu reprezintă una din măsu-
rile de asigurare esențiale specifice doar procedurii de 
insolvabilitate, aceasta fiind dispusă obligatoriu, din 
oficiu, fără drept de ridicare.

În afară de instituirea măsurilor de asigurare a 
creanțelor creditorilor, un efect distinct al admiterii spre 
examinare a cererii introductive este instituirea perioa-
dei de observație. Aceasta reprezintă o novație a Legii 
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insolvabilității din 2012 care are menirea de a institui 
un regim juridico-economic special pe perioada exami-
nării temeiniciei cererii introductive, care este cuprinsă 
între momentul adoptării încheierii de admitere spre 
examinare a cererii introductive și momentul adoptării 
hotărârii de declarare a insolvabilității/respingere a ce-
rerii introductive. În perioada de observație, debitorul, 
de obicei, continuă activitatea curentă, dar sub supra-
vegherea administratorului provizoriu și doar în limita 
activităților necesare desfășurării normale a activității 
economice.

Cu titlu de excepție, perioada de observație nu se 
aplică dacă debitorul declară că este insolvabil și optea-
ză din start pentru lichidare sau procedura de restructu-
rare, cât și în cazul aplicării procedurii simplificate de 
faliment față de întreprinzătorii individuali sau persoa-
nele juridice în proces de dizolvare. 

Perioada de observație nu poate dura mai mult de 60 
de zile, cu posibilitatea extinderii încă pentru 15 zile. 
Ca rezultat, aceasta este perioada maximă de examina-
re a cererii introductive și, respectiv, a etapei primirii și 
examinării cererii introductive.

O trăsătură esențială a perioadei de observație este 
limitarea expresă a activităților permise a fi realizate 
în această perioadă. Conform art.23 alin.(2) din Legea 
insolvabilității activitățile se limitează la:

a) continuarea activităţilor contractate, conform 
obiectului de activitate; 

b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi de plăţi 
aferente acestora; 

c) asigurarea finanţării cheltuielilor curente.
În rest, operațiunile sunt interzise, desfășurarea aces-

tora fiind posibilă doar după aprobarea lor de instanța 
de judecată prin încheiere judecătorească.

Concluzie
Analiza prevederilor legale privind sarcinile și 

competențele instanței de judecată la etapa primirii 
și examinării cererii introductive ne permite să afir-
măm că datorită necorespunderii prevederilor Legii 
insolvabilității cu mai multe prevederi generale ale Co-
dului de procedură civilă, s-au creat mai multe colizi-
uni normative între aceste două acte. În acest sens, sunt 
elocvente următoarele exemple: utilizarea distinctă și 
confuză a termenilor de „admitere” și „primire” a ce-
rerii, lipsa unei reglementări uniforme privind acțiunile 
de refuz, restituire, de a nu da curs cererii, introducerea 
artificială a acțiunii de restituire fără examinare a ce-
rerii și lipsa unei coroborări a acesteia cu art.169, 170 
și 171 CPC, lipsa unor reglementări privind actul de 
dispoziție ce se adoptă în legătură cu restituirea fără 
examinare a cererii și modalitatea de atac a acestuia.

În vederea îmbunătățirii situației existente, con-
siderăm oportune următoarele modificări de lege 
ferenda propuse, și interpretări sistemice ale Legii 
insolvabilității, după cum urmează:

– modificarea normelor din Legea insolvabilității, 
în special a art.21 al Legii nominalizate prin înlocuirea 
termenului de admitere din titlul articolului și alin. (1), 
(2), (3) și (4) cu termenul de primire;

– adoptarea unei încheieri în vederea restituirii fără 
examinare a cererii introductive pornind de la prevede-

rile art.14 CPC și pornind de la ideea că restituirea fără 
examinare a cererii introductive reprezintă o acțiune 
procesuală care nu soluționează fondul pricinii;

– acordarea posibilității de atac a încheierii privind 
restituirea fără examinare a cererii, având în vedere că 
acțiunea respectivă împiedică pornirea procesului civil 
pe cauza de insolvabilitate și o asemenea încheiere ur-
mează a fi susceptibilă de recurs în condițiile art.423-
428 a CPC și a art.8 al Legii insolvabilității;

– recunoașterea drept efect al restituirii fără exami-
nare a cererii introductive, a faptului că creditorul nu 
este lipsit de dreptul de a mai depune o dată cererea 
introductivă, cu condiția îndeplinirii cerințelor de for-
mă omise;

– recunoașterea, cu luarea în considerare a specifi-
cului desfășurării procedurii de insolvabilitate, a drep-
tului instanței de judecată de a refuza primirea cererii 
introductive în cazul în care au fost încălcate premisele 
dreptului la înaintarea cererii introductive;

– considerarea drept oportună a aplicării acțiunii de a 
nu da curs cererii introductive a debitorului, cu acorda-
rea unui timp rezonabil pentru corectarea conținutului 
cererii introductive, având în vedere faptul că acțiunea 
procesuală de restituire fără examinare a cererii intro-
ductive prevăzută de art.22 Legea insolvabilității, cât 
și acțiunea de restituire a cererii prevăzute de art.170 
CPC nu acoperă situația în care debitorul depune ce-
rerea introductivă cu respectarea cerințelor privind 
documentele necesare a fi anexate, însă cu încălcarea 
conținutului acesteia. 

referințe:
Macovei Gh. ș. a. 1. Formele de apărare a drepturilor civile. 

Suport de curs. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, p.61. 
Hotărârea Curţii Constituţionale pentru controlul 2. 

constituționalității unor prevederi din Codul de procedură ci-
vilă al Republicii Moldova nr.225 din 30 mai 2003; nr.14 din 
15.11.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
07.12.2012, nr.248-251.

Deleanu I. 3. Tratat de procedură civilă. Vol. I. Bucureşti: Uni-
versul juridic, 2013, p. 207.

Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios adminis-4. 
trativ al Curții Supreme de Justiție din 22 ianuarie 2014 pe cauza 
civilă nr.2ri-2/14. 

Încheierea judecătorului Curții de Apel Chișinău din 11 iunie 5. 
2014 pe cauza nr.2i-276/14.

Încheierea judecătorului Curții de Apel Chișinău din 9 iunie 6. 
2014 pe cauza nr.2i-280/14.

Încheierea judecătorului Curții de Apel Chișinău din 6 iunie 7. 
2014 pe cauza nr.2i-277/14.

Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios admi-8. 
nistrativ al Curții Supreme de Justiție din 22 mai 2013 pe cauza 
nr.2ri-190/13.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la 9. 
aplicarea în practica judiciară a Legii insolvabilităţii a RM nr.2 din 
24.03.2014, p. 7.1. http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.
php?id=134 (vizitat la 14.11.2014).

Încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios ad-10. 
ministrativ al Curții de Apel Chișinău din 10 iunie 2014 pe cauza 
civilă nr.2i-282/14.

Recenzent: 
Alexandru COjuHARI,

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)



77

Nr. 5, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

la 13 martie 2014, Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei a publicat un proiect de 

lege privind modificarea unor acte legislative [1]. 
Autorii acestui proiect vizează violența în familie și 
propun modificarea cadrului normativ pentru armoni-
zarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie la standardele europene, și anume, 
la Convenția Consiliului Europei cu privire la preve-
nirea și combaterea violenței față de femei și violenței 
domestice, din perspectiva semnării și ratificării aces-
tui tratat internațional [2].

 Prin acest proiect se tinde a modifica un șir de acte 
normative, printre care se enumeră și Codul penal. 
Pentru studiul de față, prezintă relevanță următoarele 
modificări:

Articolul 1331. 1 lit.a) să fie după cuvântul „rudele” 
completată cu cuvintele „şi afinii”.

litera b) va avea următorul cuprins: „b) în condi-2. 
ţia locuirii separate: persoanele aflate în relaţii de căsă-
torie, rudele şi afinii lor pe linie dreaptă, copiii adoptivi, 
persoanele aflate sub curatelă, foştii soţi, persoanele 
care se află ori s-au aflat în relaţii de concubinaj”.

Articolul 145 alineatul (2) se completează cu 3. 
litera e1), cu următorul cuprins: „e1) asupra unui mem-
bru de familie”.

Articolul 2014. 1 va avea următorul cuprins: „Arti-
colul 2011. Violenţa în familie 

 (1) Acţiunea intenţionată comisă de un membru 

al familiei în privinţa altui membru al familiei, mani-
festată prin: 

 a) maltratare, aplicare de lovituri, alte acţiuni vi-
olente, soldate cu dureri fizice ori cu vătămare neîn-
semnată sau uşoară a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii; 

 b) privare de libertate, izolare, urmărire, intimi-
dare, în scop de impunere a voinţei sau controlului 
personal asupra victimei; 

 c) lipsirea de mijloace de existenţă primară sau de 
obiecte de primă necesitate, dacă a provocat suferinţă 
fizică sau psihică, se pedepseşte cu muncă neremune-
rată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau 
cu închisoare de la 1 la 3 ani. 

 (2) Acţiunile indicate la alin.(1): 
 a) săvârşite asupra a doi sau mai multor membri 

ai familiei; 
 b) săvârşite în legătură cu solicitarea măsurilor de 

protecţie; 
 c) săvârşite de către o persoană care anterior a co-

mis aceleaşi acţiuni; 
 d) care au provocat vătămarea medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, se pedepsesc cu muncă ne-
remunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de 
ore sau cu închisoare de la 3 la 6 ani. 

 (3) Aceleaşi acţiuni care: 
 a) au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corpo-

rale sau a sănătăţii; 
 b) au determinat la sinucidere sau la tentativă de 

REFLECŢII  CRITICE  PRIVIND  PROIECTuL  DE 
MODIFICARE  A  art.2011 CP  RM

Ion LUNCA, 
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propusă de autorii proiectului de lege, nu face decât să 
debusoleze și mai tare sistemul legislativ penal. 

 În continuare, ne vom focusa atenția asupra propu-
nerilor de modificare a Codului penal, enunțate supra. 
Opinăm că prin recomandarea de includere a concep-
tului „afinilor” la categoria membrului de familie pre-
văzut de art. 1331 CP RM ar însemna extinderea ne-
justificată și uneori incertă privind cercul subiecților 
și al victimelor infracțiunilor prevăzute la art.2011 CP 
RM. Această recomandare denaturează încărcătura 
semantică a conceptului de familie. Deși la momentul 
de față legislația actuală nu oferă o definiție legală a 
noțiunii de familie, autorii proiectului de lege au igno-
rat definițiile doctrinare ale acesteia. Or, în acord cu 
alin.(2) art.13 al Legii nr.780 din 2001, în activitatea 
de cercetare și documentare pentru fundamentarea 
proiectului de act legislativ se ține cont de practica 
judecătorească și de doctrina juridică în materie.

 Conform Dicționarului explicativ al limbii româ-
ne, prin termenul de „familie” se înțelege un grup de 
persoane înrudite prin căsătorie sau prin sânge care 
trăiesc împreună (soț, soție, descendenții acestora) 
[5]. În opinia lui A.G. Harcev, „familia reprezintă fe-
nomenul biologic caracterizat prin uniunea ce se 
realizează între un bărbat și o femeie, precum și 
prin procreare; fenomenul social caracterizat prin 
comunitatea de viață dintre soți, dintre părinți și co-
pii și alte rude. Uniunea familială este o relație spe-
cifică, complexă, care îmbină diferite aspecte ce nu 
pot fi găsite la alte categorii sociale. Ea este o uni-
une a societății în baza căreia au apărut mai multe 
formațiuni obștești, inclusiv statul și dreptul” [6]. În 
același făgaș, I.P. Filipescu definește familia ca o „for-
mă specifică de comunitate umană, care desemnează 
grupul de persoane unite prin căsătorie, filiație sau ru-
denie, care se caracterizează prin comunitate de viață, 
interese și întrajutorare” [7]. 

 Codul penal al României, în vigoare din 01 fe-
bruarie 2014, la alin.(1) art. 176 definește noțiunea 
membrul de familie prin care se înțelege: „a) ascen-
denţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, 
precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit 
legii, astfel de rude; b) soţul; c) persoanele care au sta-
bilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre 
părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc” [8]. Prin 
urmare, ligiuitorul român nu atribuie și afinii la cate-
goria membrilor de familie. În conformitate cu alin.
(2) art.17 al Legii nr.780 din 2001, se reține că grupul 
de lucru efectuează un studiu comparat al datelor 
utile din legislaţia altor ţări şi din principiile mari-
lor sisteme de drept aplicate în lume, precum şi al 
compatibilităţii lor cu legislaţia comunitară. 

 Astfel, considerăm pe deplin justificat de a inter-
preta conceptul de „familie” într-un sens mai îngust.

 În alt registru, să nu excludem și varianta când 
făptuitorul aplică acte de violență asupra unui afin 

sinucidere, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 
ani. 

 (4) Acţiunile violente asupra membrului familiei 
care au provocat decesul victimei se pedepsesc cu în-
chisoare de la 8 la 15 ani. 

 (5) Nu este pasibilă de răspundere penală persoa-
na care a săvârşit acţiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) 
al prezentului articol, în proces de autoapărare sau de 
apărare a altor persoane de actele de violenţă sau alte 
acte ilegale sau imorale ale victimei”.

 Privim critic aceste propuneri de lege ferenda 
ca fiind neraționale, ilogice și neinspirate. În acord 
cu alin.(1) art.13 al Legii nr.780 din 27.12.2001 pri-
vind actele legislative (în continuare Legea nr.780 din 
2001) se punctează că „inițierea procedurii de ela-
borare a unui act legislativ este precedată de analiza 
științifică a consecințelor politice, sociale, economice, 
financiare, juridice, culturale, sanitare și psihologice 
ale reglementărilor în materie, de analiza comparativă 
a acestora cu reglementările în materia respectivă ale 
legislației comunitare de costatare a incompatibilității 
reglementărilor în vigoare cu cerințele sociale exis-
tente și cu reglementări în materia respectivă ale 
legislației comunitare sau a inexistenței de acte legis-
lative în domenul respectiv”.

 Considerăm că, în procesul de aplicare practică, 
judecătorii, procurorii, avocații, ofițerii de urmărire 
penală vor întâmpina dificultăți, întrucât propunerile 
în cauză nu sunt argumentate și convingătoare. Toto-
dată, există riscul de a se crea un precedent legislativ 
periculos, care va avea ca efect derutarea practicii 
judiciare. Sistemul legislativ penal va deveni mai ne-
clar și mai distonant, condiționând disfuncționalități 
considerabile. Or, legea penală trebuie să îmbra-
ce o variantă de formulare simplă, precisă, clară și 
inteligibilă, pentru a putea fi înțeleasă de către un 
potențial făptuitor, persoană, care de cele mai dese 
ori nu posedă cunoștințe juridice. Este de reținut că 
prin acest proiect de lege se ignoră atât doctrina ju-
ridică de specialitate, cât și practica judecătorească 
în materie.

 Într-o altă ordine de idei, ne raliem opiniei ex-
puse de către Sergiu Brînza și Vitalie Stati, precum 
că „legiferarea penală presupune, printre altele, acu-
mularea treptată de date științifice necesare elaborării 
de norme penale, precum și discutarea temeinică a 
posibilelor consecințe ale adoptării respectivelor nor-
me. Într-un anumit sens, ea presupune mai cu seamă 
monitorizarea stării legii penale. Și, doar în ultimă 
instanță, atunci când este imperios, legiferarea penală 
trebuie să se exprime în adoptarea unor amendamente 
la legea penală” [3]. 

 Este adevărat că, în varianta actuală art.2011 
„Violența în familie” din Codul penal conține for-
mulări sinuoase, neclare și imprevizibile [4]. Totuși, 
formula de modificare și completare a Codului penal, 
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despre care nu cunoaște că se află în relații de afini-
tate. Or, răspunderea penală se aplică infractorului, în 
raport cu pericolul pe care îl prezintă ultimul pentru 
societate. În acest caz, încadrarea juridică se va face 
conform art.78 din Codul contravențional sau art.145, 
150, 151, 152 ori 155 din Codul penal, nu conform 
art.2011 CP RM.

 Cât privește propunerea de completare a art. 145 
CP RM privind agravanta la alin.(2) cu lit. e1) asupra 
unui membru de familie, ținem a menționa următoa-
rele. Respectiva recomandare o considerăm ca fiind o 
circumstanță agravantă inaplicabilă în practica jude-
cătorească și neeficientă. Opinia dată o justificăm pe 
următorul raționament logic. În proiectul de lege pri-
vind modificarea si completarea unor acte normative, 
printre altele, se propune și modificarea conținutului 
art. 2011 CP RM. Acest articol conține alin.(4) „acţiu-
nile violente asupra membrului familiei care au pro-
vocat decesul victimei se pedepsesc cu închisoare de 
la 8 la 15 ani”. Efectuând o scurtă analiză, deducem 
că autorii acestui proiect de lege propun două soluții 
contradictorii asupra unei singure situații.

 Pe de o parte, propun sancționarea făptuitorului 
care a aplicat acte de violență asupra unui membru 
de familie și care s-a soldat cu decesul victimei ce 
prevede închisoare de la 8 la 15 ani conform alin.
(4) art.2011 CP RM, iar pe de altă parte, propun com-
pletarea art.145 alin.(2) cu lit.e1) care va prevedea 
sancțiunea cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu 
detențiune pe viață. Astfel coroborând principiul uma-
nismului fixat la art.4 CP RM cu aceste propuneri de 
lege ferenda, conchidem că în asemenea circumstanțe 
agravanta propusă privind completarea art.145 nu ar 
fi posibil să se aplice în practică. Or, propunerile de 
completare și modificare a Codului penal trebuie să 
fie clare, eficiente și bine argumentate, dar nu confuze 
și contradictorii.

 În Nota informativă la proiectul de lege analizat, 
se menționează: acceptarea modificărilor propuse ar 
asigura o armonizare mai pronunțată cu Convenția 
Europeană pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților 
Fondamentale ale Omului, și cu protocoalele acesteia. 
Se face referire la cauza Johnston vs Irlanda, în care 
Curtea a indicat că și cuplurile necăsătorite, care lo-
cuiesc împreună cu copiii se bucură de viaţă de fami-
lie în sensul art.8 al Convenţiei, cu condiţia ca relaţia 
să fie una stabilă şi să nu se deosebească de familia 
tradiţională bazată pe căsătorie. 

 La acest compartiment este de reținut că Curtea 
are o jurisprudență flexibilă și mereu a preferat cre-
area unor noțiuni cu un conținut foarte larg. Iar 
formula de preluare în legislația națională a statelor 
aparține în exclusivitate acestora. Prin elaborarea 
acestor concepte autonome, Curtea a luat în conside-
rare sistemele legislative ale tuturor statelor membre 
la convenție. Totodată, jurisprudența Curții constituie 

un element accesoriu în coraport cu sistemul de drept 
al fiecărui stat membru la Convenție. 

 Cu părere de rău, în prezent Curtea Europeană 
este actorul principal privind controlul respectării 
drepturilor omului, iar statele membre au trecut în sfe-
ra subsidiarului, situație care nu ar trebui să fie deloc 
așa. Or, statele poartă răspundere pentru încălcarea 
drepturilor omului, pe când Curtea doar le constată. 
Un alt argument la acest compartiment este și faptul 
că dreptul la respectarea vieții private și de familie 
cimentat la art.8 al Convenției Europene a Drepturilor 
Omului nu este un drept intangibil de la care statele 
membre nu trebuie să admită nici o derogare. Statele 
membre au obligația de a asigura respectarea dreptu-
rilor statuate de convenție și de protocoalele acesteia, 
însă nu de a plagia conținutul jurisprudenței Curții în 
legislația acestora. Să nu uităm și despre cazurile când 
Curtea pronunță soluții contradictorii.

 Nu putem trece cu vederea recomandarea de mo-
dificare a art.2011 CP RM. Considerăm această pro-
punere ca fiind lipsită de fundamentare juridică. Alin.
(2) art.3 al Legii nr.780 din 2001 prevede că actul 
legislativ trebuie să respecte condițiile legalității, 
accesibilității, preciziei. La o scurtă analiză, de-
ducem că varianta proiectată a art.2011 CP RM nu 
întrunește nici o condiție din cele enunțate. În varianta 
nouă, acest articol are o structură tehnico-legislativă 
inexplicabilă. După cum reiese din construcția acestui 
articol, în dispozițiile alin.(2), (3) și (4) ar fi descrise 
circumstanțele agravante ale infracțiunii prevăzute la 
alin.(1) art.2011 CP RM:

 „(2) Acţiunile indicate la alin.(1): 
 a) săvârşite asupra a doi sau mai multor membri 

ai familiei; 
 b) săvârşite în legătură cu solicitarea măsurilor de 

protecţie; 
 c) săvârşite de către o persoană care anterior a co-

mis aceleaşi acţiuni; 
 d) care au provocat vătămarea medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, se pedepsesc cu muncă ne-
remunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de 
ore sau cu închisoare de la 3 la 6 ani. 

 (3) Aceleaşi acţiuni care: 
 a) au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corpo-

rale sau a sănătăţii; 
 b) au determinat la sinucidere sau la tentativă de 

sinucidere, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 
ani. 

 (4) Acţiunile violente asupra membrului familiei 
care au provocat decesul victimei se pedepsesc cu în-
chisoare de la 8 la 15 ani.”

 O asemenea abordare nu poate fi susținută, deoa-
rece nu este posibil ca aceeași acțiune sau inacțiune 
intenţionată, comisă de un membru al familiei în pri-
vinţa altui membru al familiei, să se manifeste prin: 
vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 
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vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 
determinare la sinucidere sau la tentativă de sinucidere; 
provocarea decesului victimei. Or, nu poate o persoa-
nă să manifeste mai multe intenții infracționale într-o 
singură infracțiune. Respectiv, aceste circumstanțe ar 
putea forma concurs de infracțiuni atât între ele, cât 
și cu cea prevăzută la alin.(1) art.2011 CP RM. Iată de 
unde vine și concluzia că, la lit.d) alin.(2), lit.a) alin.
(3), lit.b) alin.(3) și alin.(4) art.2011 CP RM, sunt pre-
văzute infracțiuni de sine stătătoare în raport cu cea de 
la alin.(1) art.2011 CP RM. 

 Nu poate fi acceptată poziția precum că acestea 
ar fi circumstanțe agravante ale infracțiunii de la alin.
(1) art.2011 CP RM. Au dreptate Sergiu Brînza și Vi-
talie Stati când menționează că prin „circumstanță 
agravantă a infracțiunii, prevăzută într-o normă a 
Părții speciale a Codului penal” se are în vedere îm-
prejurarea (particulară) care însoțește o infracțiune în 
varianta ei tip (adică în varianta ei de bază, neagrava-
tă) [9]. Circumstanța agravantă într-o componență de 
infracțiune constituie un apendice, un supliment, un 
adaos, ceva mai mult decât necesarul. Circumstanța 
agravantă este aplicabilă doar atunci când există ală-
turi de componența de bază a unei infracțiuni. 

 Or, recunoașterea unei circumstanțe agravan-
te drept componență de infracțiune este caput mor-
tuum. Prezența ori lipsa circumstanței agravante nu 
influențează momentul de consumare a componenței 
de infracțiune. Tot aici este necesar a se reține că 
alin.(2) art.3 al Legii nr.780 din 2001 statuează că 
actul legislativ trebuie să corespundă dispozițiilor 
constituționale și să fie în concordanță cu cadrul ju-
ridic existent, cu sistemul de codificare și unificare 
a legislației.

 Din cele menționate supra, conchidem că va-
rianta infracțiunii de violență în familie, propusă în 
proiectul de lege, are o structură haotică și confuză 
care va ridica multe semne de întrebare în practica 
judiciară. Reieșind din art.114 CP RM, componența 
de infracțiune poate exista doar în cadrul articolelor 
și alineatelor. Efectuând o interpretare sistemică, de-
ducem că componența de infracțiune nu poate fi re-
găsită și la literele articolului. Alin.(1) art.17 al Legii 
nr.780 din 2001 stabilește clar: „înainte de întocmirea 
proiectului de act legislativ, se studiază informaţia din 
domeniul raporturilor sociale care urmează a fi regle-
mentate şi se efectuează inventarierea legislaţiei 
existente în materia în care se intervine, pentru a 
se constata insuficienţa reglementărilor în vigoare”. 
Efectuând o analiză a doctrinei juridice de specialitate 
și a cadrului normativ în vigoare, avem mari rezerve 

că acest proiect de lege nu va putea să atingă obiec-
tivele propuse de autorii acestuia, menționate în nota 
informativă la respectivul proiect de lege. 

 Pentru a racorda cadrul normativ actual la stan-
dardele europene, și anume, agravarea răspunderii 
penale în actele de violență asupra membrului de fa-
milie, considerăm pe deplin argumentată propunerea 
de lege ferenda exprimată de către Vitalie Stati care 
recomandă legiuitorului moldovean: 1) să excludă ar-
ticolul 2011 din Codul penal al Republicii Moldova; 
2) să completeze art.78 al Codului contravențional, 
precum și art.145, 150, 151, 152 și 155 CP RM, ast-
fel încât răspunderea să fie agravată în situația în care 
fapta este săvârșită asupra unui membru de familie 
[10]. Susținem această opinie, deoarece ea acoperă pe 
deplin cadrul normativ actual și nu permite existența 
lacunelor.

în concluzie, propunerile de modificare și com-
pletare ale Codului penal, analizate în cadrul acestui 
studiu, nu trebuie susținute.
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Постановка проблеми. Проблема застосу-
вання норм цивільного процесуального 

права – одна з центральних у теорії цієї галузі 
права. Саме в цій діяльності повністю проявля-
ється механізм здійснення правосуддя в цивіль-
них справах, розвиток і динаміка цивільного про-
цесу в цілому. Адже ще відомий дореволюційний 
процесуаліст Є. В. Васьковський зазначав, що 
звичайне право являє собою самостійне джерело 
права, що замінює для певного кола відносин за-
конодавчі норми, тоді як судова практика тільки 
розвиває ці норми і встановлює способи їх засто-
сування [2, с.13].

На важливості правильного застосування 
норм цивільного процесуального права наголо-
шували і в радянські часи. Зокрема, Н.О. Чечіна 
стверджувала, що застосування норм цивільного 
процесуального права являє собою процес за-
безпечення правильності та швидкості судової 
діяльності, законності правосуддя як державно-
владної функції [11, с.14]. 

Не меншає кількість наукових досліджень 
цієї теми і в наш час. Як правило, теоретичні 
джерела визначають застосування норм права як 
організаційно-правову діяльність компетентних 
державних органів, уповноважених на це гро-
мадських об’єднань або їх посадових осіб, ре-
зультатом якої є встановлення піднормативних, 
формально обов’язкових індивідуальних пра-
вил поведінки персоніфікованих суб’єктів [14, 
с.528]. У загальній теорії права правозастосуван-
ня зазвичай розуміють як категорію, рівнозначну 

індивідуально-правовому регулюванню, що є од-
нією з можливих функцій правозастосування [1, 
с. 21]. Все це лише підкреслює актуальність теми 
дослідження вказаної проблеми. 

 Ступінь наукової розробки проблеми. До-
слідження даної проблеми було предметом пиль-
ної уваги з боку правознавців як теорії права так і 
процесуальних наук. В радянський і сучасний пе-
ріод вказаній проблемі приділяли увагу такі на-
уковці як: Є.В. Васьковський, М.А. Гурвич, С.С. 
Алєксєєв, Ф.А. Григорьев, М.К. Юков, И.Я. Дю-
рягин, А.А. Мельников, А.И. Кудряшова, М.Ю. 
Розова, В.В. Комаров, О.В. Гетманцев, О.В. Під-
лубна, Н.О. Чечіна, В.В. Ярков, Р.В. Шагиева, 
К.И. Комиссаров, К.В. Гусаров, В.І. Тертишніков 
та інші вчені.

 Метою статті є дослідження поняття та зміс-
ту застосування норм цивільного процесуально-
го права.

Виклад основного матеріалу. У переважній 
більшості праць з теорії права головний акцент 
у розумінні застосування норм права робиться 
на особливій ролі державних чи уповноважених 
нею органів з реалізації норм права. Зокрема, 
І. Я. Дюрягін розуміє застосування норм права 
як здійснювану в спеціально установлених за-
коном формах державно-владну, організацій-
ну діяльність компетентних органів держави й 
уповноважених осіб громадськості з винесення 
індивідуально-конкретних правових приписів 
[5, с.19]. Приєднуються до такого визначення і 

СутніСть  та  зМіСт  заСтоСуВання  норМ 
циВільного  ПроцеСуального  ПраВа

М.О. ГетМанцев,
кандидат юридичних наук, Університету Політичних та Економічних Європейских знань 

ім. Констянтина Стере 

În acest articol, autorul defineşte noţiunea ,,aplicarea normelor de procedură civilă” – ca formă externă de realizare a 
dreptului procesual civil care constă în realizarea practică a dispoziţiilor acestuia în raporturile de drept civil prin exercitarea 
de către justiţie a atribuţiilor sale în scopul examinării legitime, imparţiale şi în termen, a cauzelor civile. În baza cercetărilor 
efectuate, a fost propusă lista fazelor de aplicare a normelor de procedură civilă: 1) constatarea circumstanţelor reale ale 
cauzei; 2) alegerea şi analiza normelor de drept procesual civil; 3) pronunţarea hotătârii cu privire la aplicarea normei de 
drept respective; 4) controlul asupra îndeplinirii dispoziţiilor din actul de aplicare a dreptului.

Cuvinte-cheie: Codul de procesură civilă; aplicarea normelor; forme de implementare; constrângere; prevederi; 
aplicarea legii; ipoteze; dispoziţii; sancţiuni.

* * *
In the article the author defines the notion of „application of civil procedure law” – as an external form of implementa-

tion of the civil procedure law, which is the practical implementation of the requirements of civil legal proceedings through 
the court its powers for the purpose of a fair, impartial and timely consideration and resolution of civil cases. On the basis 
of the study the stages of the application of civil procedure law were proposed as follows: 1) setting the facts of the case;         
2) selection and analysis of the rules of civil procedure law; 3) application of appropriate instrument of the law; 4) monito-
ring the implementation of regulations enforcement act.

 Keywords: civil procedural law; the application of the rules; forms of implementation; enforcement; regulations; law 
implementation; hypothesis; disposition; sanction.
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представники науки цивільного процесуального 
права, які трактують застосування як державно-
владну діяльність компетентних органів, що по-
лягає в спеціальних діях з реалізації юридичних 
норм у кожному конкретному випадку [7, с.24]. 
У другій половині минулого століття типовим 
було визначення правозастосування як владної 
індивідуально-правової діяльності, спрямованої 
на вирішення юридичних справ [4, с.101]. 

Іншим, не менш поширеним підходом до ро-
зуміння сутності та змісту застосування норм ци-
вільного процесуального права, є визначення за-
стосування як однієї з форм реалізації, що вира-
жається в активній діяльності суду (судді), що має 
державно-владний характер, веде до виникнення, 
зміни та припинення цивільних процесуальних 
правовідносин, що вчиняється в процесуальних 
формах та об’єктивується в процесуальних ак-
тах. Застосування, стверджує К.І. Комісаров, не 
обмежується тільки організаційним моментом, 
підготовкою до реалізації – це і процес, і резуль-
тат реалізації [6, с.7]. Тому застосування права 
можна визначити як особливу стадію в його реа-
лізації, як кваліфікований спосіб такої реалізації 
[10, с.43].

не погоджується з наведеними поглядами 
Ф.а. григорьєв, який стверджує, що правозас-
тосування не є реалізацією права, а являє со-
бою юридичний засіб, за допомогою якого дер-
жавний апарат лише організовує реалізацію 
права [3, с.150]. заперечує те, що застосування 
є головним способом реалізації норм права, і 
Ю. і. Мельніков, оскільки, процесуальні нор-
ми не вимагають до себе правозастосовчого 
процесу, адже вони безпосередньо звернені до 
правозастосовуючих суб’єктів [8, с.113].

Безумовно, застосування утворює своєрідний 
рівень реалізації норм цивільного процесуально-
го права в регулятивних та охоронювальних пра-
вовідносинах, не підміняє їх, але сприяє успіш-
ному перебігу та завершенню. 

Більше того, правозастосування норм цивіль-
ного процесуального права задіює до реалізації 
структурно-функціональні зв’язки цієї галузі 
права. Очевидним, на наш погляд, виступає дво-
рівнева система цієї форми реалізації приписів 
цивільного процесуального права. Йдеться про 
одночасне залучення внутрішньої структури пра-
вової норми, що підлягає застосуванню, і структу-
ри галузі права в цілому. Ефективність правозас-
тосування на будь-якому етапі реалізації цивіль-
ної процесуальної норми зумовлюється впливом 
цих двох факторів. Розглянемо цю структурно-
функціональну взаємодію детальніше.

Тому ми поділяємо визначення, сформульо-
ване у 2007 році О.В. Підлубною, яка наполягає, 

що застосування норми цивільного процесуаль-
ного права – це зовнішня форма реалізації норм 
цивільного процесуального права, що полягає у 
практичному втіленні її приписів у цивільні про-
цесуальні правовідносини шляхом здійснення су-
дом своїх повноважень з метою справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду і вирі-
шення цивільних справ [9, с.13].

Безумовним залишається вплив структурної 
побудови норми цивільного процесуального пра-
ва на її застосування. Зокрема, ще М.К. Юков на-
голошував на існуванні двох форм правозастосу-
вання: оперативно-виконавчої, яка є основною і 
притаманна тим нормам цивільного процесуаль-
ного права, які не мають у своїй структурі санкції, 
тому здійснюється реалізація вимог її диспозиції, 
і правоохоронної, властивої тричленним нормам 
цивільного процесуального права, яка похідна, 
додаткова до попередньої [13, с.46, 54-55]. 

Але позиція М.К. Юкова має певні недоліки. 
Насамперед, це випливає із безумовності розпо-
ділу цивільних процесуальних правовідносин на 
регулятивні і охоронні, право реалізація в яких 
відбувається, відповідно, без порушень вимог 
норми цивільного процесуального права або з 
порушеннями її змісту, що може виражатися в не-
дотриманні, невиконанні, невикористанні тощо. 
Такий розподіл притаманний усім галузям права 
і здійснюється незалежно від кількісного складу 
структурних елементів норми права відповідної 
галузі. Необхідність у правозастосуванні викли-
кається фактом повного або часткового недо-
тримання обов’язків чи помилковим розумінням 
учасниками цивільного процесу характеру та 
міри своїх прав і обов’язків. У такого роду умо-
вах правозастосовчий процес слугує цілям упо-
рядкування, врегулювання правовідносин, а не 
виникнення, зміни чи їх припинення.

Більше того, як уже відзначалося нами, логіч-
на структура норми цивільного процесуального 
права, незалежно від форми зовнішнього ви-
разу, завжди складається з трьох елементів. Як 
правильно відзначає Р.В. Шагієва, в реалізації 
процесуально-правових норм завжди має місце 
застосування санкцій [12, с.83-84]. Справді, по-
рушення положень ЦПК України, що текстуаль-
но складаються лише з гіпотези і диспозиції, все 
одно призводить до застосування санкції цієї 
норми, незважаючи на те, в якому розділі цивіль-
ного процесуального закону остання розміщена. 
Якщо ж норма цивільного процесуального права 
реалізується без порушень, то її санкція не залу-
чатиметься до правореалізації також незалежно 
від свого закріплення в тексті цивільного проце-
суального законодавства. 

Отже, на наш погляд, вплив внутрішньої струк-
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тури норми цивільного процесуального права на 
її застосування залежить не від кількості струк-
турних елементів цієї норми та їх законодавчого 
закріплення, як стверджує М.К. Юков, а від того, 
чи виконуються її приписи добровільно (регуля-
тивні правовідносини), чи коли адресата норми 
цивільного процесуального права зобов’язують 
виконати вимоги процесуальної норми (охорон-
ні правовідносини). Загалом, вплив внутрішньої 
структури норми цивільного процесуального 
права на процедуру її застосування виражається 
в тому, що при здійсненні правосуддя в цивільних 
справах реалізується або лише гіпотеза і диспози-
ція цієї норми (регулятивне правозастосування), 
або всі три структурні елементи цивільної проце-
суальної норми (правоохоронне застосування).

При цьому в ході реалізації, наприклад диспо-
зицій цивільних процесуальних норм, зазвичай, 
враховуються вимоги численних статей законо-
давства, що регламентують порядок оформлення 
тих чи інших процесуальних дій. Тобто засто-
сування тієї чи іншої норми цивільного проце-
суального права приводить у рух і інші норми, 
спрацьовують функціональні зв’язки цілої галузі 
права. Іншими словами, застосування однієї нор-
ми цивільного процесуального права послідовно 
запроваджує в життя решту норм цієї галузі, з 
якими вона перебуває у функціональних зв’язках, 
а діяльність суду із застосування процесуальних 
норм є, справді, основною рушійною силою ци-
вільного процесу. Тому одне з основних завдань 
правозастосовчого органу в ході реалізації норм 
цивільного процесуального права полягає у виді-
ленні цих зв’язків з метою правильної орієнтації 
в конкретній ситуації та передбаченні неминучих 
наслідків її діяльності. 

Застосування права являє собою поєднання 
норм матеріального і процесуального права, де-
монструє їх єдність у регулюванні суспільних 
відносин. Справді, правозастосовча діяльність 
– це реалізація двох різних за своєю природою 
норм: норм матеріального права, що реалізують-
ся в формі застосування, і норм процесуально-
го права, що реалізуються шляхом дотримання, 
виконання і використання. Головна особливість 
застосування норм цивільного процесуального 
права полягає в тому, що їх реалізація здійсню-
ється судом паралельно з застосуванням норм ма-
теріального права [15, с.55]. Процесуальні норми 
застосовуються разом з матеріально-правовими, 
що регулюють відносини, з приводу яких виник 
спір, і у зв’язку зі здійсненням судової форми за-
хисту цивільних прав. Проте застосування норм 
процесуального права не ототожнюється повніс-
тю із застосуванням матеріально-правових при-
писів, оскільки має чимало особливостей. Цілям 

застосування норм матеріального права підпо-
рядкований весь цивільний процес в конкретній 
справі, а для розгляду питань процесуального 
характеру самостійного процесу не вимагається. 
Відповідно, якщо процес судової правоохорон-
ної діяльності обумовлюється предметом захисту 
матеріально-правових відносин, які входять до 
сфери охоронюваних законом інтересів, то тому 
тільки від матеріально-правового відношення за-
лежить, як буде здійснюватися процес правозас-
тосовчої діяльності в цивільних процесуальних 
відносинах. 

Отже, застосування норм цивільного про-
цесуального права призводить до виникнення, 
зміни чи припинення процесуальних право-
відносин у ході реалізації норм матеріального 
права, здійснюється в процесуальних формах, 
об’єктивується в процесуальних актах.

Інші особливості застосування норм цивіль-
ного процесуального права полягають у тому, що 
при порушенні норм матеріального права судове 
рішення не може бути залишеним у незмінному 
вигляді і завжди підлягає або зміні, або скасу-
ванню, або скасуванню з ухваленням нового. По-
рушення норм цивільного процесуального права 
призводить до того, що ухвалене судове рішення 
з такими недоліками в ряді випадків може бути 
залишеним у силі з постановленням вищим су-
дом окремої ухвали у справі. Проте бувають і ви-
нятки з цього правила. 

Проте цивільне процесуальне законодавство 
зазначає порушення або неправильне застосуван-
ня закону, але не вказує на співвідношення цих 
понять стосовно судової діяльності. Між тим, 
порушення норми матеріального права з боку 
суду, за його словами, не потрібно протиставля-
ти неправильному застосуванню закону, оскіль-
ки порушення норм матеріального права судом 
при вирішенні справи завжди відображається в 
її неправильному застосуванні і, навпаки, непра-
вильне застосування закону судом свідчить і про 
порушення цього закону. У зв’язку з цим пору-
шення норм матеріального права як підстава до 
скасування судового рішення виражається в не-
правильному застосуванні судом норм права.

Застосовування норм будь-якої галузі пра-
ва за конкретними фактичними обставинами не 
здійснюється автоматично. Ця діяльність являє 
собою важкий і складний процес, вимагає пев-
ного процесу мислення, правильного розуміння 
намірів законодавця, що виражена в тому чи ін-
шому нормативному акті. Це твердження має від-
ношення не тільки до матеріального права, але 
зберігає силу і на стадії застосування процесу-
альних норм. 

Але, на наш погляд, загальновживаний пере-
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лік стадій застосування норм цивільного проце-
суального права не можна вважати остаточним 
і завершеним, оскільки кінцевим результатом 
будь-якої форми реалізації цивільної процесуаль-
ної норми є повне виконання всіх приписів пра-
возастосовчого акту. Суд, який постановив відпо-
відне рішення чи ухвалу, досить часто продовжує 
брати активну участь у процесі виконання їх зміс-
ту. Зокрема, ч. 1 ст.211 ЦПК України передбачає, 
що протягом місяця з дня надходження окремої 
ухвали відповідні органи чи особи зобов’язані 
повідомити суд про вжиті ними заходи. Окрім 
цього, питання, пов’язані зі зверненням судового 
рішення до виконання, вирішує також суд (ст. 368 
ЦПК України). Більше того, розділ 8 ЦПК Укра-
їни безпосередньо присвячений судовому контр-
олю за виконанням судових рішень.

Постановленням відповідного акта застосу-
вання норм цивільного процесуального права, 
судові повноваження з правозастосування не за-
кінчуються. Суд не усувається від подальшого 
контролю за виконанням цих актів, і саме це, на 
наш погляд, потрібно вважати останньою стаді-
єю застосування норми цивільного процесуаль-
ного права. 

Запропонована теза лише підкреслює комп-
лексність правозастосовчої діяльності, в якій 
основним суб’єктом застосування цивільних 
процесуальних норм є суд. 

Висновки. Застосування норми цивільного 
процесуального права – це зовнішня форма ре-
алізації норм цивільного процесуального права, 
що полягає у практичному втіленні її приписів у 
цивільні процесуальні правовідносини шляхом 
здійснення судом своїх повноважень з метою 
справедливого, неупередженого та своєчасного 
розгляду і вирішення цивільних справ. Засто-
сування норм цивільного процесуального права 
призводить до виникнення, зміни чи припинення 
процесуальних правовідносин у ході реалізації 
норм матеріального права, здійснюється в про-
цесуальних формах, об’єктивується в процесу-
альних актах. З огляду на все наведене, пропо-
нується наступний перелік стадій застосування 
норм цивільного процесуального права: 1) уста-
новлення фактичних обставин справи; 2) вибір 
і аналіз норм цивільного процесуального права; 
3) постановлення акта застосування відповідної 
норми права; 4) контроль за виконанням припи-
сів правозастосовчого акта. 

Список використаної літератури: 

Алексеев С.С. 1. Общая теория права: Курс лек-
ций. В 2-х т. [Текст] / С.С. Алексеев. Т.1. Москва: 
Юрид. лит., 1981.

Васьковскій Е.В. 2. Курсъ гражданскаго процесса: 
Субъекты и объекты процесса, процессуальныя отно-
шенія и действія [Текст] / Е.В. Васьковский. Томъ 1. 
Москва: Изданіе Бр. Башмаковых, 1913.

Григорьев Ф.А. 3. Акты применения норм совет-
ского права как разновидность юридических актов 
социалистического государства [Текст] / Ф.А. Григо-
рьев. В: Вопросы теории государства и права. Вып. 
2. Саратов, 1971.

Гурвич М.А. 4. Судебное решение. Теоретические 
проблемы [Текст] / М. А. Гурвич. Москва, 1967.

Дюрягин И.Я. 5. Применение норм советского пра-
ва. Теоретические вопросы [Текст] / И. Я. Дюрягин. 
Свердловск: Среднеуральское книжное изд-во, 1973.

Комиссаров К.И. 6. Применение норм гражданско-
го процессуального права [Текст] / К.И. Комиссаров. 
В: Проблемы применения норм гражданского процес-
суального права. Свердловск: СЮИ, 1976.

Мельников А.А., Кудряшова А.И. 7. Понятие при-
менения норм гражданского процессуального права 
[Текст] / А.А. Мельников. В: Проблемы применения 
норм гражданского процессуального права. Сверд-
ловск: СЮИ, 1976.

Мельников Ю.И.8.  Природа и содержание норм 
процессуального права в социалистическом обществе 
[Текст] / Ю.И. Мельников. Ярославль, 1976.

Підлубна О.В. 9. Норма цивільного процесуально-
го права: поняття, межі дії та реалізація в цивіль-
ному судочинстві: Автореф. дис. … к. ю. н. [Текст] /          
О.В. Підлубна. Київ, 2007.

Розова М.Ю. 10. Применение норм материального 
и процессуального права при осуществлении судеб-
ной защиты [Текст] / М.Ю. Розова. В: Проблемы при-
менения норм гражданского процессуального права. 
Свердловск: Уральский рабочий, 1986.

Чечина Н.А. 11. Нормы гражданского процессу-
ального права и их применение [Текст] / Н. А. Чечина: 
Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Ленинград, 1965.

Шагиева Р.В. 12. Процессуально-правовые нормы и 
их реализация в социалистическом обществе [Текст] / 
Р.В. Шагиева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986.

Юков М.К. Гражданское процессуальное пра-13. 
во: структура и применение [Текст] / М.К. Юков. В: 
Проблемы применения норм гражданского процес-
суального права. Свердловск: СЮИ, 1976.

 14. Юридична енциклопедія: В 6 т. [Текст] / Ред-
кол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Киів: 
Юридична енциклопедія, 1998, т.2.

Ярков В.В. 15. Юридические факты в механизме 
реализации норм гражданского процессуального пра-
ва [Текст] / В.В. Ярков. Екатеринбург: СЮИ, 1992. 

Semnat pentru tipar 28.05.2015. Formatul 60x84 1/8. 
Tipar ofset. Coli de tipar conv. 12,0.  Tiparul executat la CEP al USM

Tirajul – 650.


