
Popas jubiliar 

Gheorghe CostaChi, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar

F lorarul din acest an este cu totul și 
cu totul special pentru eminentul 

om al științei juridice, profesorul Gheorghe 
Costachi, care a marcat recent aniversarea 
de 75 de ani de la naștere. Aceasta ne 
oferă, o dată în plus, oportunitatea de 
a evidenția valoarea personalității sale, 
de a-i cinsti munca, profesionalismul şi 
umanitatea.  

Spiritul domol, dar cutezător care 
îl caracterizează i-a marcat profund 
devenirea intelectuală și cariera. Grație 

acestei calități distincte, a răzbit în viață, devenind o notorietate în rândul 
elitei savanților autohtoni.

Dincolo de vasta-i și prestigioasa-i operă juridică pe care a creat-o, 
Gheorghe Costachi mai este și întemeietorul unei veritabile școli 
științifice în domeniul ce și l-a ales ca destin,  aceasta fiind fundamentată 
pe consecvență, profesionalism și abnegaţie. Astfel, dintotdeauna și-a 
ghidat discipolii prin labirintul jurisprudenței cu o măiestrie aparte, 
insuflându-le dorința spre documentare și analiză, pasiune și interes 
pentru drept. Roadele eforturilor neîncetate pe care le-a depus ilustrul 
savant s-au materializat în succese notabile.  Numeroși specialiști pe care 
i-a format au devenit personalități marcante, fiind antrenați în misiuni de 
mare responsabilitate în stat. Ce poate fi mai înălțător pentru un profesor 
nepereche?

Ca om, distinsul omagiat întruchipează în sine valori ireproşabile, fiind 
mereu receptiv faţă de toţi acei care îi caută sfaturile, oferind dăruire 
totală şi necondiţionată.

Mult stimate domnule Gheorghe Costachi, cu prilejul împlinirii 
frumoasei vârste a înțelepciunii, vă urăm sănătate, noi forțe creatoare, 
realizări pe măsura aşteptărilor şi bucurii de la cei dragi inimii.

 La Mulţi Ani!
Сu înaltă considerațiune,

Consiliul de administrație al Uniunii Juriștilor,
Ziarul Dreptul și Revista Națională de Drept
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Guvernul, în calitatea sa de pilon al puterii exe-
cutive, impune acţiuni permanente şi prompte 

pentru a face faţă situaţiilor ce stau sau apar în viaţa 
societăţii.

Întru realizarea acestor deziderate, Guvernul este 
abilitat cu un complex de funcţii, a căror materializare 
se face prin atribuţii şi competenţe strict determinate de 
Constituţie şi legile organice.

Activitatea practică a Guvernului se intercalează 
mai frecvent, îndeosebi cu puterea legislativă exercita-
tă de către Parlament.

Printre raporturile dintre Guvern şi Parlament pu-
tem menţiona: învestirea Guvernului, controlul parla-
mentar, delegarea legislativă şi angajarea răspunderii 
Guvernului. Apreciind la justa valoare toate formele 
şi metodele de colaborare dintre aceste două instituţii 
constituţionale, ce reprezintă două puteri ale statului, 
şi anume, puterea legislativă şi puterea executivă, în 
articolul dat ne vom expune doar asupra angajării răs-
punderii Guvernului.

Ce ţine de reglementarea normativă, putem constata 
că pe lângă art.1061 din Constituţia Republicii Moldo-
va, mai sunt art.119 şi 120 din Regulamentul Parlamen-
tului. Din aceste cauze, procedura angajării răspunderii 
Guvernului nu este detaliată, fapt ce-i permite uneori 
Guvernului interpretări discreţionare. Ba chiar şi ju-
risprudenţa Curţii Constituţionale variază în ceea ce 
priveşte numărul de legi asupra cărora Guvernul poate 
să-şi angajeze răspunderea.

Şi mai pestriţă este doctrina constituţională privind 
acest subiect. Aşa, spre exemplu, un grup de consti-

tuţionalişti (I.Guceac, V.Popa, M.Constantinescu şi 
I.Muraru; Constanţa Călinoiu şi Victor Duculescu) nu 
examinează angajarea răspunderii Guvernului în lu-
crările lor. Constituţionalistul T.Cârnaţ doar redă pre-
vederile art.1062 din Constituţia Republicii Moldova. 
Împărtăşind punctul de vedere al lui I.Deleanu, potrivit 
căruia angajarea răspunderii Guvernului „bulversând 
procedura legislativă obişnuită”, considerăm că doar 
angajarea răspunderii Guvernului faţă de un program 
ori de o declaraţie de politică generală este relevantă 
pentru exercitarea funcţiei de control parlamentar. În 
timp ce angajarea răspunderii Guvernului asupra unui 
proiect de lege este o acţiune ce intră în sfera legiferării, 
aceasta va putea deveni o modalitate de control parla-
mentar doar dacă va fi urmată de o moţiune de cenzură 
[1]. Constituţionalista G.Vrabie include acest subiect 
în procedura legislativă specială. Subiectul este expus 
mai amplu de S.Ţurcanu în Comentariul la Constituţia 
României şi a Republicii Moldova.

Alt grup de doctrinari (I.Muraru şi E.S. Tănăsescu) 
apreciază angajarea răspunderii Guvernului ca un sim-
plu raport dintre Parlament şi Guvern.

Unele aspecte ale instituţiei angajării răspunderii 
Guvernului le întâlnim şi în doctrina franceză expri-
mată prin lucrările autorilor Jean Gicquel, P.Pactett, 
B.Jeanueau, J.Burdeau, Ch.Raig.

O abordare mai complexă întâlnim la I.Deleanu şi, 
mai recent, în literatura autohtonă.

Pornind de la cele relatate, în baza cercetării şi 
analizei reglementărilor legale, a jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale, a practicii Guvernului privind anga-

ANGAjAREA RăSPuNDERII GuVERNuLuI – METODă 
DE „INTERVENŢIE” îN FuNCŢIA LEGISLATIVă A 

STATuLuI
Alexandru ArSEnI,

doctor habilitat în drept,  conferenţiar universitar (USM)

Constituţia Republicii Moldova prin art.6 statuează separaţia şi colaborarea celor trei puteri de stat: legislativă, execu-
tivă şi judecătorească. Una din formele de colaborare dintre puterea legislativă şi cea executivă este angajarea răspunderii 
Guvernului – instituţie juridică a dreptului constituţional.

Stricta şi necondiţionata respectare a procedurii, limitelor şi sfera încadrării relaţiilor sociale, în mod special, a celor ce 
ţin de domeniul legii, în obiectul angajării răspunderii Guvernului, precum şi respectarea de către organele etatice, antre-
nate în acest proces, a competenţelor ce le revin sunt condiţii obligatorii în realizarea principiilor separaţiei şi a legitimităţii 
puterilor de stat, condiţie imanentă a statului de drept şi democratic contemporan.

Cuvinte-cheie: angajare; răspundere; Guvern; program; declaraţie; proiect; lege; drept; moţiune; cenzură; obligaţie; 
competenţă; procedură; consecinţă; decizie; control; constituţionalitate.

* * *
The Constitution of the Republic of Moldova by article 6 stipulates the separation and cooperation of powers: legislative, 

executive, judicial. One specific form of cooperation between legislative and executive powers is government liability- the 
legal institution of constitutional law. 

The strict and unconditional observance of the procedure, limits and the sphere of framing social relations, especially 
those related to the law, subject of liability of government and respect for the bodies elderly involved in the process, their 
competence are mandatory conditions in achieving the principles of separation and of the powers’ legitimacy, immanent 
condition and democratic contemporary for rule of law.

Keywords: employment; liability; Government; program; statement; project; law; justice; motion; censors.
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jarea răspunderii, precum şi a opiniilor doctrinarilor 
constituţionalişti am trasat, ca scop în acest articol, a 
elucida în integralitatea sa (pe cât e posibil) angajarea 
răspunderii Guvernului în calitate de instituţie a drep-
tului constituţional.

În acest context, se impune, totodată, a determina 
nu doar numărul proiectelor de legi care pot constitui 
obiectul unei angajări a răspunderii Guvernului, dar şi 
materia, relaţiile sociale care pot constitui obiectul re-
glementării.

Sperăm că studiul de faţă, inclusiv prin concluzi-
ile formulate şi propunerile înaintate, va contribui la 
adecvata aplicare a angajării răspunderii Guvernului pe 
făgaşul progresist al colaborării puterilor în stat întru 
realizarea plenară a interesului general în practică.

Potrivit constituţionaliştilor francezi, instituţia an-
gajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului 
se justifică prin următoarele: „…pentru ca Guvernul să 
rămână în funcţie, acestuia trebuie să i se acorde toate 
mijloacele necesare pentru realizarea programului de 
activitate asupra căruia a primit vot de încredere la în-
vestire (în primul rând, în cadrul legislativ adecvat), în 
caz contrar, Parlamentul trebuie să-şi asume responsa-
bilitatea demiterii acestuia” [2].

1. Abordări doctrinare ale noţiunii „angajarea 
răspunderii Guvernului”. Conform doctrinei consti-
tuţionale româneşti, angajarea răspunderii Guvernului 
reprezintă o „procedură parlamentară specială, prin 
care, pentru a face faţă împrejurărilor deosebite, se re-
clamă stabilirea de măsuri urgente, care sunt de com-
petenţa Parlamentului, Guvernul urmăreşte adoptarea 
unui program, a unei declaraţii de politică generală sau 
a unui proiect de lege, cu sprijinul majorităţii parla-
mentare pe care se întemeiază şi în condiţii de maximă 
celeritate” [3].

Constituţionalistul român G.Vrabie nu utilizează o 
definiţie integră ce ţine de angajarea răspunderii Gu-
vernului, ci se referă doar la o parte, şi anume, asupra 
unui proiect de lege menţionând că aceasta „constituie 
un procedeu utilizat pentru obţinerea adoptării unei legi 
pe o altă cale decât cea obişnuită” [4].

Într-o altă formulă este definită angajarea răspun-
derii Guvernului de către I.Deleanu, potrivit căruia ea 
este o „procedură constituţională prin care, în condiţiile 
unui regim parlamentar şi exprimând esenţa acestuia, 
Guvernul pune Parlamentul în situaţia limită de a opta 
între acceptarea opiniei lui sau demiterea … ca proce-
dură de control şi totodată de sancţionare a Guvernu-
lui” [5].

Ca rezultat al analizei concepţiilor examinate, pu-
tem concluziona că angajarea răspunderii Guvernului 
în faţa parlamentului asupra unui program, unei de-
claraţii de politică generală sau a unui proiect de lege 
este o formă de activitate a Guvernului în raport cu 
Parlamentul, iar ca instituţie a dreptului constituţional 
reprezintă un ansamblu de norme juridice cu privire 
la procedura, conţinutul, efectele juridice şi măsurile 
întreprinse ca rezultat al acestei activităţi.

2. Actele supuse angajării răspunderii Guver-
nului. Angajarea răspunderii Guvernului, ca instituţie 
a dreptului constituţional, este reglementată de către 
Constituţia Republicii Moldova şi Regulamentul Parla-

mentului. Aşa, în conformitate cu art. 1061 alin.(1) din 
Constituţia Republicii Moldova, „(1) Guvernul îşi poa-
te angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui 
program, unei declaraţii de politică generală sau unui 
proiect de lege” [6]. Acest text este redat în art.119 alin.
(1) din Regulamentul Parlamentului, amendat cu sin-
tagma de precizare a proiectului de lege în următoarea 
redacţie „…organică sau ordinară” [7].

Pe de altă parte, procedura angajării răspunderii 
Guvernului nu este detaliată nici în prevederile art.119-
120 din Regulamentul Parlamentului, fapt ce a permis 
Guvernului interpretări discreţionare. Drept exemplu 
serveşte Legea nr.184 din 27.08.2011 [8], declarată mai 
apoi neconstituţională prin Hotărârea Curţii Constituţi-
onale nr.28 din 22.12.2011 [9].

„Guvernul nu-şi va putea angaja răspunderea con-
comitent asupra a două sau mai multe proiecte de lege, 
deoarece Constituţia prevede explicit posibilitatea an-
gajării răspunderii doar asupra unui proiect de lege, 
contrariul poate genera mai multe confuzii. Legile 
constituţionale nu pot fi obiectul angajării răspunderii, 
deoarece prin dispoziţiile constituţionale s-a stabilit o 
procedură distinctă de revizuire a Constituţiei” [10].

Reglementări similare întâlnim şi în art.113 din 
Constituţia României [11].

Aşadar, Guvernul îşi poate angaja răspunderea po-
litică [12] asupra a trei acte distincte: a) program; b) 
declaraţie de politică generală; c) un proiect de lege.

Iar răspunderea politică intervine „ca urmare a re-
tragerii încrederii acordate de Parlament prin adoptarea 
unei moţiuni de cenzură” [13].

De remarcat că majoritatea doctrinarilor după aces-
te considerări legale trec la analiza a trei acte ce con-
stituie obiectul angajării răspunderii Guvernului în faţa 
Parlamentului.

Constituţionalistul I.Deleanu procedează într-un 
mod aparte şi grupează ipotezele de angajare a răspun-
derii Guvernului în două categorii: „A0. Angajarea răs-
punderii asupra unui program sau asupra unei declaraţii 
de politică generală; B0. Angajarea răspunderii asupra 
unui proiect de lege” [14].

Această clasificare pe care o împărtăşim este justi-
ficată cel puţin din următoarele considerente: a) Prima 
categorie de acte vizează direct funcţiile şi atribuţiile 
Guvernului, pe când ce-a de a doua domeniul legisla-
tiv, adică funcţia de bază a Parlamentului; c) În cazul 
primei categorii, finalul este hotărârea Parlamentului, 
iar în cazul celei de-a doua, urmează etapa promulgării 
legii de către Preşedintele Republicii cu variantele con-
stituţionale; e) Prima categorie nu cade sub incidenţa 
controlului constituţionalităţii, pe când ce-a de a doua 
categorie – da.

Să examinăm esenţa acestor două categorii.
a0. Angajarea răspunderii asupra unui program 

sau asupra unei declaraţii de politică generală. 
Analizând prima categorie, doctrinarul face dis-

tincţie între categoriile „program” şi „declaraţie”. Prin 
„program”, conform DEX-ului se înţelege „planul de 
activitate al unui Guvern cuprinzând etapele propuse 
pentru o anumită perioadă, cu expunerea scrisă a prin-
cipiilor, ţelurilor urmărite şi a mijloacelor preconizate 
pentru realizarea lor” [15].
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Cu alte cuvinte, constituţionalistul I.Deleanu con-
sideră, în linii generale, că aceasta este politica pe 
care Guvernul intenţionează să o transpună în practică 
[16], acţiunea ce ţine de domeniul funcţiilor Guver-
nului.

„Declaraţia” se formulează după o anumită peri-
oadă de funcţionare a Guvernului şi „ar fi pretextul 
reconsolidării sprijinului parlamentar şi al sporirii 
credibilităţii Guvernului” [17]. Atât programul cât şi 
declaraţia „sunt integrate aceleiaşi proceduri, care are 
ca rezultat transferarea tehnicii votului tacit şi global 
în domeniul controlului parlamentar” [18]. Iată de ce, 
în viziunea constituţionalistului I.Deleanu, angajarea 
răspunderii Guvernului asupra unui program sau asu-
pra unei declaraţii de politică generală ţine de dome-
niul controlului parlamentar, şi nu un simplu raport 
dintre Guvern şi Parlament. Această angajare cuprin-
de domeniul de activitate propriu-zisă a Guvernului 
și se confirmă şi prin prevederile art.1061 alin.(3) din 
Constituţia Republicii Moldova, dacă Guvernul nu a 
fost demis „programul sau declaraţia de politică gene-
rală devine obligatorie pentru Guvern”. Acelaşi efect 
juridic intervine şi atunci când moţiunea de cenzură 
nu a fost depusă.

B0. Angajarea răspunderii asupra unui proiect de 
lege. 

O definiţie asupra proiectului de lege o întâlnim la 
constituţionalistul S.Ţurcanu, potrivit căruia el „este 
textul provizoriu al unei legi, care urmează a fi supus 
dezbaterilor, adoptat şi publicat, pentru a primi un ca-
racter oficial şi a fi pus în aplicare. Cât ne priveşte, pro-
iectul de lege, stricto sensu cuprinde o sferă de relaţii 
sociale, urmate spre reglementare primară, supus în 
continuare aprobării şi punerii în aplicare. Angajarea 
răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege re-
prezintă o iniţiativă legislativă a acestuia, înaintată sub 
forma unui proiect de lege Parlamentului, care îl poate 
accepta, fără a-l supune dezbaterilor şi votării sau poa-
te demite Guvernul iniţiind şi adoptând o moţiune de 
cenzură” [19].

Într-o altă opinie, prin sintagma „proiect de lege”, în 
cazul angajării răspunderii Guvernului, „se are în vede-
re nu un proiect de lege de aprobare a unei ordonanţe 
deja publicate şi deci producătoare de efecte juridice, 
ci o iniţiativă legislativă cu totul nouă parvenită de la 
Guvern” [20].

La rândul său, I.Deleanu consideră că angajarea răs-
punderii asupra unui proiect de lege constituie un „arti-
ficiu ingenios” [21], „agresiv pentru obţinerea adoptării 
unei legi pe o altă cale decât cea obişnuită bulversând 
procedura legislativă obişnuită” [22]. Este – spunea 
Ch.Raig un „veritabil escamotaj al dreptului parlamen-
tar” [23].

În acest context şi G.Vrabie subliniază că: „Sistemul 
este extrem de eficace, avantajele pentru Guvern fiind 
de netăgăduit. El îşi verifică astfel sprijinul parlamentar 
şi în cazul în care nu se depune moţiune de cenzură, îşi 
consolidează poziţia, adoptarea legii printr-un „vot ta-
cit” echivalând cu un adevărat vot de încredere” [24].

Subscriem sub această remarcă extrem de necesară 
în practica constituţională privind angajarea răspunderii 
Guvernului asupra unui proiect de lege. De menţionat 

că doctrina juridică nu şi-a formulat în această privinţă 
un punct de vedere comun.

Astfel, într-o opinie „Guvernul îşi poate angaja răs-
punderea asupra propriilor proiecte de legi ordinare şi 
organice şi asupra celor ce revin de la alte entităţi ce 
dispun de dreptul de iniţiativă legislativă atât în cazul 
adoptării unor legi noi, cât şi în cazul proiectelor de 
lege privind modificarea sau (şi) completarea legilor în 
vigoare” [25]. 

Totodată şi practica Guvernului Republicii Moldo-
va în acest domeniu este un argument în plus, pentru a 
„limita” textele accesibile de votare, precum şi numărul 
lor. Aşa, spre exemplu, Guvernul Republicii Moldova 
prin hotărârea „privind angajarea răspunderii asupra 
proiectului legii pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative” nr.155, din 8 aprilie 2015 a in-
tervenit în textul a 25 de legi, adoptate anterior de către 
Parlament [26].

Tot în aceeaşi zi Guvernul mai adoptă o hotărâre 
(156) privind angajarea răspunderii asupra proiectului 
legii bugetului de stat pe anul 2015 [27].

Prin Hotărârea 157 din aceeaşi zi Guvernul îşi an-
gajează răspunderea asupra proiectului legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 [28]. Iar prin 
Hotărârea nr.158 din 8 aprilie 2015 Guvernul îşi an-
gajează răspunderea asupra proiectului legii fondurilor 
de asigurare obligatorii de asistenţă medicală pe anul 
2015 [29].

Aşadar, într-o singură zi, 8 aprilie 2015, Guvernul 
îşi angajează răspunderea asupra a patru proiecte de 
legi diferite.

În această situaţie, subliniază S.Ţurcanu, asistăm 
la o condiţionare a continuării activităţii Guvernului 
cu adoptarea rapidă fără dezbateri şi modificări, a unei 
legi, ceea ce de fapt prezintă un mijloc eficient de pre-
siune a Executivului asupra Legislativului, mai ales în 
cazul în care Guvernul nu se bucură de susţinerea ma-
jorităţii parlamentare [30].

Deci în cazul dat, prin angajarea răspunderii, Gu-
vernul intervine „în zona competenţei Parlamentului, 
şi anume, cea legislativă”. Şi, pe bună dreptate, subli-
niază I.Deleanu, Constituţia precizează că „este vorba 
de un proiect de lege, urmează ca într-o interpretare re-
strictivă, să formulăm concluzia că nu poate face obiec-
tul acestei proceduri orice «text» susceptibil de votare” 
[31].

Din aceste considerente, suntem de acord cu ide-
ea dlui I.Deleanu din următoarele considerente. Aşa, 
spre exemplu, potrivit art.131 alin.(2) din Constituţia 
Republicii Moldova stabileşte, în mod imperativ, că 
„Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat 
şi bugetului asigurărilor de stat, pe care le supune se-
parat, aprobării Parlamentului (s.a.). În caz de formare 
a fondului extrabugetar, se prezintă spre aprobare Par-
lamentului”.

De aici rezultă că aprobarea bugetului este o compe-
tenţă exclusivă a Parlamentului şi el nu poate constitui 
obiectul angajării răspunderii Guvernului practic con-
trară [32].

La fel, în viziunea noastră, nu poate constitui obiec-
tul angajării răspunderii Guvernului proiectul de lege 
care vizează modificarea şi completarea unor acte le-
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gislative. Aceasta deoarece, actele legislative supuse 
modificărilor sau completărilor au fost deja adoptate de 
către Parlament. Şi, mai mult ca atât, însuşi proiectul de 
lege nominalizat nu conţine relaţii sociale primare, care 
urmează a fi reglementate.

În această ordine de idei, S.Ţurcanu consideră că 
pentru a minimaliza efectele negative „este necesară 
introducerea unor limitări în utilizarea de către Guvern 
a procedurii angajării răspunderii sale asupra unui pro-
iect de lege” (156). În acest sens, propune a completa 
art.1061 din Constituţia Republicii Moldova cu urmă-
torul aliniat: „Guvernul, în cadrul unei sesiuni ordinare 
a Parlamentului, îşi poate angaja răspunderea doar asu-
pra a două proiecte de lege, iar angajarea răspunderii 
Guvernului asupra unui proiect de lege în cadrul sesiu-
nilor extraordinare nu este posibilă” (156).

Şi a doua propunere este de a adopta o lege „în con-
diţiile angajării răspunderii Guvernului, mecanism ce 
contribuie la asigurarea echilibrului dintre Legislativ şi 
Executiv, la consolidarea poziţiei Guvernului şi adopta-
rea rapidă, mai ales în timpul crizelor politice, a legilor 
necesare bunei activităţi a acestuia în scopul realizării 
politicii interne şi externe a statului” (156). 

3. Procedura angajării răspunderii Guvernului 
în faţa Parlamentului. De remarcat faptul că atât din 
prevederile art.1065 din Constituţia României, cât şi din 
art.1065 din Constituţia Republicii Moldova, în viziu-
nea constituţionalistului I.Deleanu, rezultă:

„a) Angajarea ca organ colectiv şi solidar, ceea ce 
presupune o hotărâre în acest sens din partea acestuia. 
Iar angajarea răspunderii politice a Guvernului „nu este 
apanajul primului-ministru”, ci „şansa” sau „riscul” în-
tregului Guvern; b) Posibilitatea angajării răspunderii nu 
este supusă nici unei condiţii, rămânând aşadar la apreci-
erea exclusivă a Guvernului oportunitatea iniţiativei lui 
şi a conţinutului acestei iniţiative; e) Guvernul nu este 
obligat să-şi angajeze răspunderea, el „poate” să o facă 
dacă aşa zicând „calculele” îi sunt favorabile” [33].

Mai apoi prin Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
a Republicii Moldova s-a făcut o concretizare ştiinţific 
argumentată în conformitate cu care angajarea răspun-
derii trebuie luată de întreg Guvernul, ca organ colegial 
şi solidar responsabil, la şedinţa acestuia, în urma unor 
dezbateri, prim-ministrul neavând competenţa de a ho-
tărî de unul singur în această materie [34]. Iar hotărârea 
adoptată trebuie, în mod obligatoriu, contrasemnată de 
miniştrii vizavi [35], dar nu numai de „Ministrul Justi-
ţiei” [36].

Angajarea răspunderii Guvernului are şi unele 
avantaje, cum ar fi: „a) Guvernul îşi verifică sprijinul 
parlamentar şi determină polii de interese din interiorul 
acestuia, b) Obligă Parlamentul ca printr-un vot tacit 
şi global – ca alternativă la depunerea unei moţiuni 
de cenzură să formuleze o judecată de valoare asupra 
unor diverse probleme, pe care le conţine un program 
sau o declaraţie, şi care altfel ar fi fost posibil rezolvate 
nuanţat, c) Dacă obiectul răspunderii îl constituie un 
proiect de lege, procedurii legislative obişnuite i se 
substituie una ce a fost redusă la ultima expresie: vot 
tacit; d) Atunci când se depune o moţiune de cenzură. 
Guvernul îşi consolidează poziţia, lipsa moţiunii echi-
valând cu un vot de încredere” [37].

Depunerea actelor privind angajarea răspunderii 
Guvernului faţă de Parlament. Această etapă este sti-
pulată în art.119 alin.(2) din Regulamentul Parlamen-
tului, în conformitate cu care angajarea răspunderii po-
litice în faţa Parlamentului se declară prin hotărâre de 
Guvern, care se prezintă în aceeaşi zi Parlamentului, cu 
anexarea textului programului, al declaraţiei de politică 
generală sau al proiectului de lege. Preşedintele Par-
lamentului dispune de îndată distribuirea hotărârii şi a 
materialelor adiţionale deputaţilor.

În parlamentele bicamerale angajarea răspunderii 
Guvernului se face în şedinţa reunită a camerelor. Aşa, 
în Româna „Guvernul îşi angajează răspunderea în faţa 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, în şedinţa comună 
asupra unui program, a unei declaraţii de politică gene-
rală sau a unui proiect de lege” [38].

Conform prevederilor art.116 alin.(19) din Regu-
lamentul parlamentului prin moţiune de cenzură se 
înţelege retragerea încrederii acordate Guvernului la 
învestitură.

Aceste dispoziţii generale sunt reflectate în literatu-
ra de specialitate.

Aşa, noţiunea „moţiune de cenzură” nu este defi-
nită univoc în doctrina constituţională. Spre exemplu, 
C.Ionescu consideră, în general, că moţiunea exprimă 
„… o poziţie a forului legislativ faţă de o anumită pro-
blemă asupra căreia a deliberat” [39].

Dintr-un alt punct de vedere, expus de către consti-
tuţionalistul T.Cârnaţ, moţiunea de cenzură reprezintă 
„relaţia din Parlament şi Guvern, adoptarea ei prin vot 
conduce la schimbarea Guvernului, respingerea ei con-
firmă menţinerea încrederii în Guvern” [40].

În viziunea constituţionalistului I.Deleanu „Moţiu-
nea de cenzură este procedura prin care Camera De-
putaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pun în cauză 
răspunderea politică a Guvernului printr-un blanc la 
adresa acestuia şi a activităţii lui. Efectul admiterii mo-
ţiunii îl constituie încetarea forţată a mandatului Gu-
vernului” [41].

Constituţionalistul român I.Deleanu, urmând aceas-
tă măsură, menţionează că efectul admiterii moţiunii de 
cenzură „…este drastic, iar scopurile sunt, uneori, ocul-
te: substituirea majorităţii parlamentare, care a acordat 
învestitura, cu o alta, care accede la putere, bulversarea 
stabilităţii guvernamentale, inhibarea Guvernului ş.a.” 
[42].

Cu toate acestea, doctrinarul consideră totuşi că mo-
ţiunea de cenzură „este un instrument indispensabil în-
tr-un regim parlamentar raţionalizat, privit sub aspectul 
ei pozitiv, ea este sancţiunea controlului parlamentar 
asupra executivului şi, totodată, mijlocul de adaptare a 
mecanismului instituţional” [43].

4. Etapa parlamentară a procesului angajării 
răspunderii Guvernului [44]. În cazul angajării răs-
punderii Guvernului pentru un proiect de lege, parla-
mentarii au de ales între: a) Posibilitatea de a nu depu-
ne o moţiune de cenzură şi, în această situaţie, textul 
proiectului de lege se consideră adoptat în întregime, 
fără un vot explicit asupra lui sau cum menţionează 
G.Burdeau „printr-o voinţă tacită şi prezumată proiec-
tul de lege este adoptat” [45].

Aşadar, „dacă nici o moţiune de cenzură nu este 
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depusă în termen de 3 zile de la prezentarea hotărârii 
Guvernului, proiectul de lege, este considerat adoptat, 
iar programul sau declaraţia de politică generală devine 
obligatorie pentru Guvern, fără a fi supusă dezbaterilor 
şi votării de către deputaţi, aplicându-se principiul qui 
tacet, consedire videtur” [46].

În legătură cu sintagma textul proiectului de lege 
„se consideră adoptat în întregime”, I.Deleanu face 
următoarea explicaţie de rigoare: „Eventualele amen-
damente ale parlamentarilor nu sunt supuse discuţiei. 
Ei pot face intervenţii pe marginea unui anumit articol 
din proiect, dar respectivul articol nu se supune votului. 
Guvernul poate însă să retragă proiectul de pe ordinea 
de zi, sau îl poate transforma într-o iniţiativă legislativă 
obişnuită” [47].

A doua posibilitate este aceea de a depune o moţi-
une de cenzură, se stipulează două situaţii: a) respin-
gerea moţiunii de cenzură şi b) adoptarea moţiunii de 
cenzură cu votul majorităţii deputaţilor aleşi (prevede-
rile art.106 alin.(1) din Constituţie şi art.107 alin.(3) 
din Regulamentul Parlamentului.

În situaţia în care, dacă nu este admisă, votul nega-
tiv asupra moţiunii se transformă într-un vot pozitiv – 
rezultat din cumulul voturilor negative cu cele de obţi-
nere, precum şi cu cele virtuale parlamentarilor absenţi 
– în favoarea proiectului de lege [48].

Aşadar, „dacă o moţiune de cenzură a fost depusă în 
termenul menţionat, dar nu a fost supusă votării sau nu 
a întrunit majoritatea necesară, proiectul de lege se va 
considera, de asemenea, adoptat, iar programul sau de-
claraţia de politică generală devine obligatorie pentru 
Guvern, însă, spre deosebire de prima situaţie, votarea 
va avea loc … dar nu va viza proiectul de lege, progra-
mul sau declaraţia de politică generală, ci va avea drept 
obiect moţiunea de cenzură” [49].

Totodată, această situaţie în conformitate cu art.118 
alin.(1) din Regulamentul Paramentului în principiu 
atrage după sine ca efect faptul că deputaţii care au 
semnat-o (moţiunea) nu vor putea iniţia în cadrul ace-
leiaşi sesiuni, o nouă moţiune pe acelaşi motiv.

Şi o a treia posibilitate, anume aceea de „a depune o 
moţiune de cenzură şi dacă aceasta este admisă, proiec-
tul de lege este respins, iar Guvernul admis” [50].

Iar conform prevederilor art.118 alin.(2) din Regu-
lamentul Parlamentului în acest caz Prim-ministrul va 
prezenta în termen, de cel mult 3 zile, Preşedintelui Re-
publicii Moldova demisia Guvernului.

Moţiunile de cenzură „adoptate de Parlament ca ur-
mare a angajării răspunderii politice a Guvernului sunt 
denumite „moţiuni provocate”, deoarece sunt rezultatul 
unei iniţiative guvernamentale, sau „moţiuni forţate şi 
defensive”, deputaţii care nu susţin Guvernul fiind puşi 
în situaţia de a depune şi vota o moţiune de cenzură” 
[51].

5. Efectele juridice ale angajării răspunderii Gu-
vernului. În viziunea constituţionalistului I.Deleanu, 
viziune împărtăşită şi de noi, „Totdeauna deci atât vo-
tul implicit – prin nedepunerea unei moţiuni de cenzură 
– cât şi votul explicit au o dublă semnificaţie: exprimă 
poziţia Parlamentului faţă de Guvern şi exprimă poziţia 
lui faţă de proiectul de lege” [52].

Mai mult ca atât, după I.Deleanu, „angajarea răs-

punderii Guvernului pentru un proiect de lege este „ex-
trem de eficace şi cu dublu rezultat” [53] identifică doar 
două situaţii când parlamentul poate reveni asupra legii 
adoptate după procedura expusă: Primo – atunci când 
Preşedintele Republicii primind legea spre promulgare, 
cere reexaminarea acesteia. Secundo, atunci când Cur-
tea Constituţională formulează o obiecţie de neconsti-
tuţionalitate [54].

În prima situaţie, comună României şi Republicii 
Moldova, Parlamentul decide, în şedinţă comună a ce-
lor două camere, iar în Republica Moldova Parlamen-
tul fiind monocameral – în şedinţa în Plen al Parlamen-
tului. În cea de-a doua situaţie în România, dat fiind 
existenţa controlului din oficiu, legea este reexaminată 
potrivit procedurii legislative obişnuite. Întrucât în Re-
publica Moldova Curtea Constituţională nu dispune de 
atribuţia „de a formula obiecţii de neconstituţionalita-
te”, ci doar de a declara neconstituţională legea, această 
procedură lipseşte.

Însă ce ţine de problema de a şti („În condiţiile Ro-
mâniei şi a Republicii Moldova”) dacă cu prilejul ree-
xaminării, deputaţii sau senatorii după caz „pot aduce 
amendamente susceptibile de dezbatere şi de adoptare 
sau respingere prin vot” [55]. De asemenea, în urma 
reexaminării, legea poate fi respinsă în întregime [56].

Totodată, se impun şi unele precizări, cum ar fi: 
„Procedura reexaminării legii este ea însăşi o proce-
dură legislativă specială şi, în acest caz, proiectul de 
lege respectiv va fi examinat conform regulilor stabilite 
pentru această procedură [57], dar „exclusiv în ideea 
precizării poziţiei Parlamentului faţă de cererea de ree-
xaminare a Preşedintelui Republicii şi nu în ideea blo-
cării, acum, a efectelor, în planul legiferării, angajării 
răspunderii Guvernului” [58].

Având în vedere că în situaţia dată intrăm în proce-
dura legislativă obişnuită, ce ţine de competenţa par-
lamentului, răspunsul nu poate fi decât afirmativ. Mai 
mult ca atât, legile adoptate prin procedura angajării 
răspunderii Guvernului „nu se bucură de un regim ju-
ridic special. Ele nu sunt şi nu pot fi – intangibile, căci 
s-ar contrazice astfel însuşi sensul dinamismului legis-
lativ” [59].

De remarcat faptul că în urma reexaminării legii, 
adoptată iniţial prin angajarea răspunderii Guvernului, 
nu atrage după sine demiterea Guvernului, care se face 
doar prin moţiune de cenzură. Totodată, constituţiona-
listul I.Deleanu consideră că „nimic nu împiedică Par-
lamentul, ca în condiţiile obişnuite… să dea curs unei 
moţiuni de cenzură, retrăgând astfel încrederea acorda-
tă Guvernului” [60].

Concluzii. Sintetizând concepţiile şi reglementările 
cercetate, avem posibilitate de a formula câteva con-
cluzii în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului 
în faţa Parlamentului în calitate de instituţie a dreptului 
parlamentar:

Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parla-1. 
mentului este: a) o instituţie a dreptului constituţional, 
fiind reglementată în exclusivitate de normele dreptului 
constituţional; b) o formă de colaborare între puterea 
executivă, reprezentată prin Guvern, şi puterea legisla-
tivă – Parlament.

Instituţia angajării răspunderii Guvernului în 2. 
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faţa Parlamentului acordă Guvernului, printre altele, 
mijloacele necesare pentru realizarea programului de 
activitate asupra căruia a primit vot de încredere la în-
vestire.

Obiect al angajării răspunderii Guvernului în faţa 3. 
Parlamentului poate constitui doar un singur proiect de 
lege cu propriul domeniu de relaţii sociale menite spre 
reglementare.

Nu pot constitui obiect al angajării răspunderii 4. 
Guvernului în faţa Parlamentului: a) Legile constituţio-
nale; b) Legea bugetului. Ambele categorii de legi au o 
reglementare imperativ-constituţională; c) Proiectul de 
lege care nu conţine reglementări ale relaţiilor sociale 
primare.

Proiectul de lege adoptat prin angajarea răs-5. 
punderii Guvernului în faţa Parlamentului poate fi în 
funcţie de etapă şi situaţie: a) restituirii Parlamentului 
de către preşedintele Republicii, cu motivaţia de ri-
goare; b) promulgării de către Preşedintele Republicii 
Moldova; c) la sesizarea controlului constituţionalităţii 
legilor.

Propuneri
1. A completa Regulamentul Parlamentului cu 

art.1191 în următoarea redacţie: „(1) Proiectul de lege 
supus angajării răspunderii Guvernului în faţa Parla-
mentului se contrasemnează de către miniştrii vizaţi.

2. Nu constituie obiectul angajării răspunderii Gu-
vernului proiectele: a) constituţionale; b) financiare;      
c) care nu cuprind relaţii sociale supuse reglementării 
primare (independente)” şi care au fost adoptate anteri-
or de către Parlament.
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Paleta largă de incriminări, destinate să protegu-
iască relaţiile sociale cu privire la patrimoniu, 

generează în procesul de aplicare a legii penale proble-
ma privind determinarea şi constatarea juridică a co-
respunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile 
săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii prevăzu-
te de norma penală. Or, este posibil (şi, din păcate, se 
întâmplă frecvent în practică) ca una și aceeași faptă să 
fie calificată de cei îndrituiți cu aplicarea legii penale 
[1] în baza diferitelor norme de incriminare.

Nu fac excepție de la cele reliefate supra nici 
infracțiunile inserate la art.187 și 190 CP RM. Iată 
de ce, după aceste scurte consideraţii de ordin intro-
ductiv, în prezentul studiu ne propunem să disociem 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de „jaf” 
(art.187 CP RM) de infracțiunile reunite sub denumirea 
marginală de „escrocherie” (art.190 CP RM), valorifi-
când în acest sens cadrul legal, abordările doctrinare și, 
în mod special, practica judiciară în materie.

Preliminar, relevăm că din punct de vedere statistic, 
în tabloul manifestărilor infracționale din țara noastră, 
numărul de cazuri de jafuri înregistrate în ultimii ani 
se cifrează la: 855 – în anul 2007; 967 – în anul 2008; 
983 – în anul 2009; 1.161 – în anul 2010; 1.108 – în 

anul 2011; 1.131 – în anul 2012; 1.098 – în anul 2013; 
1.085 – în anul 2014; 950 – în anul 2015. Corelativ, 
numărul de cazuri de escrocherii înregistrate în ultimii 
ani în Republica Moldova se cifrează la: 840 – în anul 
2007; 825 – în anul 2008; 1.027 – în anul 2009; 1.746 
– în anul 2010; 1.465 – în anul 2011; 1.496 – în anul 
2012; 1.868 – în anul 2013; 1.796 – în anul 2014; 1.872 
– în anul 2015 [2].

Așadar, ocupând un loc superior în topul delincvenței, 
îndeosebi în ultimii ani, este imperioasă identificarea 
precisă a sferei de aplicare a infracțiunilor prevăzute la 
art.187 și 190 CP RM.

Exprimându-ne concis, asemănările dintre 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de jaf și 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de escro-
cherie sunt:

acelaşi obiect juridic generic – relațiile sociale cu 1) 
privire la patrimoniu;

bunurile mobile [3] reprezintă obiectul material al 2) 
infracțiunilor prevăzute la art.187 și 190 CP RM [4];

atât infracțiunile reunite sub denumirea margi-3) 
nală de jaf, cât și infracțiunile reunite sub denumirea 
marginală de escrocherie sunt infracțiuni comise prin 
sustragere;

DELIMITAREA INFRACȚIuNILOR 
PREVăZuTE LA art.187 CP RM DE 
INFRACȚIuNILE PREVăZuTE LA 

art.190 CP RM: EXAMEN DE PRACTICă 
juDICIARă
Liubovi BrÎnZA, 

doctor în drept (judecător la Curtea de Apel Chișinău)
Gheorghe rEnIȚĂ, 

magistru în drept (asistent judiciar la Judecătoria Centru, mun. Chișinău)

În articol sunt scoase în relief asemănările și deosebirile dintre infracțiunile reunite sub denumirea marginală de jaf și 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de escrocherie. Se relevă că atât infracțiunile prevăzute la art.187 CP RM, 
cât și cele prevăzute la art.190 CP RM sunt infracțiuni comise prin sustragere. Se subliniază că pentru realizarea sustragerii 
deschise, nu este exclus ca făptuitorul să recurgă la înșelăciune sau abuz de încredere. Se arată că, în cazul art.187 CP RM, 
înșelăciunea (ca și abuzul de încredere) are menirea de a ușura comiterea sustragerii deschise. De asemenea, se accentuează 
că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la calificarea faptei în situația în care victima remite 
aparent benevol (sub influența înșelăciunii sau a abuzului de încredere) bunurile sale către făptuitor pentru exercitarea unor 
funcții pur tehnice (de pildă, efectuarea unui apel telefonic), iar acesta părăsește locul comiterii faptei. Nu în ultimul rând, se 
argumentează că în această ipoteză soluția de calificare corectă este cea efectuată în baza art.187 CP RM.

Cuvinte-cheie: jaf; escrocherie; sustragere deschisă; dobândire ilicită a bunurilor altei persoane; înșelăciune; abuz de 
încredere; bunuri mobile.

* * *
In this article the similarities and differences between crimes under the marginal name of robbery and crimes under 

the marginal name of fraud are emphasized. It is revealed that both crimes, provided by art.187 and 190 PC RM, are com-
mitted by appropriation. It is outlined that for the achievement of open appropriation, it is not excluded that perpetrator 
would have recourse to deception or breach of trust. It is shown that in case of article 187 PC RM, deception (similar to 
breach of trust) has the goal to facilitate the open appropriation. Also, it is stressed that there is no unitary point of view in 
the jurisprudence regarding classification of the act where the victim remits apparently voluntarily (under the influence of 
deception or breach of trust) his property by the perpetrator to exercise functions purely technical (for example, making 
a phone call), and this leaves the scene of the crime. Not least, it is argued that in this assumption the right solution of 
classification is the one according to art.187 PC RM.

Keywords: robbery; fraud; open appropriation; unlawful acquisition of another person’s goods; deception; breach of 
trust; movable property.
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infracțiunile prevăzute la art.187 și 190 CP RM 4) 
sunt materiale;

în situația ambelor infracțiuni, la calcularea cuan-5) 
tumului prejudiciului patrimonial, trebuie să se ia în 
consideraţie doar prejudiciul patrimonial efectiv;

infracțiunile reunite sub denumirea marginală de 6) 
jaf și infracțiunile reunite sub denumirea marginală de 
escrocherie se caracterizează prin vinovăţie sub formă 
de intenţie directă;

pentru calificarea faptelor potrivit normelor speci-7) 
ficate la art.187 și 190 CP RM, este ineluctabilă prezenţa 
scopului special – a scopului de cupiditate;

în cazul art.187 și lit.b) și d) alin.(2) și alin.(3) 190 8) 
CP RM, subiect al infracțiunii poate fi persoana fizică 
responsabilă care a atins vârsta de 14 ani;

coincidența unor circumstanțe agravante (lit.b) 9) 
alin.(2) și lit.b) alin.(3) art.187 CP RM, și, respectiv, 
lit.b) alin.(2) și alin.(3) art.190 CP RM).

Însă, desigur, mai mult interesează deosebirile care 
marchează infracţiunile prevăzute la art.187 și 190 CP 
RM.

În primul rând, aceste incriminări se disting 
după obiectul juridic special. În concret, în cazul 
infracțiunilor prevăzute la art.187 CP RM, obiectul ju-
ridic special are un caracter simplu format din relațiile 
sociale cu privire la posesiunea asupra bunurilor mo-
bile. Totuși, în ipoteza specificată la lit.e) alin.(2) 
art.187 CP RM, obiectul juridic special are un caracter 
complex, și anume: în plan secundar, se aduce atinge-
re relațiilor sociale cu privire la integritatea corporală 
a persoanei (în cazul aplicării violenței nepericuloa-
se pentru viața și sănătatea persoanei) sau libertatea 
psihică (morală) a persoanei (în cazul amenințării cu 
aplicarea unei asemenea violențe). În contrast, în ca-
zul art.190 CP RM, obiectul juridic special are un ca-
racter complex: obiectul juridic principal îl reprezintă 
relațiile sociale cu privire la posesiunea asupra bunu-
rilor mobile; iar obiectul juridic secundar îl constituie 
relațiile sociale cu privire la libertatea manifestării de 
voință și minimul necesar de încredere. De asemenea, 
este de remarcat că în ipoteza prevăzută la lit.d) alin.
(2) art.190 CP RM, în plan secundar, se aduce atingere 
și relațiilor sociale cu privire la desfășurarea normală 
a activității de serviciu.

Fără a întrerupe firul logic, precizăm că, spre deose-
bire de art.190 CP RM, în cazul art.187 CP RM, corpul 
persoanei poate constitui obiect material secundar (în 
cazul aplicării violenței nepericuloase pentru viața sau 
sănătatea persoanei, nu și în cazul amenințării cu apli-
carea unei asemenea violențe).

În mod special, infracţiunile reunite sub denumirea 
marginală de jaf și infracţiunile reunite sub denumirea 
marginală de escrocherie necesită a fi demarcate sub 
aspectul laturii obiective. 

Din această perspectivă, infracţiunile supuse con-
fruntării se deosebesc prin structura faptei prejudiciabi-
le. În mod concret, infracțiunile reunite sub denumirea 
marginală de jaf sunt reprezentate de acțiunea de luare 
ilegală și gratuită a bunurilor altei persoane, în timp ce 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de es-
crocherie sunt formate dintr-o acţiune principală, care 
constă în dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane 

însoţită de acţiunea adiacentă exprimată în mod alter-
nativ în înșelăciune sau abuz de încredere.

Accentuăm că în cazul infracțiunilor prevăzute la 
art.187 CP RM, nu figurează expressis verbis acțiunea 
adiacentă exprimată alternativ în înșelăciune sau 
abuz de încredere. Dar este oare posibilă recurgerea 
la înșelăciune sau la abuzul de încredere în contextul 
infracțiunilor reunite sub denumirea marginală de jaf? 
Profilăm un răspuns afirmativ. Or, în vederea săvârșirii 
unei sustrageri deschise, făptuitorul poate să facă uz de 
manopere frauduloase sau să exploateze raporturile de 
încredere pentru a obține bunurile victimei. Nu avem 
niciun temei să susținem contrariul. 

Așa stând lucrurile, trebuie de elucidat rolul pe 
care îl are înșelăciunea și abuzul de încredere în sensul 
infracțiunilor confruntate.

În acest scop, în general, s-a arătat că prin „înşelă-
ciune” se înţelege după caz: 1) dezinformarea conşti-
entă a victimei, care constă în prezentarea vădit falsă 
a realităţii (înşelăciunea activă); 2) trecerea sub tăcere 
a realităţii, când sunt ascunse faptele şi circumstanţele 
care trebuie comunicate în cazul săvârşirii cu bună-cre-
dinţă şi în conformitate cu legea tranzacţiei patrimoni-
ale (înşelăciunea pasivă). 

Iar prin „abuz de încredere” se desemnează exploa-
tarea de către făptuitor a raporturilor de încredere care 
s-au stabilit între el şi victimă. De regulă, raporturile 
de încredere decurg din încheierea unor convenţii de 
drept civil (mandat, depozit, asigurare, comision, ad-
ministrare fiduciară etc.) sau din alte fapte juridice. În 
alte cazuri, aceste raporturi se creează pe fondul atitu-
dinii de colegialitate, prietenie, afecţiune între făptuitor 
şi victimă, atitudine care, de multe ori, este artificial 
creată şi susţinută, timp îndelungat, prin eforturile făp-
tuitorului [5].

Trecând de la general spre particular, notăm: în ca-
zul infracțiunilor reunite sub denumirea marginală de 
jaf, înșelăciunea (ca și abuzul de încredere) se redu-
ce la o simplă facilitare a accesului la bunul victimei. 
Obținând temporar bunul, făptuitorul trebuie să mai 
facă ceva, şi anume: să plece cu bunul. În așa fel, sus-
tragerea se realizează sub „ochii victimei”. Aceasta din 
urmă conștientizând în momentul dat că bunul i-a fost 
sustras deschis. Pe această axă concepțională, preci-
zăm că prejudiciul nu provine dintr-un act de dispoziţie 
al victimei, ci din acţiunea ilicită a făptuitorului de a 
lua bunul altuia aflat în mod precar în mâna sa. Astfel, 
făptuitorul interverteşte posesiunea sa de scurtă durată 
asupra bunului într-o deplină stăpânire a acestuia.

De cealaltă parte, din punct de vedere juri-
dic, înșelăciunea și abuzul de încredere, în sensul 
infracțiunilor reunite sub denumirea marginală de 
escrocherie sunt acțiuni adiacente (ajutătoare) și sub-
zistă alături de acțiunea principală (dobândirea ilici-
tă a bunurilor altei persoane). Având un rol ajutător, 
înșelăciunea și abuzul de încredere pot presupune o 
activitate mai complexă, cu un efect mai extins în timp, 
de natură a crea impresia că actul în care este implicată 
victima este un act legal, onest. În context, în doctrina 
juridică, cu drept cuvânt, s-a tălmăcit că: „Prin inter-
mediul înșelăciunii sau al abuzului de încredere, făp-
tuitorul exercită o influenţare psihică asupra conștiinţei 
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și voinţei victimei care, ca și cum cedând bunurile sale 
făptuitorului, presupune în mod eronat că ultimul este 
îndrituit a le lua” [6]. Astfel, sub imperiul înșelăciunii 
sau al abuzului de încredere, bunul este scos din patri-
moniul lezat şi trecut în stăpânirea (definitivă) de fapt a 
făptuitorului, care este în măsură să efectueze orice fel 
de acte materiale cu bunul, manifestând animus sibi ha-
bendi. În asemenea cazuri, făptuitorul se comportă faţă 
de bunul ce i-a fost încredinţat ca un veritabil proprie-
tar, firește în mod abuziv, privând persoana – fizică sau 
juridică – ce i-a încredinţat bunul de drepturile pe care 
le avea asupra acestuia şi provocându-i, pe această cale, 
un prejudiciu (material). Iar ulterior, victima discerne 
că a fost înșelată sau s-a abuzat de încrederea acesteia 
și bunul i-a fost sustras.

După această notă de limpezire, în mod simptoma-
tic, se atestă recurgerea la înșelăciune în cazul sustrage-
rilor telefoanelor mobile [7] (pe stradă sau în alte locuri 
publice) [8]. În acest sens, A.V. Șebalin a semnalat că, 
de cele mai dese ori, pentru realizarea sustragerii tele-
foanelor mobile, făptuitorii recurg la diferite pretexte 
„nobile” [9]. Însă, după cum ne vom putea convinge 
infra, în practica judiciară soluțiile de calificare nu sunt 
uniforme.

Astfel, cu titlu exemplificativ, s-a considerat că este 
operabilă una dintre prevederile art.187 CP RM în ur-
mătoarele spețe: 

• la 20.07.2011, în jurul orei 21:00, P.S. aflându-
se în apropierea magazinului ÎI „Sobat Peatcovschi” 
din s. Chişcăreni, r-nul Sângerei, intenţionat, acţio-
nând în scopul sustragerii prin înşelăciune a bunuri-
lor altei persoane, sub pretextul de a telefona (subl. 
ne aparține), a solicitat de la G.A. telefonul mobil de 
model „Nokia 1616-2” în valoare de 500 lei cu cartela 
SIM „Orange” în valoare de 45 lei, iar de la P.A., a 
solicitat telefonul mobil de model „Nokia 7070d – 2” 
în valoare de 600 lei dotat cu cartela SIM „Orange” 
în valoare de 45 lei, sub pretextul de a intra pe internet 
(subl. ne aparține), după care a încercat să părăsească 
locul infracţiunii [10]; 

• S.E. a fost învinuit în aceea că el, la 08.08.2013, 
aproximativ la ora 14:40, având scopul sustragerii 
deschise a bunurilor altei persoane, l-a ademenit 
pe minorul C.V. în parcul „Valea Morilor”, situat în 
mun. Chişinău, la intrarea din partea Universităţii de 
Stat din Moldova, unde în apropierea scărilor centra-
le, sub pretextul de a telefona (subl. ne aparține), a 
însuşit de la acesta telefonul mobil de model „Iphone 
4G” de culoare neagră la preţul de 9.880 lei, apoi a 
părăsit locul comiterii infracţiunii, astfel cauzându-i 
părţii vătămate un prejudiciu material în sumă totală 
de 9.880 lei [11]; 

• la 02.01.2014, aproximativ la 13:20, H.A. (...) 
aflându-se pe bd. Mihai Eminescu, mun. Bălţi, întâl-
nindu-se cu D.M., sub pretextul că trebuie să telefoneze 
(subl. ne aparține), a cerut de la cel din urmă telefonul 
mobil de model „Samsung-D-820” de culoare neagră 
cu nr. IMEI [12] 351746013982197 în valoare de 1.000 
de lei, cu cartela SIM „Moldcell” nr.000000000 în va-
loare de 160 de lei, a început să se depărteze de la el, 
posedând astfel bunurile lui D.M. în valoare totală de 
1.160 de lei, după ce cu cele sustrase de la locul in-

fracţiunii s-a eschivat [13], cauzându-i, astfel, celui din 
urmă un prejudiciu neînsemnat [14].

Dimpotrivă, într-un număr impunător de cazuri si-
milare, răspunderea s-a aplicat în baza uneia dintre pre-
vederile art.190 CP RM. În mod ilustrativ reținem:

• la 20.04.2012, aproximativ la ora 17:00, C.V. 
aflându-se în incinta clubului de noapte „Fashion”, 
amplasat în mun. Chişinău, bd. Decebal, 2/1, şi având 
scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, ac-
ţionând prin înşelăciune şi abuz de încredere, sub pre-
textul folosirii temporare (subl. ne aparține) a telefonu-
lui mobil, a dobândit ilegal de la V.A. telefonul mobil 
de model „Iphone 4”, cu nr. IMEI 01254400748869 
în valoare de 9.000 de lei, pe care 1-a însuşit cauzând 
părţii vătămate un prejudiciu material considerabil, în 
sumă de 9.000 de lei [15];

• la 03.08.2012, G.A., aflându-se pe teritoriul Li-
ceului Teoretic „George Coşbuc”, amplasat pe bd. 
Larisa, 5, mun. Bălţi, cu scopul dobândirii ilicite a 
bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de 
încredere, sub pretextul descărcării fotografiilor (subl. 
ne aparține) din telefon în calculatorul său, a cerut de 
la minora A.C. telefonul ei mobil de model ,,Samsung 
Galaxy-Ace” la preţul de 4.500 de lei, în care se afla 
cartela SIM cu nr.000000000 la preţul de 50 de lei, 
după ce ilegal a dobândit telefonul mobil menţionat, 
astfel cauzându-i părţii vătămate A.C. un prejudiciu 
material în sumă totală de 4.550 de lei [16];

• la 08.10.2013, G.I. urmărind scopul dobândirii 
ilicite a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi 
abuz de încredere, aflându-se în apropierea şcolii din 
com. Băcioi, mun. Chişinău, sub pretextul de a efectua 
un apel telefonic (subl. ne aparține), a cerut de la D.D. 
telefonul mobil de model „Nokia Asha 202”, în care 
era cartela SIM „Orange”, nr.000000000, şi cu bunul 
sustras a părăsit locul comiterii infracţiunii, cauzându-
i astfel părţii vătămate un prejudiciu material conside-
rabil [17], în sumă totală de 1499,02 lei [18];

• la 16.08.2014, aproximativ la ora 17:30, B.I. având 
înţelegerea prealabilă şi fiind de comun acord cu Ş.V., 
prin participaţie simplă, urmărind scopul dobândirii 
ilicite a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi 
abuz de încredere, sub pretextul că doreşte să efectu-
eze un apel (subl. ne aparține), s-a apropiat de cetă-
ţeanul Republicii Coreea de Sud, L.J., şi prin gesturi a 
solicitat de la acesta telefonul mobil de model „LG F 
220” de culoare albă cu nr. IMEI: 356546051627364, 
în care se afla cartela SIM cu nr.000000000, în valoa-
re de 500 dolari SUA, care conform cursului valutar 
bancar a BNM la ziua comiterii infracţiunii constituiau 
suma de 6.855 lei, care se afla în husă din piele, la preţ 
de 100 lei, după care cu bunurile sustrase au părăsit 
locul comiterii infracţiunii, cauzând părţii vătămate 
un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 
6.955 lei [19]. 

În asemenea condiții, apare ca firească întrebarea: 
care este calificarea corectă în spețele aduse ca exem-
ple?

Răspunzând la această întrebare, relevăm că dacă 
am împărtăși viziunea stereotipică fundamentată pe 
raționamentul „așa cum decurge din jurisprudență”, ar 
reieși că este corectă calificarea efectuată în baza uneia 
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dintre prevederile art.190 CP RM, fiindcă în majoritatea 
cazurilor selectate s-a considerat operabilă una dintre 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de „es-
crocherie”. Constatăm că se încearcă, cu o vehemență 
care poate avea multe explicații, dar toate străine ideii 
de documentare științifică riguroasă și voinței legiuito-
rului, impunerea părerii potrivit căreia faptele etalate se 
circumscriu dispoziției art.190 CP RM, și nu dispoziției 
art.187 CP RM. În ce ne privește, analizând subiectul 
mai aprofundat, vom ajunge infra la o concluzie dia-
metral opusă.

Întâi de toate, vom trece la un minim exercițiu 
de lectură. Astfel, în optica lui A.G. Museibov și          
V.M. Șamarov: „pentru calificarea sustragerii telefoa-
nelor mobile, este necesar a determina împuternici-
rile făptuitorului în raport cu obiectul material supus 
influențării infracționale” [20]. 

P.S. Iani [21] și Iu.I. Leapunov [22] au reflectat că: 
„bunurile pot fi transmise făptuitorului și pentru exer-
citarea unor funcții tehnice, care, de altfel, nu implică 
dobândirea dreptului de proprietate (asupra acestora)”. 

De asemenea, după G.V. Verina: „În cazul escroche-
riei, bunurile sunt transmise către făptuitor pentru exer-
citarea asupra lor a atributelor de posesiune, folosinţă 
şi dispoziţie; în cazul furtului – pentru exercitarea unor 
funcţii cu caracter pur tehnic (de exemplu, examinare, 
măsurare, verificare etc.)” [23]. Acest punct de vedere 
fiind valabil prin extrapolare și în privința infracțiunilor 
reunite sub denumirea marginală de jaf. 

Nu în ultimul rând, S.Brînza și V.Stati, pe bună drep-
tate, au postulat: „nu este exclus ca, pentru a facilita ac-
cesul la bunurile victimei, să fie aplicată înșelăciunea. 
În astfel de cazuri, dacă în procesul luării bunurilor ca-
racterul infracțional al celor comise este conștientizat 
de victimă (însă făptuitorul continuă realizarea sustra-
gerii), acțiunea se va califica în baza uneia dintre preve-
derile de la art.187 CP RM” [24].

Așadar, din perspectiva acestor aserțiuni, este lesne 
de sesizat că în toate situaţiile descrise, făptuitorii, sub 
diferite pretexte (că vor să facă unele sunete, să asculte 
muzică, să facă fotografii, să acceseze pagini web, să 
instaleze aplicații, să-l pună la încărcat etc.), iau telefo-
nul mobil de la victimă. Se îndepărtează la o anumită 
distanţă de victimă, simulând efectuarea acţiunilor in-
vocate ca pretext, după care se retrag de la locul comi-
terii faptei. Desigur, împreună cu telefonul mobil [25].

Sub acest aspect, în plan normativ, la alin.(1) art.315 
Cod civil se stipulează: proprietarul are drept de posesi-
une, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului.

Concomitent, în concordanță cu alin.(1) art.321 Cod 
civil, dreptul de proprietate este transmis dobânditoru-
lui în momentul predării bunului mobil, dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel.

Raționând prin prisma acestor texte de lege, dedu-
cem că remiterea telefonului mobil făptuitorului pentru 
efectuarea unor sunete, să asculte muzică, să facă fo-
tografii, să acceseze pagini web, să instaleze aplicații, 
să-l pună la încărcat etc. nu reprezintă în accepțiunea 
legiuitorului o dobândire a dreptului de proprietate, ci 
se înscriu în rândul unor funcţii cu caracter pur tehnic. 
Or, victima transmite făptuitorului pentru scurt timp, 
în posesiune temporară, bunurile sale. Şi doar pentru 

exercitarea acelor funcţii, nu mai mult de atât. Totoda-
tă, victima are convingerea că bunurile îi vor fi retroce-
date în scurt timp. Victima discerne că-i transmite făp-
tuitorului bunurile nu în stăpânirea lui definitivă, acesta 
neavând dreptul să le ia în stăpânirea sa definitivă. În 
opoziție, în cazul infracțiunilor prevăzute la art.190 CP 
RM, în percepția victimei, făptuitorul este îndrituit să ia 
bunurile în stăpânirea sa definitivă. Deci, bunurile sunt 
transmise către făptuitor pentru exercitarea atributelor 
dreptului de proprietate: jus possidendi, jus utendi și 
jus abutendi [26]. 

În comparație cu marea majoritate a celor abilitați 
cu aplicarea legii penale din țara noastră, această 
nuanțare a fost înţeleasă corespunzător în pct.17 al 
Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei 
Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referi-
toare la escrocherie şi delapidarea averii străine”, nr.51 
din 27.12.2007 [27], specificându-se, printre altele, că 
„fapta se califică drept jaf atunci când făptuitorul cere 
telefonul mobil pentru a-l folosi temporar, după care 
părăseşte locul comiterii faptei” [28]. 

În consecință, conchidem că în toate spețele de mai 
sus, calificarea corectă este cea efectuată în baza uneia 
dintre infracțiunile prevăzute la art.187 CP RM.

În acest context, trebuie să menționăm că despre 
erorile de calificare conturate supra, anterior au atenţi-
onat autorii S.Brînza, V.Stati [29] și I.Botezatu [30] re-
ferindu-se la cauze similare din practica judiciară când 
instanţele de judecată au calificat acţiunile făptuitorului 
potrivit normei de la art.190 CP RM, pe când reieșind 
din litera şi spiritul legii (penale), calificarea urma a fi 
efectuată în baza normei prevăzute la art.187 CP RM.

Per a contrario, nu excludem că telefonul mobil ar 
putea constitui obiect material al infracțiunilor reuni-
te sub denumirea marginală de escrocherie. Iată și o 
ipoteză din practica judiciară care surprinde ilustrativ 
alegația lansată: în luna ianuarie a anului 2011, C.A. 
având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei per-
soane, a venit la ghereta nr.217 din piaţa comercia-
lă „Calea Basarabiei” situată pe str. Calea Moşilor, 
4, mun. Chişinău, de unde, prin înşelăciune şi abuz 
de încredere, a dobândit de la vânzătorul A.G. un te-
lefon mobil de model „Nokia N73”, cu nr. de IMEI 
357651018128636, de culoare neagră, cu memorie de 
2 Gb, sub pretextul că va da banii pe acest telefon a 
doua zi (subl. ne aparține), cauzându-i astfel părţii vă-
tămate o daună materială în proporţii considerabile, în 
sumă de 1.500 lei [31].

În acest caz, reiese că s-a încheiat un contract de 
vânzare-cumpărare (bineînțeles, unul viciat). Astfel, în 
percepția lui A.G., C.A. este un cumpărător prezumat 
prin efectul legii de bună-credință până la proba contra-
rie (alin.(1) art.9 Cod civil), căruia i-a predat telefonul 
mobil în proprietate, cu năzuința că cel din urmă își va 
executa angajamentul incumbat (achitarea prețului în 
următoarea zi). Însă persistă indici care exced limitele 
încălcării normelor dreptului civil și justifică interven-
ţia legii penale.

Astfel, observăm că A.G. a transmis aparent benevol 
telefonul mobil lui C.A., datorită reprezentărilor false, 
induse prin diverse acte înșelătoare, asupra stărilor rea-
le de fapt (sub pretextul că va da banii pe acest telefon a 
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doua zi). Transferul dreptului de proprietate fiind deter-
minat, exclusiv, de vicierea consimțământului victimei. 
Inducerea în eroare a avut un rol hotărâtor în determi-
narea lui A.G. la încheierea și executarea contractului 
în condițiile stipulate. În același timp, se poate deduce 
că încă la momentul încheierii contractului, C.A. nu 
avea în plan executarea obligației asumate. Adică, ab 
initio, urmărea atingerea scopului de cupiditate. 

În această ordine de idei, în pct.15 al Hotărârii Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica 
judiciară în procesele penale despre sustragerea bunu-
rilor”, nr.23 din 28.06.2004, se interpretează: „Primirea 
bunurilor cu condiţia îndeplinirii unui angajament poa-
te fi calificată ca escrocherie doar în cazul în care făp-
tuitorul, încă în momentul intrării în stăpânire asupra 
acestor bunuri, urmărea scopul sustragerii şi nu avea 
intenţia să-şi execute angajamentul asumat”.

Așa fiind, considerăm că acțiunile lui C.A. se pre-
tează normei de incriminare statuate la lit.c) alin.(2) 
art.190 CP RM.

Persistă cazuri când s-a aplicat una dintre preve-
derile art.187 CP RM, însă participanții la proces (de 
regulă, apărătorii) au insistat asupra recalificării faptei 
conform uneia dintre prevederile art.190 CP RM (cel 
mai probabil, datorită tratamentului sancționator mai 
blând). La acest capitol, se referă următoarea speță: 
prin sentinţa Judecătoriei mun. Bălţi din 12.06.2014, 
O.T. a fost recunoscut vinovat şi condamnat în baza 
lit.f) alin.(2) art.187 CP RM. Pentru a pronunţa sentin-
ţa, prima instanţă, în fapt, a constatat că, la 01.03.2014, 
aproximativ la ora 10.50, O.T. aflându-se pe bd. Ştefan 
cel Mare, 39 din mun. Chişinău, în incinta lombardului 
SRL „Service-Prof”, acţionând cu intenţia de a sus-
trage deschis bunurile altei persoane, folosindu-se de 
faptul că D.V. avea încredere în el şi s-a adresat la el cu 
rugămintea privind acordarea ajutorului pentru a vin-
de tableta de marca „Samsung Galaxy Tabs2 P3100” 
de model „Poket Book”, la preţul de 1.400 lei, sub 
pretextul verificării stării tehnice (subl. ne aparține) a 
primit de la D.V. tableta dată, după care a părăsit în-
căperea în grabă mare şi ignorând cerinţele celui din 
urmă de a restitui bunul. Respectiv, O.T. a sustras în 
mod deschis tableta şi cu bunul sustras a părăsit locul 
săvârşirii infracţiunii, cauzându-i părţii vătămate D.V. 
o daună în proporţii considerabile [32].

Prin cererea de apel declarată, avocatul inculpa-
tului a solicitat, inter alia, recalificarea infracţiunii 
în baza alin.(1) art.190 CP RM. În susținerea acestei 
cerințe, s-a invocat că: „nu a fost confirmată inten-
ţia inculpatului de a sustrage bunul şi faptul cauzării 
daunelor în proporţii considerabile în urma săvârşirii 
infracţiunii. Mai mult ca atât, toate probele adminis-
trate dovedesc cu certitudine săvârşirea infracţiunii de 
escrocherie” [33].

La rândul său, instanța de apel a opiniat că: „nu se 
poate reţine ca fiind plauzibil argumentul apărării pri-
vind recalificarea acţiunilor făptuitorului în baza alin.
(1) art.190 CP RM, din considerentul că în acţiunile 
inculpatului lipseşte latura obiectivă a infracţiunii de 
escrocherie, care se manifestă prin dobândirea ilicită a 
bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de 
încredere, creată printr-o falsă reprezentare a realităţii, 

pentru a realiza transmiterea voită a bunului. Prin ur-
mare, potrivit circumstanţelor cauzei, instanţa de apel a 
constatat că partea vătămată nu a fost indusă în eroare 
de către inculpat, ci invers, în mod deschis prin trans-
miterea benevolă a bunului, i-a sustras tableta şi a fugit 
de la locul săvârşirii infracţiunii” [34].

Pornind de la dispoziția art.325 CPP RM, indicăm 
că, pentru a putea instanța de judecată dispune recali-
ficarea acțiunilor făptuitorului, este necesară întrunirea 
cumulativă a două condiții: 1) să nu se agraveze situaţia 
inculpatului; şi 2) să nu se lezeze dreptul lui la apărare.

În ce privește prima condiție, apelând la procede-
ul comparării sancțiunilor, desprindem că recalificarea 
faptei din art.187 CP RM în baza art.190 CP RM nu 
agravează situaţia făptuitorului. Însă nu și viceversa. 
Or, legiuitorul estimând in abstracto pericolul social al 
infracțiunilor reunite sub denumirea marginală de jaf, 
a instituit un tratament sancționator mai aspru decât 
pentru infracțiunile reunite sub denumirea marginală 
de escrocherie.

Referindu-ne la cea de-a doua condiție, în 
jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturi-
lor Omului (în special, cauzele Adrian Constantin vs 
România [35]; Abramyan vs Federația Rusă [36]; Seli-
verstov vs Federația Rusă [37]) s-a statuat că: „în ma-
terie penală, o informare precisă şi completă cu privire 
la acuzaţiile aduse unei persoane, şi deci cu privire la 
calificarea juridică pe care instanţa o poate reţine împo-
triva sa, este o condiţie esenţială a echităţii procedurii. 
Iar aflarea despre noua calificare juridică a acuzațiilor 
împotriva persoanei după ce instanța de judecată a 
pronunțat hotărârea (la finalul ședinței) conduce la sfi-
darea dreptului inculpatului de a fi informat în mod de-
taliat cu privire la natura şi cauza acuzaţiei aduse împo-
triva sa, precum şi dreptului său de a dispune de timpul 
şi facilităţile necesare pregătirii apărării sale”.

După această digresiune absolut necesară, conside-
răm că în speța analizată, în mod just, instanța de apel 
a respins argumentul avocatului inculpatului privind 
recalificarea acţiunilor celui din urmă în baza alin.(1) 
art.190 CP RM. Totuși, motivarea este una defectuoa-
să. Aceasta întrucât s-a neglijat cu desăvârșire faptul că 
O.T. a transmis în posesiune bunul lui D.V. pe fundalul 
exploatării de către cel din urmă a raporturilor de în-
credere. În alți termeni, accesul la tableta ce aparține 
victimei a fost facilitat ca urmare a recurgerii de că-
tre făptuitor la abuzul de încredere. A fortiori, bunul a 
fost remis doar pentru verificarea stării tehnice și atâta 
tot. Pe cale de consecință, victima nu dorea să renunţe 
definitiv la bunul său în folosul făptuitorului, aceasta 
conștientizând că bunul a fost sustras deschis. Or, după 
ce O.T. a primit de la D.V. bunul, a părăsit încăperea în 
grabă mare şi ignorând cerinţele celui din urmă de a re-
stitui bunul. Toate acestea conduc spre o unică conclu-
zie: în drept, acțiunile lui O.T. se circumscriu normei 
inserate la lit.f) alin.(2) art.187 CP RM.

În acest segment de cercetare, nu putem tre-
ce cu vederea opinia exprimată de O.Crîşevici: 
„atunci când victima transmite făptuitorului un anumit 
bun pentru a fi examinat în prezența sa și dacă cel din 
urmă împreună cu bunul primit părăsește locul comi-
terii, fapta întruneşte elementele constitutive ale uneia 
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dintre infracţiunile reunite sub denumirea marginală de 
jaf” [38]. În cimentarea tezei lansate, autorul citat in-
vocă drept exemplu situația în care o persoană sub pre-
textul de a încheia un contract de vânzare-cumpărare, 
primește un inel de la vânzător pentru a-l măsura, iar cu 
acest bun părăsește în grabă magazinul. Evident, fără a 
achita contravaloarea acestuia [39].

În contextul celor elucidate, reținem: Z.A. a fost 
condamnat în baza lit.b) și f) alin.(2) art.187 CP RM. 
În fapt, la 05.05.2011, Z.A. având scop de cupiditate şi 
intenţia de a sustrage în mod deschis bunurile ce apar-
ţin altei persoane, deplasându-se cu o motocicletă de 
model „Suzuki GSXF”, fără numere de înmatriculare, 
în or. Cahul, împreună cu D.S. şi acţionând de comun 
acord cu acesta, s-au întâlnit aproximativ la ora 17.15 
cu M.D., persoană ce dorea să vândă o motocicletă de 
model „Honda CBR 600”, de asemenea, neînmatricu-
lată pe teritoriul Republicii Moldova şi sub pretextul 
procurării motocicletei date şi verificării capacităţii 
tehnice a acesteia (subl. ne aparține), au ieşit din or. 
Cahul, pe traseul R-34 Cahul-Chişinău, în apropierea 
s. Andruşul de Jos, unde Z.A. s-a urcat la volanul moto-
cicletei comercializate, a pornit motorul şi s-a deplasat 
într-o direcţie necunoscută, fiind urmat de către D.S., 
deposedându-l în mod deschis pe proprietar de bunul 
său şi cauzându-i totodată un prejudiciu material con-
siderabil în sumă de 48.000 lei [40].

În această ipoteză, este limpede că Z.A. s-a dat drept 
cumpărător de bună-credință și a recepționat bunul de 
la M.D. ca să verifice capacitatea tehnică a acestuia. 
Altfel spus, făptuitorul a recurs la înșelăciune pentru 
a facilita accesul la bunul victimei. Însă, cu bunul pri-
mit, s-a deplasat într-o direcţie necunoscută, realizând 
în acest fel sustragerea deschisă. Deci este aplicabil 
art.187 CP RM. Or, încredinţarea unui bun mobil spre 
vedere şi verificarea funcţionării acestuia nu echivalea-
ză cu o renunţare la posesiunea lui.

Trezește nedumerire faptul că, într-un alt caz: D.O. 
și D.T. au fost condamnați în baza lit.b) și c) alin.(2) 
art.190 CP RM. În fapt, la 01.11.2012, D.T., acţionând 
prin înţelegere prealabilă cu D.O., cu intenţia de a în-
suşi un laptop de model „Acer Aspire-5535”, înscenând 
în comun un plan care ar obţine încrederea vânzătoru-
lui, precum că D.O. acţionează ca un cumpărător de 
bună-credinţă, cea din urmă, în aceeaşi zi, aproximativ 
la ora 18:00, aflându-se pe bd. Traian, 23/1, mun. Chi-
şinău, invocând pretextul de cumpărător şi profitând de 
încrederea acordată, prin înşelăciune a dobândit de la 
G.I. un laptop de model „Acer Aspire-5535”, cu care a 
dispărut într-o direcţie necunoscută, astfel însuşindu-l, 
prin ce a cauzat părţii vătămate un prejudiciu material 
considerabil în sumă totală de 3.500 lei [41].

Oare diferă substanțial această faptă de cea din speța 
anterioară? Evident că nu. Atunci, de ce instanța supre-
mă admite interpretări neunitare? Or, rolul de bază al 
unei instanţe ierarhic superioare se rezumă, în primul 
rând, la verificarea legalităţii hotărârilor emise de in-
stanţele ierarhic inferioare. De lege lata, dacă faptei să-
vârşite i s-a dat o calificare greşită, constituie un temei 
independent pentru a casa hotărârea instanței inferioa-
re (pct.12) alin.(1) art.427 CPP RM și pct.12) alin.(1) 
art.444 CPP RM). Mai mult, în acord cu alin.(2) art.1 al 

Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 26.03.1996 [42], 
Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească 
supremă care asigură aplicarea corectă şi uniformă a 
legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti (...).

În viziunea noastră, în speța dată s-a calificat în mod 
eronat fapta lui D.O. și D.T. în baza lit.b) și c) alin.
(2) art.190 CP RM. La caz, rezultă că G.I. a prezentat 
bunul către D.O. și D.T. pentru a fi examinat (sub con-
trolul primului). Or, D.O. s-a prezentat ca fiind cumpă-
rător ce intenționa achiziționarea acelui bun. Este clar 
că laptopul a fost cedat cu condiţia restituirii în cazul în 
care nu va fi cumpărat, aspect de notorietate în derula-
rea procesului de vânzare-cumpărare. Contrar acestei 
realități, făptuitorul a luat (alias a sustras) bunul primit 
părăsind locul săvârșirii faptei.

În acest făgaș, М.Iu. Hmeliova afirmă: „Pentru deli-
mitarea infracţiunilor reunite sub denumirea marginală 
de jaf de infracţiunile reunite sub denumirea margina-
lă de escrocherie, apare ca imperioasă stabilirea fap-
tului dacă a avut loc sau nu transferul proprietății sub 
influența înșelăciunii sau abuzului de încredere. (...) 
Predarea bunului pentru utilizarea pe termen scurt, în 
prezența persoanei care a prezentat acel bun, nu poate 
fi văzută și ca transmiterea proprietății, deoarece per-
soana nu intenționează să piardă contactul cu bunul, 
ci, dimpotrivă, încearcă să mențină controlul asupra 
acestuia” [43]. Într-o manieră apropiată se expune și          
I.O. Avtandilova [44].

Dezvoltând ideea, consemnăm că în ipoteza 
infracțiunilor prevăzute la art.187 CP RM, chiar și sub 
influența înșelăciunii sau abuzului de încredere victima 
în niciun caz nu dorește să renunțe la bunul său. Paralel, 
în situația infracțiunilor prevăzute la art.190 CP RM, 
sub influența înșelăciunii sau a abuzului de încredere, 
victima remite ireversibil bunul său în stăpânirea făp-
tuitorului [45].

Într-o strictă succesiune logică, rezultă că acțiunile 
lui D.O. și D.T. urmau a fi calificate în baza lit.b) și f) 
alin.(2) art.187 CP RM. Aceasta deoarece, fără echivoc, 
G.I. nu a dorit să renunţe definitiv la bunul cu pricina în 
folosul făptuitorilor.

Mai banală ni se pare calificarea din următoarea 
speță: B.A. a fost condamnat în baza lit.c) alin.(2) 
art.190 CP RM. În fapt, la 31.08.2011, aproximativ pe 
la ora 16.30, în s. Lozova, r-nul Străşeni, B.A. aflându-
se în calitate de pasager într-un autoturism de model 
„Dacia Logan”, de culoare albă, cu n/î C YI-000, pe 
teritoriul staţiei Peco „Valiexchimp”, cu scopul dobân-
dirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune, 
sub pretextul de a-i fi schimbate două bancnote cu no-
minalul de 1.000 lei, pe care le ţinea vizibil în mână, 
a primit de la operatorul staţiei nominalizate A.A., o 
bancnotă cu nominalul de 500 lei, şapte bancnote cu 
nominalul de 200 lei şi o bancnotă cu nominalul de 
100 lei, în total suma de 2.000 de lei. După ce a pri-
mit bancnotele în sumă de 2.000 de lei, neonorându-şi 
obligaţiunea de a oferi victimei A.A. cele două banc-
note cu nominalul de 1.000 lei, cu autoturismul în care 
se afla, a părăsit în grabă, locul comiterii infracţiunii, 
cauzând victimei o daună materială considerabilă, în 
sumă de 2.000 de lei [46].
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Și de data aceasta răspunderea penală urma să sur-
vină în temeiul lit.f) alin.(2) art.187 CP RM. Or, din 
circumstanțele cazului se deduce dincolo de orice în-
doială că s-a realizat o sustragere deschisă.

O situație calitativ diferită se atestă în acest caz: la 
27.03.2013, aproximativ la ora 06.40, F.M. împreună 
cu o altă persoană nestabilită de organul de urmări-
re penală, urmărind scopul de a însuşi bunul persoa-
nei, prin înşelăciune şi abuz de încredere, în timp ce 
se deplasa pe str. Ismail intersecţie cu str. Albişoara, 
mun. Chişinău, prezentându-se drept colaboratori ai 
poliţiei criminale şi fiind îmbrăcaţi în haine civile, sub 
pretextul efectuării unui control (subl. ne aparține), au 
însuşit de la G.S. laptopul de model „HP” de culoare 
neagră, la preţ de 4.800 lei, care se afla într-o geantă 
din materie de culoare neagră la preţ de 200 lei, un 
mouse la preţ de 100 lei şi mijloace băneşti în numerar 
în sumă de 50 euro, care conform cursului oficial BNM 
la acel moment constituiau 796,70 lei, care apoi cu bu-
nurile primite au dispărut într-o direcţie necunoscută, 
dobândindu-le ilicit, prin ce i-a cauzat părţii vătămate 
un prejudiciu material în proporţii considerabile, în 
valoare totală de 5.966 de lei [47].

Cele comise de F.M. au fost calificate în baza lit.b) 
şi c) alin.(2) art.190 CP RM. La caz, nu este dat în vi-
leag faptul dacă voința lui G.S. a fost alterată sau nu de 
către făptuitori. De aceea, vom prezuma că voinţa lui 
G.S. a fost viciată, acesta percepând (eronat) că F.M. 
este un reprezentant al Poliției (în pofida faptului că 
nu purta uniformă și nu a prezentat legitimația) și fiind 
convins că bunurile i-au fost ridicate cu respectarea ri-
gorilor legale. În atare condiții, fiind operabilă una din-
tre prevederile art.190 CP RM. Altminteri, dacă G.S. 
percepea că făptuitorii sunt impostori, atunci în speță 
răspunderea trebuia aplicată conform normei prevăzute 
la alin.(2) lit.b) și f) art.187 CP RM. Însă, calificarea 
faptei lui F.M. doar în baza lit.b) şi c) alin.(2) art.190 
CP RM, nu este întregită. Nu s-a dat apreciere juridică 
faptului că F.M. împreună cu o altă persoană nestabilită 
s-au prezentat drept colaboratori ai poliţiei criminale. 
Translatând în limbaj juridic, atestăm că s-a recurs și la 
uzurparea de calități oficiale. Din aceste motive, F.M. 
urma a fi tras la răspundere penală în baza lit.b) şi c) 
alin.(2) art.190 și alin.(2) art.351 CP RM [48].

Continuând decelarea deosebirilor infracțiunilor 
cercetate, punctăm că și conţinutul urmărilor prejudi-
ciabile a acestora este divergent. In concreto, în cazul 
infracțiunii consemnate la alin.(1) art.187 CP RM, ur-
mările prejudiciabile se exprimă în prejudiciul patrimo-
nial efectiv a cărui mărime nu depășește 2.500 unități 
convenționale și care nu are un caracter considerabil. În 
opoziție, în cazul alin.(1) art.190 CP RM urmările pre-
judiciabile consistă în prejudiciul patrimonial efectiv, a 
cărui mărime se situează între limitele 25-2.500 unități 
convenționale și care nu are un caracter considerabil.

O altă distincție rezidă în aceea că în cazul 
infracțiunilor reunite sub denumirea marginală de jaf, 
modul deschis constituie un semn secundar obligato-
riu. În același timp, în cazul infracțiunilor reunite sub 
denumirea marginală de escrocherie, nu este prefigu-
rat în calitate de semn obligatoriu modul de săvârșire 
a infracțiunii.

Diferenţe implică şi subiectul infracţiunilor abor-
date. Astfel, analizând dispoziția art.21 CP RM, des-
prindem că în cazul infracțiunilor prevăzute la art.187 
CP RM, subiect al infracțiunii poate fi persoana fizică 
responsabilă care a atins vârsta de 14 ani, de vreme 
ce în cazul infracțiunii consemnate la alin.(1) art.190 
CP RM, subiect al infracțiunii poate fi persoana fizică 
responsabilă care a atins vârsta de 16 ani. La fel, spre 
deosebire de infracțiunile prevăzute la art.187 CP RM, 
în ipoteza consemnată la lit.d) alin.(2) art.190 CP RM, 
subiectul trebuie să aibă o calitate specială: persoană cu 
funcție de răspundere sau persoană care gestionează o 
organizație comercială sau altă organizație nestatală.

Și o ultimă precizare: nu coincid unele circumstan-
ţe agravante ale infracţiunilor confruntate (lit.c), d), e) 
alin.(2) și lit.a) alin.(3) art.187 CP RM, și respectiv, 
lit.d) alin.(2) art.190 CP RM).

În urma studiului întreprins, efectuând o radiografi-
ere, putem formula următoarele concluzii:

1) atât infracțiunile reunite sub denumirea margina-
lă de „jaf”, cât și infracțiunile reunite sub denumirea 
marginală de „escrocherie” sunt infracțiuni comise prin 
sustragere;

2) pentru realizarea sustragerii deschise, nu este 
exclus ca făptuitorul să recurgă la înșelăciune sau la 
abuz de încredere. În astfel de ipoteze, înșelăciunea sau 
abuzul de încredere au menirea de a ușura comiterea 
sustragerii deschise;

3) în practica judiciară, nu există un punct de ve-
dere unitar cu privire la calificarea faptei în situația 
în care victima remite aparent benevol (sub influența 
înșelăciunii sau a abuzului de încredere) bunurile sale 
către făptuitor pentru exercitarea unor funcții pur tehni-
ce (de pildă, efectuarea unui apel telefonic), iar acesta 
părăsește locul comiterii faptei. În timp ce unele instanțe 
au considerat aplicabilă una dintre prevederile consem-
nate la art.187 CP RM, altele (majoritatea), dimpotrivă, 
au considerat operabilă una dintre prevederile inserate 
la art.190 CP RM;

4) în conjunctura infracțiunilor statuate la art.187 
CP RM, transmiterea bunurilor de către victimă sub 
influența înșelăciunii (sau a abuzului de încredere), se 
realizează pentru scurt timp și pentru exercitarea unor 
funcții cu caracter pur tehnic, deci nu în stăpânirea defi-
nitivă a făptuitorului. În contrast, în cazul infracțiunilor 
inserate la art.190 CP RM, victima predă bunurile sale 
către făptuitor pentru exercitarea asupra lor a atribute-
lor de posesiune, folosință și dispoziție;

5) principala linie de demarcaţie dintre infracţiunile 
reunite sub denumirea marginală de jaf și infracţiuni-
le reunite sub denumirea marginală de escrocherie se 
bazează pe răspunsul la următoarea întrebare: doreşte 
oare victima să renunţe definitiv la bunurile sale în fo-
losul făptuitorului? Dacă răspunsul e negativ, suntem în 
prezenţa uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.187 
CP RM. Dacă răspunsul e afirmativ, suntem în prezenţa 
uneia dintre infracțiunile specificate la art.190 CP RM.

În temeiul concluziilor şi generalizărilor teoretice 
prezentate, сu titlu de recomandare sugerăm suplinirea 
pct.4 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justi-
ţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale 
despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, cu 
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următoarea explicație: „În cazurile când înşelăciunea 
(ca și abuzul de încredere) este aplicată pentru facilita-
rea accesului la bunurile victimei, iar dacă în procesul 
luării bunurilor caracterul infracțional al celor comise 
este conștientizat de victimă (însă făptuitorul continuă 
realizarea sustragerii), acțiunea se va califica în baza 
uneia dintre prevederile de la art.187 CP RM”.

Astfel s-ar contribui la stoparea admiterii erorilor 
judiciare legate de delimitarea infracțiunilor reunite 
sub denumirea marginală de jaf de infracțiunile reunite 
sub denumirea marginală de escrocherie.
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un grup de deputați din Parlamentul Republi-
cii Moldova, la 28 decembrie 2015, a depus 

o sesizare la Curtea Constituțională în care au solici-
tat verificarea constituționalității și declararea drept 
neconstituțional a Decretului Președintelui Republicii 
Moldova din 21.12.2015 privind desemnarea candida-
tului pentru funcția de Prim-ministru [1].

Totodată, în sesizare se cere interpretarea oficială a 
alin.(1) art.98 din Constituție [2], inclusiv dacă este un 
drept discreționar al șefului statului de a desemna un 
candidat la funcția de Prim-ministru.

La 29 decembrie 2015, sesizarea a fost com-
pletată cu noi argumente (constatări) în favoarea 
neconstituționalității Decretului. Autorii sesizării con-
sideră că Președintele Republicii Moldova a interpre-
tat alin.(1) art.98 din Constituție în sensul că ar avea o 

competență discreționară de a numi candidatul pentru 
funcția de Prim-ministru și solicită Curtea să se expună 
privind problema dacă Președintele poate numi anumite 
persoane în funcții publice în mod discreționar, consta-
tând că sub rezerva condițiilor prevăzute de lege, acesta 
nu poate numi candidatul pentru funcția de Prim-minis-
tru în mod discreționar.

În aceeași zi, Curtea Constituțională a pronunțat 
Hotărârea pentru controlul constituționalității Decretu-
lui Președintelui Republicii Moldova din 21 decembrie 
2015 privind desemnarea candidatului pentru funcția 
de Prim-ministru [3].

Amintim că, prin acest Decret, candidat la funcția 
de Prim-ministru a fost desemnat dl Ion Sturza, după 
ce Președintele Republicii a purtat mai multe consultări 
cu fracțiunile parlamentare, așa cum cere alin.(1) art.98 

ARE  PREșEDINTELE  REPuBLICII  MOLDOVA  
DREPTuL DISCREȚIONAR  LA  DESEMNAREA  

CANDIDATuLuI  PENTRu FuNCȚIA  
DE  PRIM-MINISTRu?

Dumitru PoSToVAn, 
doctor în drept, conferențiar universitar (USPEE „Constantin Stere”)

„Dreptul discreționar” este o trăsătură a dreptului în procesul lui de realizare, dar își are rădăcinile în dreptul material, 
care datorită caracterului normelor de drept generale, impersonale, nedeterminate, relativ determinate, neclare, vidului 
legislativ, necesită în cazurile concrete o anumită interpretare, precum și o aplicare discreționară (însăși interpretarea este 
un element al dreptului discreționar).

Valoarea aplicativă a acestui concept juridic constă în faptul că, în multe cazuri, ideea de justiție, echitate, dreptate, 
protejarea drepturilor omului, adoptarea deciziilor care să corespundă scopului urmărit, finalității legii se realizează doar 
cu utilizarea „dreptului discreționar”. Cei ce aplică legea trebuie să cunoască particularitățile acestui concept. Deciziile lu-
ate, în mod discreționar, sunt în favoarea celor implicați într-un proces juridic, dar și a finalității legii, a interesului public, 
a binelui comun, excluzând concomitent luarea deciziilor arbitrale, abuzul de drept.

De acest drept dispun toți subiecții de drept ce aplică legea.
Cuvinte-cheie: drept discreționar; decret; Președintele RM; Prim-ministru; candidat; Curtea Constituțională; 

constituție; putere discreționară; puterea discreționară liberă; puterea discreționară legată.

* * *
Discretion law is a feature of the law in the process of realization, but is rooted in substantive law, which due to legal 

norms which are general, impersonal, indefinite, relative determined, unclear, legislative gap, requires in individual cases 
an interpretation and a discretionary application (the interpretation of the law is an element of discretion).

Practical value of this legal concept is that, in many cases, the idea of   justice, equity, justice, human rights protection, 
decisions that are taken correspond to the aim pursued, the finalities of law are achieved only with the use of ,,wide dis-
cretion’’. Those who enforce the law should know the particularities of this concept. Decisions are taken discretionary in 
favor of  those involved in a legal process, the public interest, the common good, while excluding the arbitration decisions, 
legal abuse.

This right dispose all subjects of law who apply the law.
Keywords: discretion; decree; Moldovan president; Prime Minister; candidate; Constitutional Court; constitution; 

discretion; discretionary power; linked discretion.

    Interpretarea nu constă decât în maximum de dreptate.
  Scopul din urmă al interpretării este de a scoate dreptatea

și de aceea legile evoluează și se schimbă mereu pe căi,
de multe ori, aparent, logice. O interpretare care duce la
nedreptate nu este o interpretare bună, după cum o lege

care duce la nedreptăți nu este o lege bună.
Mircea Djuvară
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din Constituție, dar care nu au înaintat, în urma consul-
tărilor, nici o candidatură. Și atunci a fost desemnat dl 
Ion Sturza.

Ținând cont de circumstanțele concrete, Curtea 
Constituțională a recunoscut constituțional Decretul de 
la 21.12.2015, pentru că atribuția Președintelui de a pro-
pune candidatul pentru funcția de Prim-ministru consti-
tuie o obligație constituțională; totodată, Președintele 
trebuie să-și asigure prin consultarea fracțiunilor parla-
mentare susținerea atât a majorității parlamentare, cât 
și posibila cooperare constructivă a minorității aflate în 
opoziție.

Curtea Constituțională a făcut interpretarea art.98 
din Constituție în ce privește atribuțiile și procedura de 
desemnare de către Președintele Republicii a candida-
tului pentru funcția de Prim-ministru.

Conform teoriei dreptului, interpretarea are drept 
scop scoaterea în evidență a conținutului exact și com-
plet al prevederilor normativ-juridice. Pentru a atinge 
acest scop, subiectul interpretativ recurge la anumite 
metode, mijloace, procedee, tehnici și principii. 

Prin interpretare se va constata cu exactitate câmpul 
de aplicare a normelor juridice în timp, în spațiu, asu-
pra persoanelor [4, p.426, 430].

În această ordine de idei, prezintă un interes sporit 
problema principiilor interpretării.

Principiile interpretării pot fi privite ca idei funda-
mentale, diriguitoare, călăuzitoare pe care se întemeia-
ză cel care interpretează dreptul.

Iată doar unele dintre ele, care, în viziunea profe-
sorilor universitari români I.Dogaru, D.C.Dănișor, 
G.Dănișor, sunt aplicabile tuturor domeniilor dreptului 
[5, p.403-404].

principiul efectului util;−	
controlul interpretării în raport cu rezultatul prac-−	

tic;
trebuie să interpretăm totdeauna cu bun simț.−	

 Vorbind despre hotarele interpretării, savantul 
francez Duguit arată: „Nu trebuie ca legiuitorul, sub 
acoperirea că face o lege interpretativă, să edicteze o 
dispoziție nouă” [6, p.274].

 Normele juridice au nu numai un conținut, dar și 
o finalitate, un scop. Ele sunt adoptate pentru atingerea 
unor obiective politice, economice, sociale. Este im-
portant să se înțeleagă conținutul normelor juridice prin 
raportarea lor la obiectivele urmărite. Savantul francez 
J.I. Berghel nu întâmplător atrăgea atenție la neglijarea 
prea adeseori a studierii finalității dreptului [7, p.28].

 Aceeași îngrijorare este împărtășită și de către 
E.Speranția: „Problema genezei și esenței Dreptului nu 
poate fi nici atinsă, nici resalvată fără o referire cât de 
rapidă la teleologie, la scopurile și valorile vieții noas-
tre” [8, p.11].

„În mod tradițional, interpretarea normei juridice 
este o operațiune intelectuală reclamată de necesitatea 
aplicării normei juridice la o stare de fapt. Scopul aces-
tei operațiuni rezidă în desprinderea sensului exact al 
unui text legal și în determinarea ariei sale de aplicare 
sub aspectul validității în raport cu alte norme juridice, 
ca și al aplicării sale în spațiu, în timp sau cu privire 
la persoane. De aceea, interpretarea normei juridice, ca 
orice interpretare, este un act de creație. Fără interpre-

tare, norma juridică nu ar fi aplicabilă, reprezentând ex-
clusiv o simplă virtualitate ontologică inaptă de virtuți 
axiologice.

Prin natura ei, norma juridică este expresia unui act 
de voință – politica ce a învins – iluminat de rațiune, 
deci fundamentat și subordonat unei finalități. De aceea 
nici interpretarea nu poate fi altfel. Ea constituie un act 
de voință, fiind rezultatul unei alegeri între mai multe 
variante posibile (chiar dacă unele eronate), iluminat 
de rațiune, adică pus în valoare chiar de argumentele ce 
justifică interpretarea. Singura deosebire – fundamen-
tală însă – este că pentru interpret câmpul investigației 
sale îl constituie norma interpretată. În acest sens ară-
tăm că interpretarea este un complement al legii, fără 
de care reglementarea juridică ar rămâne linie moartă. 
În limitele legii, interpretul recreează legea, dezvăluin-
du-i virtualitățile, în considerarea aplicării sale. Este fă-
cut acest act de creație, exclusiv în scopul descoperirii 
intenției legiuitorului, adică a explicării rațiunii ce l-a 
animat sau, dimpotrivă, poate depăși această intenție, 
deducând din virtualitățile normei sensuri pe care este 
cert că legiuitorul nu le-a avut în vedere [9, p.34].

Acest rezumat cules din lucrarea savantului francez 
D.Rousseau îl găsim în raportul Președintelui Curții 
Constituționale a României, profesorului universitar 
Ioan Vida, „Forța juridică a interpretării Constituției”, 
rostit la conferința internațională cu genericul „Justiția 
constituțională: actualitate și perspectivă”, care a avut 
loc la Chișinău la 23 februarie 2005 cu ocazia împlinirii 
a 10 ani de la fondarea Curții Constituționale a Repu-
blicii Moldova (p.32-33).

Interpretarea trebuie să urmărească același scop pe 
care îl urmărește norma juridică interpretată.

Deci, din cele expuse, nu putem desprinde că Curtea 
Constituțională, interpretând o normă constituțională 
vagă, neclară, poate nu doar s-o recreeze la situația 
de fapt, ci să creeze norme, chiar mecanisme noi re-
glementatoare, cum ne demonstrează Hotărârea din 
29.12.2015.

În raportul său, I.Vida constată că interpretarea 
Curții Constituționale nu este și nu poate fi produsul 
sistemului de raporturi dintre puterile publice, dar nu 
este în afara acestui sistem.

Interpretarea trebuie motivată, judecătorul 
constituțional recreând, fără a modifica, norma în con-
siderarea situației particulare supusă jurisdicției sale.

I.Vida menționează că sunt multe concepte 
constituționale care permit expansiunea dispozițiilor 
constituționale. Conținutul acestor concepte, nede-
finit de legiuitorul constituant, variază în funcție de 
evoluțiile mediului social, spre exemplu, stat social, 
demnitatea omului, dreptatea, buna-credință, discrimi-
narea, cazuri excepționale ș.a.

Curtea Constituțională, la interpretarea acestor 
concepte, asigură reflectarea la nivel constituțional a 
elementelor noi care trebuie să intre sub incidența nor-
melor constituționale, asigurând stabilitatea acestora în 
fața presiunilor care izvorăsc din fluctuațiile politice, 
sociale, morale, economice sau tehnice ale mediului 
social.

Înțelesul termenilor constituționali, stabilit prin de-
cizia Curții Constituționale, este receptat pe plan social 
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și el determină starea de constituționalitate a societății 
[10, p.34-35].

Curtea Constituțională este prin definiție o autori-
tate publică politico-jurisdicțională. Componenta po-
liticului persistă în activitatea Curții și poate influența 
hotărârile adoptate, din care considerente specialiștii 
în domeniu studiază îndeaproape relația jurisdicției 
constituționale și politicului.

Savantul german R.Arnold, în raportul său 
„Justiția constituțională și domeniul politicului”, ros-
tit la Conferința internațională pe tema „Rolul Curții 
Constituționale în sistemul protecției drepturilor omului 
și respectarea CEDO și jurisprudenței Curții Europene 
pentru drepturile omului în jurisprudența și legislația 
națională” care a avut loc la Chișinău la 13-14 decem-
brie 2007, a menționat că politicul nu se exclude din 
jurisdicția constituțională, dar că organelor politice li se 
acceptă totuși un spațiu larg de discreție, pe care Curtea 
Constituțională Federală îl poate verifica doar în volum 
limitat.

Politicul trebuie să respecte premisele instituționale, 
îndeosebi repartizarea competențelor, pe care o face 
Constituția. Aceasta este dimensiunea instituțională a 
relației politicului și Constituției și trebuie să respecte 
valorile stabilite în Constituție, pentru că Constituția 
este ordinea juridică de bază a unui stat, dreptul suprem 
al țării.

Când organele supreme din Germania vor să 
soluționeze un litigiu unul contra altuia cu privi-
re la funcțiile lor, Legea Fundamentală caută să 
soluționeze aceste cazuri de litigii prin drept, prin 
drept constituțional și nu prin politică sau compromis. 
De aceea, când se vorbește despre relația politicului, 
Constituției și jurisdicției constituționale, soluția tre-
buie găsită doar în concordanța cu noțiunea modernă a 
statului de drept și poate fi caracterizată în felul urmă-
tor: Constituția nu împiedică politicul, ea face politicul 
posibil din punct de vedere instituțional. Politica poate 
fi realizată în cadrul Constituției, dar ea nu are drep-
tul să se vrea a fi realizată contra Constituției. Politicul 
posedă un spațiu larg al propriei vieți, dar se află sub 
Constituție [11, p.29-31].

Vorbind despre rolul politicului în aplicarea norme-
lor de drept A.Barac în vestita sa lucrare „Судейское 
усмотрение” a menționat că scopul unei norme de 
drept constă în realizarea politicii publice, economice, 
sociale. Judecătorul trebuie să cunoască această poli-
tică, determinată de legislator, fără implicarea clasei 
politice, ce guvernează țara. Unii judecători numesc 
politica implicată în activitatea judiciară „cal sălbatic”. 
Ei trebuie să încalece acest „cal sălbatic” și să galopeze 
cu el în activitatea lor. Întrebarea constă doar în aceea: 
cine pe cine duce la atingerea rezultatelor – „calul săl-
batic” pe judecător sau judecătorul pe „calul sălbatic” 
[12, p.188]. (A.Barac a activat în calitate de Procuror 
General și Președinte al Curții Supreme de Justiție al 
Israelului, și nu din auzite cunoaște năravul „calului 
sălbatic” de a se implica în activitatea organelor de 
drept și judiciare).

În Hotărârea Curții Constituționale din 29.12.2015 
(pct.25) se menționează că pentru a elucida aspectele 
abordate în sesizare, Curtea s-a condus de jurisprudența 

anterioară, utilizând toate metodele de interpretare le-
gală.

Interpretările, constatările, concluziile au la bază 
câteva premise care stau la baza Hotărârii din 29 de-
cembrie 2015 [3]:

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr.17 din 12 −	
iulie 2010 poziția legală a șefului statului este inferioa-
ră în raport cu Parlamentul, care l-a ales, și subordonată 
Parlamentului (pct.74 din Hotărârea de la 29.12.2015);

Din logica construcției constituționale a statelor −	
de drept, șefii de stat nu exprimă o voință de natură 
politică, deoarece aceasta s-ar confunda inevitabil cu 
voința subiectivă, prin urmare discreționară, a titularu-
lui funcției respective (pct.80);

Președintele Republicii își exercită funcția con-−	
ducându-se de normele constituționale care statuează 
atribuțiile Președintelui și de actele organului reprezen-
tativ suprem în domeniile respective;

Atribuția exclusivă a Președintelui de desemnare −	
a candidatului pentru funcția de Prim-ministru nu poa-
te fi discreționară, deoarece el îl va desemna numai în 
urma consultării fracțiunilor parlamentare;

Conform alin.(3) art.98 din Constituție, Parla-−	
mentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității 
deputaților aleși, din care rezultă necesitatea identifică-
rii majorității parlamentare;

„Este foarte limpede că doar majoritatea parla-−	
mentară poate acorda încredere Prim-ministrului, pro-
gramului său și doar ea poate învesti Guvernul. De aici 
și rolul consultărilor (pct.112)”;

„Curtea reține că scopul consultărilor este de a −	
identifica sprijinul politic al deputaților pentru o anu-
mită persoană, capabilă să formeze un guvern care să 
se bucure de încrederea Parlamentului. Ceea ce contea-
ză în aceste consultări este obținerea susținerii politice 
pentru persoana ce ar putea fi desemnată în calitate de 
candidat pentru funcția de Prim-ministru. Anume în 
această cheie trebuie interpretată consultarea la care re-
curge șeful statului (pct.91). Poziție pe care o susținem. 
Este o regulă de drept de care trebuie să ne conducem 
(n.a.);

Președintele poate veni la consultări cu o pro-−	
punere proprie, care ar putea fi acceptată, dar poate fi 
și respinsă. În acest context, el nu își poate subordona 
partenerii de dialog politic, pe care îi consultă;

Președintele acționează doar în calitate de repre-−	
zentant al statului, căruia îi revine dreptul și respon-
sabilitatea de a găsi o cale a dialogului și a evaluării 
voinței și capacității deputaților consultați de a susține 
din punct de vedere parlamentar pe un anumit candi-
dat;

Președintele trebuie să facă dovadă imparțialității −	
și neutralității sale politice, echidistanței sale față 
de toate grupurile parlamentare, el nu are un suport 
constituțional să-și impună propriul candidat;

Din momentul în care a desemnat candidatul −	
pentru funcția de Prim-ministru, Președintele Repu-
blicii nu mai are nicio responsabilitate, fie politică, fie 
juridică, față de modul în care această persoană obține 
susținerea majorității parlamentare;

Dacă programul și lista membrilor Guvernului −	
sunt acceptate de Parlament, se deschide procedura de 
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numire a Guvernului, în care Președintele Republicii își 
ia rolul activ, dar unul formal și strict protocolar, care se 
rezumă la emiterea Decretului și la primirea jurămân-
tului de credință.

În procedura de formare a Guvernului rolul Parla-
mentului este unul decisiv în raport cu rolul Președintelui 
Republicii. Această diferență de pondere se datorează 
esenței parlamentare a formei de guvernământ.

 Ca urmare a interpretării făcute, Curtea a decis:
În cazul în care nu este constituită o majoritate −	

parlamentară absolută, Președintele Republicii Mol-
dova are obligația, după consultarea fracțiunilor parla-
mentare, de a desemna un candidat pentru funcția de 
Prim-ministru, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu 
sunt de acord cu propunerea Președintelui;

În cazul constituirii unei majorități parlamentare −	
absolute, Președintele Republicii Moldova desemnează 
candidatul susținut de această majoritate;

Majoritatea parlamentară urmează a fi formali-−	
zată, nu doar declarată, cu indicarea deputaților care o 
constituie, cu specificarea disponibilității de a susține 
o anumită candidatură pentru funcția de Prim-ministru 
și notificarea oficială la adresa Președintelui Republicii 
Moldova;

În sens constituțional, noțiunea de „consulta-−	
re a fracțiunuilor parlamentare” include grupurile 
deputaților neafiliați.

Hotărârea Curții Constituționale, ca urmare a se-
sizării înaintate de deputați, trebuia să elucideze mai 
multe aspecte cu caracter juridico-constituțional pentru 
a debloca luarea unor decizii de către Președintele țării 
și Parlamentul Republicii legate de desemnarea candi-
datului la funcția de Prim-ministru și instituirea noului 
Guvern, lipsa căruia a condus la complicarea și mai 
mult a situației social-economice, dar și politice, atât 
pe plan intern, cât și internațional.

Însă interpretările art.98 din Constituție, făcute 
de Curte, în loc să limpezească lucrurile au trezit 
un val de nemulțumiri atât în rândurile politicieni-
lor, cât și ale teoreticienilor, specialiștilor în dreptul 
constituțional.

Dar Hotărârea Curții Constituționale nu poate fi su-
pusă nici unei căi de atac, a intrat în vigoare la data 
adoptării, devenind definitivă. De ea s-a condus Parla-
mentul la instituirea noului Guvern.

Hotărârea are un caracter obligatoriu pentru toți, in-
clusiv cei care nu sunt de acord cu ea, chiar dacă au ar-
gumente serioase în acest sens. Le are și autorul acestui 
material, pe care ar putea să-l expună la o conferință 
practico-științifică sau la o masă rotundă de discuții și 
analiză, pentru că interpretările și constatările făcute de 
Curte vizavi de art.98 trezesc mai multe semne de în-
trebare.

Titlul acestui articol finalizează cu semnul între-
bării „Are Președintele Republicii Moldova dreptul 
discreționar la desemnarea candidatului pentru funcția 
de Prim-ministru?”

Vom încerca să răspundem la această întrebare, por-
nind de la teoria generală a dreptului, a principiilor lui 
fundamentale, a literei și spiritului legii, inclusiv a nor-
mei constituționale, a formelor de realizare a dreptului: 
respectare, executare, utilizare, aplicare, în primul rând 

utilizarea și aplicarea discreționară a normei juridice 
concrete în cazuri concrete.

Vorbim despre dreptul discreționar nu prim prisma 
sintagmelor „are dreptul” sau „poate”, care acordă su-
biectului de drept anumite împuterniciri discreționare și 
care pot fi înțelese: vreau – fac, vreau – nu fac (unii chiar 
așa și le interpretează), ci despre „dreptul discreționar” 
în toată complexitatea lui, ca o categorie juridică dis-
tinctă, care oferă vaste posibilități de aplicare a dreptu-
lui în situații dificile, neclare, de către subiecții de drept 
competenți în materie și care dispun de împuterniciri 
discreționare.

Ce este „dreptul discreționar”? – un concept ju-
ridic încă nestudiat la noi de savanți, dar care se aplică 
frecvent în practică.

Aplicarea discreționară a normelor de drept, adop-
tarea deciziilor în mod discreționar este o realitate juri-
dică, este o categorie juridică interramurală, universală. 
Totalitatea elementelor acestei categorii juridice este 
definită ca „drept discreționar”:

„Dreptul discreționar” este un fenomen juridic (re-
alitate juridică), inevitabil, generat de normele de drept 
materiale, care impun, admit sau prevăd luarea deci-
ziilor conform marjei de libertate de care dispune su-
biectul de drept, care are împuterniciri discreționare în 
acest sens și, totodată, este un mecanism juridic, care 
reglementează utilizarea normelor de drept cu aplicarea 
acestor împuterniciri la soluționarea cazurilor concrete, 
în așa fel încât deciziile adoptate să nu fie doar legale, ci 
și juste, echitabile, conform scopului urmărit, finalității 
legii, esenței dreptului în întregime.

Posibilitatea de a alege și adopta o asemenea decizie 
și este esența „dreptului discreționar” [13, p.474].

Discreția este caracteristică oricărei activități umane. 
La luarea deciziilor oamenii caută cea mai bună soluție. 
„Dreptul discreționar” este utilizat de către toate statele 
lumii, de către toate organele statale, factorii de deci-
zie. În volum diferit este propriu tuturor sistemelor de 
drept. „Dreptul discreționar” este recunoscut ca instru-
ment important în procesul de efectuare a justiției, este 
o necesitate inevitabilă, fără de care, în anumite situații 
concrete, nu pot fi adoptate decizii corespunzătoare 
finalității legii, nu pot fi protejate drepturile omului, nu 
poate triumfa dreptatea.

Împuternicirile discreționare reprezintă dreptul, li-
bertatea posesorului lor să procedeze într-un mod sau 
altul pentru atingerea cu succes și efectiv a scopului 
urmărit. În acest context, menționăm că subiectul de 
drept care are împuterniciri discreționare poate urmări, 
în procesul de aplicare a normei juridice, și alt scop – 
nu cel al finalității legii.

Aceleași premise ce permit aplicarea „dreptului 
discreționar” oferă și posibilitatea de a face abuz de 
drept: utilizarea împuternicirilor discreționare este con-
trară destinației lor sociale, cauzând daune intereselor 
obștești sau personale.

Abuzul de drept este, de asemenea, o realitate juri-
dică.

„Dreptul discreționar” (discreția pozitivă) este un 
antipod al abuzului de drept (discreție negativă) și are 
misiunea, inclusiv, să combată acest fenomen juridic 
negativ.
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Cauzele necesității aplicării discreționare a dreptu-
lui sunt actele normative de toate nivelurile, care conțin 
norme de drept generale, impersonale, nedeterminate, 
relativ-determinate, ambigue, aflate în coliziune, defec-
tuoase, neclare.

Normele juridice cu un conținut clar, normele impe-
rative, categorice, nu lasă nimic la discreția subiectului 
de drept. El va aplica norma juridică literalmente. Ast-
fel de norme juridice absolut determinate, care nu pot fi 
aplicate în mod discreționar, în doctrină poartă denumi-
rea de norme juridice cu competență legată. Acest con-
cept – competență legată, este descifrat pe larg de D.A. 
Tofan în lucrarea sa Puterea discreționară și excesul 
de putere al autorităților publice, cercetare ce valorifi-
că doctrina și jurisprudența occidentală, îndeosebi cea 
franceză [14, p.62-63].

„Competența legată există atunci când, în prezența 
unei situații date, autoritatea administrativă nu be-
neficiază de nicio marjă de libertate, fiind obligată să 
acționeze de o manieră determinată”, constată savantul 
francez D.Cabanol [15, p.15].

„În realitate, cercetând puterea discreționară și 
competența legată de care dispune Președintele Repu-
blicii, cazurile de putere complet discreționară sau de 
competență legată sunt foarte rare. Există în mod nece-
sar un «dozaj între cele două concepte» care se cer pre-
cizate în fiecare caz concret”, este opinia altui savant 
francez J.P. Payre, exprimată în lucrarea sa Pouvoir 
discretionnaire et compétence liées du Président de la 
République [16, p. 1614].

„Dar chiar și în interiorul unei competențe legate 
există puncte pentru care administratorul dispune de o 
anumită putere discreționară”, adaugă alt savant fran-
cez [17, p.539].

„În principiu, competența legată dispare atunci 
când administratorul trebuie să aprecieze faptele” [15, 
p.17].

„Cele două fenomene sunt cel mai adesea combi-
nate, în sensul că în cadrul unei și aceleiași proceduri, 
pentru aceeași decizie, există o parte de competență le-
gată și o parte de putere discreționară. Cu alte cuvinte, 
administrația nu se află niciodată într-o situație de pură 
putere discreționară sau de pură competență legată” 
[18, p.530].

„Acțiunea administrației nu se poate adapta unei 
generalizări a competenței legate; ea trebuie să se 
acomodeze perpetuu unor circumstanțe particulare și 
schimbătoare pe care regula de drept nu putea să le pre-
vadă. Dimpotrivă, o administrație larg discreționară nu 
ar putea oferi administraților nicio singuranță, ar exista 
pericolul arbitrariului. De aici, necesitatea unui echili-
bru” [19, p.74].

Deci, chiar și atunci când subiectul de drept apli-
că o normă juridică strict determinată și se află în re-
gimul unei competențe legate, unele elemente a de-
ciziei luate sunt lăsate la aprecierea subiectivă, adică 
discreționară.

Are Președintele Republicii dreptul discreționar la 
desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-mi-
nistru? Da, incontestabil, dar în cazul nostru, conform 
Hotărârii adoptate, sub anumite condiții:

Președintele poate veni la consultări cu o propunere 

proprie, care ar putea să fie acceptată de fracțiuni. Este 
la discreția lui cine poate fi acea candidatură.

În cazul în care nu este constituită o majoritate par-
lamentară absolută, Președintele are obligația, după 
consultarea fracțiunilor parlamentare, de a desemna un 
candidat, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu sunt 
de acord cu propunerea Președintelui. La fel este la 
discreția Președintelui desemnarea candidatului.

Președintele are dreptul discreționar la desemnarea 
candidatului pentru funcția de Prim-ministru și atunci 
când în urma consultărilor vor fi propuse pentru desem-
nare mai multe candidaturi, iar Președintele va alege 
și va desemna pe cel despre care crede că va acumula 
cele mai multe voturi la acordarea votului de încredere 
pentru Guvern în Parlament.

Există marja de discreție, conform opiniei separate 
a unui membru al Curții Constituționale, și atunci când 
în urma consultărilor din partea fracțiunilor nu au fost 
înaintate propuneri. Desemnarea candidatului este la 
discreția Președintelui.

Dar în cazul constituirii unei majorități parlamen-
tare absolute, este stipulat în Hotărâre, Președintele 
Republicii Moldova desemnează candidatul susținut 
de această majoritate. La discreția Președintelui nu este 
lăsat nimic. Este obligat să o desemneze anume pe acea 
candidatură.

Anume pentru acest punct din Hotărâre la unii au 
apărut mai multe semne de întrebare, pentru alții – 
nemulțumiri, pentru ai treilea – temei de a acuza Cur-
tea Constituțională de abuz de drept, comis în favoarea 
unui partid politic de la guvernare, care, cu orice preț, 
dorea să-și promoveze candidatura sa la funcția de 
Prim-ministru, în timp ce însăși Curtea Constituțională 
în Hotărârea sa a încercat să-i reproșeze Președintelui 
Republicii o abordare abuzivă, arbitrară a atribuției sale 
dacă va decide unipersonal, fără a ține cont de majori-
tatea absolută a Parlamentului – organ reprezentativ-
suprem al poporului.

Dacă este să ne referim la întrebarea din titlul 
acestui articol și să proiectăm conceptele juridice 
de mai sus la cazul concret, care a cerut interpreta-
rea Curții Constituționale, ușor se poate de consta-
tat că Președintele Republicii Moldova are dreptul 
discreționar la desemnarea candidatului pentru funcția 
de Prim-ministru, chiar și în situația când este forma-
lizată o majoritate parlamentară absolută (așa cum este 
ea calificată în Hotărârea Curții de la 29.12.2015), care 
vine cu o singură candidatură.

Până în decembrie 2015, art.98 nu a trezit la ni-
meni neclarități: Președintele Republicii, deși consulta 
fracțiunile parlamentare, desemna în calitate de candi-
dat pentru funcția de Prim-ministru persoana propusă 
de coaliția de guvernare, mai precis de către PLDM, că-
ruia îi revenea această funcție conform partajării postu-
rilor în conducerea țării. Atunci sintagma „consultarea 
fracțiunilor” nu interesa pe nimeni, deși Președintele ar 
fi trebuit să fie mai precaut față de unele dintre candida-
turile desemnate, cum s-a adeverit ulterior, unele dintre 
ele nu meritau să ocupe acest post. 

Curtea Constituțională a fost sesizată într-o pe-
rioadă de instabilitate politică fără precedent, dar 
circumstanțele concret create în jurul desemnării de că-
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tre Președintele Republicii a candidatului pentru funcția 
de Prim-ministru nu pot schimba conținutul art.98 din 
Constituție și nici împuternicirile Președintelui în acest 
sens: Președintele, și nu altcineva, desemnează acea 
candidatură, dar o face după ce consultă fracțiunile par-
lamentare. Este o operă comună: în timpul consultări-
lor candidatura poate fi propusă atât de Președinte, cât 
și de fiecare fracțiune în parte, au dreptul discreționar 
în această operațiune atât primul, cât și cei din urmă.

Esența consultărilor nu constă în identificarea 
majorității parlamentare care va susține un Prim-minis-
tru, ci identificarea candidaturii la funcția de Prim-mi-
nistru, care va fi susținută de majoritatea parlamentară, 
pentru că Președintele Republicii, în urma consultări-
lor, prin Decret, desemnează candidatul la funcția de 
Prim-ministru, și nu majoritatea parlamentară.

Ca rezultat al consultărilor va fi desemnată în cali-
tate de candidat pentru funcția de Prim-ministru per-
soana cea mai potrivită, posesoare a calităților profesi-
onale și morale pentru acest post, cu capacități organi-
zatorice, care va forma lista membrilor Guvernului, va 
elabora programul de activitate a Guvernului, capabil 
să realizeze inclusiv promisiunile partidelor politice 
parlamentare, făcute în campania electorală, și care au 
creat majoritatea parlamentară, și care va fi sprijinită de 
către Parlament (majoritatea parlamentară). În aceasta 
și constă scopul consultărilor. Decretul de desemnare a 
candidaturii trebuie să urmărească acest scop. Dreptul 
la discreție este oferit anume pentru atingerea acestui 
scop și, totodată, este limitat de acest scop, adică este 
hotarul discreției, care dacă este depășit, se ajunge în 
câmpul arbitrarului, abuzului de drept.

Din aceste considerente, dacă o majoritate parla-
mentară formalizată vine cu o candidatură la postul 
de Prim-ministru, pe care o va susține în Parlament, 
Președintele o va desemna în această calitate prin De-
cret prezidențial, dar numai în cazul când candidatura 
propusă corespunde tuturor exigențelor înaintate per-
soanelor ce vor ocupa postul de Prim-ministru. Dacă 
corespunde, Președintele remite Decretul. Aici, într-
adevăr, s-ar putea constata că Președintele se află într-
un regim de competență legată – nu îi este lăsat nimic 
la discreția sa.

Dreptul discreționar, împuternicirile discreționare 
sunt oferite subiectului de drept care aplică legea, anu-
me pentru a avea posibilitatea, în condițiile unei norme 
juridice neclare, de a adopta o decizie și legală, și echi-
tabilă, corespunzătoare finalității legii, scopului urmă-
rit de această lege. Dacă împuternicirile discreționare 
sunt utilizate la adoptarea unei decizii contrare acestui 
scop urmărit, este vorba despre abuzul de drept, comis 
de subiectul de drept. La fel, dacă Președintele Repu-
blicii nu desemnează prin Decret o candidatură care 
corespunde tuturor cerințelor, este propusă și sprijinită 
de Parlament, el va comite un abuz de drept, el va uti-
liza dreptul discreționar contrar finalității legii.

În tot cazul, Președintele trebuie să verifice toate 
calitățile viitorului candidat. Acest lucru este constatat 
și în Hotărârea Curții Constituționale:

„... Președintelui nu i se poate nega dreptul de a 
evalua calitățile, competența, experiența și, în fond, 
capacitatea unei persoane, implicate politic sau nu, 

să conducă Guvernul și să-și atragă sprijinul politic al 
majorității parlamentare... ” (pct.95 din Hotărâre).

Este la discreția Președintelui modul de evaluare a 
acelor calități și competențe, dar și a respectării nor-
melor morale, a integrității, incoruptibilității, reputația 
pe care o are în societate ș.a. În funcție de rezultate-
le evaluării, Președintele poate desemna sau respinge 
candidatura propusă, chiar dacă are spijinul majorității 
parlamentare absolute formalizată.

Se pare că anume datorită evaluării cu rezultat ne-
gativ al calităților candidaturii propusă de către majo-
ritatea absolută, Președintele nu a acceptat-o, și majo-
ritatea parlamentară a propus altă candidatură, care și 
a fost desemnată. Este un lucru firesc, fără a i se aduce 
Președintelui acuzații. Este un drept al lui, pe care l-a 
aplicat în mod discreționar.

În general, este lipsită de sens atât din punct de ve-
dere teoretic, legal, dar și practic, poziția, conform că-
reia Președintele Republicii în anumite situații, ca acea 
descrisă anterior, nu ar avea „dreptul discreționar” 
la desemnarea candidaturii pentru funcția de Prim-
ministru. După cum s-a menționat, toți subiecții de 
drept, atunci când își execută atribuțiile în limitele 
competenței, atunci când utilizează sau aplică legea 
interpretând-o mai restrâns sau mai extins, dispun de 
împuterniciri discreționare.

Cu atât mai mult, când este vorba despre Președintele 
Republicii în procesul de desemnare a candidatului 
pentru funcția de Prim-ministru. Dacă Președintele 
nu poate impune fracțiunilor parlamentare propria 
candidatură, cu atât mai mult acest lucru nu-l pot face 
fracțiunile parlamentare: desemnarea candidatului este 
o atribuție a Președintelui, nu a fracțiunilor.

Președintelui nu că nu i se neagă dreptul de a evalua 
calitățile profesionale, morale, organizatorice și de alt 
ordin ale persoanei propuse ca rezultat al consultărilor 
în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru, ci, 
din contra, are obligația să o facă. Deci, nu este numai 
un drept, ci și o obligațiune, care reiese din respon-
sabilitatea Președintelui, ca șef al statului, ca garant 
al suveranității, independenței naționale, al unității și 
integrității teritoriale a țării (art.77 din Constituție), iar 
Guvernul, condus de Prim-ministru, asigură realizarea 
politicii interne și externe a statului și exercită con-
ducerea generală a administrației publice (art.96 din 
Constituție), activitate de care se face responsabil și 
Președintele.

Responsabilitatea Președintelui, în acest sens, este 
constatată și de concluziile Curții Constituționale re-
flectate în Hotărâre: „... Parlamentul ar putea să-și for-
meze un Guvern care să se afle la discreția sa (care ar 
putea să fie una arbitrară, abuzivă, negativă – adăugăm 
noi). Aici însă intervine rolul Președintelui, și anume, 
de a veghea la eficiența și buna structură a echipei care 
va guverna țara pentru următorul mandat. Prin presti-
giul și autoritatea sa reprezentativă, Președintele spri-
jină formarea Guvernului, pe care îl va numi numai 
dacă va obține susținerea Parlamentului” (pct.129 din 
Hotărâre).

Chiar dacă este formată o majoritate parlamentară 
absolută formalizată, și vine în fața Președintelui cu o 
singură candidatură, Președintele, de rând cu evalua-
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rea calităților acestei candidaturi, trebuie să analizeze 
procedura de formare a acestei majorități, dacă această 
majoritate este integră, nu este creată sub presiune. Și 
numai după această evaluare și analiză să emită Decre-
tul de desemnare a candidaturii, deci dispune de împu-
terniciri discreționare.

Președintele poate dispune de acest drept, chiar și 
la numirea Guvernului. Alin. (4) art.98 prevede că, 
în baza votului de încredere acordat de Parlament, 
Președintele Republicii Moldova numește Guver-
nul. Norma constituțională este clară și imperativă, 
deci se cere întocmai executată, adică competența 
Președintelui în acest caz este legată, nu este lăsat ni-
mic la discreția sa.

Poate fi această numire una formală, protocolară? 
Dacă toată procedura învestirii Guvernului a fost în-
tocmai respectată, se poate spune că Decretul de nu-
mire a Guvernului este o acțiune pur formală, protoco-
lară. Totuși, Președintele verifică dacă acea procedură 
este în plină conformitate cu Legea.

Dar dacă procedura de acordare a încrederii Guver-
nului, cu votul majorității deputaților aleși, nu a fost 
respectată, sau au avut loc alte abateri de la procedu-
ra învestirii Guvernului? Votul de încredere poate fi 
acordat doar după ce Programul de activitate și lista 
Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Astfel 
este supus dezbaterii atât Programul de activitate, cât 
și Lista Guvernului, a fiecărui membru al viitorului 
Guvern. La formarea Listei Președintele nu participă, 
iar ulterior constată că unii candidați din Listă nu sunt 
integri, prin definiție, nu pot ocupa funcția de Minis-
tru. Ce face Președintele, închide ochii? Sau dacă în 
ședința Parlamentului nici Programul de activitate, 
nici Lista Guvernului nu au fost supuse dezbaterilor?

El poate să nu numească un astfel de Guvern. Și 
o astfel de dezicie, adoptată cu aplicarea dreptului 
discreționar, va fi una legală, constituțională.

În așa circumstanțe, nu poate fi vorba despre o 
competență legată, ci despre o interpretare a tuturor 
normelor juridice ce reglementează statutul juridic al 
Președintelui, atribuțiile și responsabilitatea acestuia 
raportate la atribuțiile și responsabilitatea Guvernului. 
Președintelui nu i se poate îngrădi dreptul de a inter-
preta normele juridice, pe care le aplică. Iar în funcție 
de rezultatul interpretării, aplicarea acestor norme poa-
te fi discreționară.

„Un sistem care prin lege nu acordă autoritate 
discreționară agenților legii, este un sistem tiranic” 
– susține savantul american J.F. Klein, constatare 
confirmată de majoritatea teoreticienilor, dar și de 
jurisprudența internațională, inclusiv de jurisdicția 
constituțională [20, p.160].

Aplicarea (utilizarea) discreționară a normelor juri-
dice, ce se referă la atribuțiile Președintelui Republicii 
prevăzute de art.98 din Constituție, reiese și este ar-
gumentată și de jurisprudența Curții Constituționale, 
în special prin constatările și concluziile din Ho-
tărârea Curții Constituționale privind controlul 
constituționalității Decretelor Președintelui Republicii 
Moldova nr.534-VII din 8 martie 2013 privind demisia 
Guvernului, în partea ce ține de menținerea în funcție a 
Prim-ministrului demis prin moțiune de cenzură (pen-

tru suspiciuni de corupție) până la formarea noului 
guvern și nr.584-VII din 10 aprilie 2013 privind de-
semnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru 
[21].

Ambele decrete au fost examinate prin prisma 
corespunderii Constituției și, îndeosebi, a norme-
lor constituționale ce determină Republica Moldova 
ca un stat de drept, democratic, iar Hotărârea a fost 
fundamentată prin interpretarea acestor principii fun-
damentale, cu trimitere la Convențiile și alte acte 
internaționale în speță.

Astfel, conform Rezoluției Comisiei ONU pentru 
Drepturile Omului 32/2005 privind democrația și sta-
tul de drept, statelor-membre li se:

reamintește că interdependența dintre o −	
democrație funcțională, instituții responsabile și puter-
nice și statul de drept efectiv, este esențială pentru un 
guvern legitim și eficient...;

reamintește că statele sunt garanți ai democrației, −	
ai drepturilor omului și ai statului de drept și poartă 
responsabilitate pentru punerea lor în aplicare pe de-
plin;

invită statele-membre să facă eforturi conti-−	
nue pentru a consolida statul de drept și promovarea 
democrației prin garantarea că nicio instituție sau 
persoană publică sau privată nu este mai presus decât 
legea, asigurându-se că toți agenții guvernamentali, in-
diferent de pozițiile lor, sunt imediat și pe deplin trași 
la răspundere pentru orice încălcare a legii pe care o 
comit.

La capitolul 3.1.3 din Hotărâre „Încrederea publi-
cului în instituțiile fundamentale ale statului”, inter 
alia, se menționează:

încrederea în instituții, în general, în personalități −	
politice și figuri publice, semnificația așteptărilor ca 
acele persoane sau instituții să acționeze în beneficiul 
lor;

consolidarea încrederii în Parlament, Președinte −	
și Guvern ca instituții fundamentale ale statului ce 
simbolizează democrația, este în conexiune directă cu 
respectarea efectiv a principiului statului de drept:

Iar în conformitate cu acest principiu, persoanele 
aflate în funcții de conducere trebuie să demonstreze 
că îndeplinesc standarde ridicate în materie de integri-
tate. În cazul când se constată neîndeplinirea condiției, 
ignorarea acestor constatări și numirea/menținerea în 
funcții de conducere a unor persoane asupra cărora 
planează dubii privind integritatea, reprezintă o sfidare 
a statului de drept (§ 3.1.4).

Sunt niște principii de valoare a statului de drept, a 
unei societăți democratice.

În acest context, art.56 din Constituție prevede că 
„... cetățenii, cărora le sunt încredințate funcții publice 
... răspund de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce 
le revin” [2].

Astfel, responsabilitatea reprezintă o valoare con-
sacrată de Constituție.

Cu cât este mai înaltă funcția, cu atât este mai mare 
responsabilitatea. Iar Președintele este șeful statului, 
garantul suveranității și independenței țării. Deci și 
responsabilitatea este pe măsură.

Această operă comună a Președintelui Republicii 
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și a Parlamentului de desemnare a candidatului pentru 
funcția de Prim-ministru, de acordare a votului de în-
credere și numire a Guvernului are loc în temeiul con-
trolului reciproc al puterilor în stat, bazat pe sistemul 
„frânelor și contrabalanțelor” pentru a asigura unita-
tea materiei constituționale, rațiunea și funcționarea 
instituțiilor, precum și echilibrul puterilor (pct.49 și 81 
din Hotărârea Curții Constituționale din 29.12.2015) 
[1].

Și acest mecanism nu-și are originea în raportul 
de superioritate a Parlamentului față de Președinte, ci 
este prevăzut de Constituție – determinat de princi-
piul separației puterilor în stat, care, fiind separate, au 
obligațiunea să colaboreze în scopul atingerii obiecti-
velor constituționale.

Datorită sistemului „frânelor și contrabalanțelor”, 
dar și asigurării echilibrului puterilor, Președintele 
Republicii intră în raport de egalitate atât cu puterea 
legislativă, cât și cea judecătorească, deși el nu are 
și nici nu poate avea (datorită aceluiași principiu al 
separării puterilor în stat) o atribuție directă.

Astfel, Parlamentul este unica autoritate legislativă 
– adoptă legi. Dar actele adoptate nu devin legi până 
nu sunt promulgate de Președinte (care este inferior, 
după constatările făcute de Curte, Parlamentului). Mai 
mult, dacă nu este de acord, Președintele este în drept 
să întoarcă unele legi în Parlament la reexaminare.

Consiliul Suprem al Magistraturii – exponentul 
puterii judiciare, selectează și desemnează candidaturi 
la funcția de judecători, dar ei sunt numiți prin Decret 
prezidențial, iar pe unii poate să nu-i numească.

Și într-un caz, și în altul Președintele utilizează o 
obligațiune a sa, dar și un drept, pe care îl aplică în 
mod discreționar. Nu-l poate impune nimeni să pro-
cedeze altfel.

La fel este și în procesul de consultări cu fracțiunile 
parlamentare pentru a selecta persoana potrivită ce 
va fi susținută de Parlament, apoi a o desemna în 
calitate de candidat pentru funcția de Prim-minis-
tru. Președintele consultă, apreciază, determină, de-
cide. Nu este o activitate formală, mecanică. Este o 
obligațiune a Președintelui, dar este și un drept să ia 
decizii în mod discreționar. Statul, atribuțiile și marea 
responsabilitate îl obligă să decidă anume așa, și nu 
altfel.

Se face impresia că Curtea Constituțională nu a 
ținut cont de propria Hotărâre de la 22.04.2013, de 
principiile de valoare menționate supra, odată ce 
constată că Președintele nu are dreptul discreționar 
la desemnarea candidatului de Prim-ministru, dacă 
este formalizată o majoritate parlamentară absolută și 
vine cu candidatura sa. Acest punct din Hotărârea de 
la 29.12.2015 deschide ușile pentru majoritatea par-
lamentară să vină cu orice candidatură, știind că va fi 
desemnată de către Președinte – este obligat de Curte 
să o facă, indiferent de faptul este integră această can-
didatură, se bucură ea de încrederea publicului, are ea 
calitățile necesare pentru a îndeplini funcția de Prim-
ministru. Poate fi creat un precedent periculos pentru 
viitoarele desemnări.

Pare că Curtea Constituțională nu a ținut cont de 
circumstanțele concrete în care a fost ea sesizată, ba din 

contra, Hotărârea este în favoarea acelor circumstanțe. 
Și totuși, Președintele s-a folosit de dreptul la discreție 
și nu a acceptat una din candidaturi.

În textul Constituției lipsește o normă specială, de-
dicată fracțiunilor parlamentare, ce ar determina sta-
tutul lor, rolul, atribuțiile, precum și responsabilitățile 
lor, modul de constituire, de activitate, de luare a de-
ciziilor.

Unele dintre aceste aspecte sunt prevăzute în Le-
gea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului 
din 02.04.1996 (MO nr.50/237 din 07.04.2007), și se 
referă la modul de constituire, precum și atribuțiile 
lor la soluționarea mai multor probleme în activitatea 
Parlamentului, mai cu seamă cu caracter organizatoric 
(art.4-6 ale Legii) [22].

În Constituție despre fracțiunile parlamentare se 
vorbește în trei articole: alin.(3) art.64, alin.(1) art.85 
și alin.(1) art.98, fără a da noțiunea sau definiția 
„fracțiune parlamentară” și fără a descifra sensul sin-
tagmei „consultarea fracțiunilor parlamentare” [2].

Acest vacuum juridic este acoperit de Curtea 
Constituțională în Hotărârile sale interpretative. 

În pct.98 al Hotărârii din 29.12.2015 Curtea obser-
vă că, potrivit prevederilor regulamentare, fracțiunile 
parlamentare reprezintă principala formă de organi-
zare politică a partidelor parlamentare în cadrul Par-
lamentului și se constituie prin asocierea deputaților 
care au un candidat în alegeri, pe listele aceluiași par-
tid politic, ale aceleiași formațiuni politice, alianțe po-
litice sau alianțe electorale [1].

O fi. Și chiar dacă așa este, apare întrebarea: în 
ce măsură această formă principală de organiza-
re politică poate impune Președintelui Republicii 
voința sa fără nici un fel de rezerve, obligându-l să 
se conducă necondiționat de ceea ce a decis, a ales, 
în timp ce atribuția, dreptul și obligațiunea de a de-
semna revine Președintelui? Nu găsim în capitolul 
IV al Constituției, ce reglementează activitatea Par-
lamentului, o astfel de entitate politică, care ar avea 
atribuție de a alege un candidat pentru funcția de 
Prim-ministru, care să fie propus Președintelui Re-
publicii, iar acesta din urmă să fie obligat să-l de-
semneze prin Decret Prezidențial.

Din 2009 încoace, toate deciziile luate în Parla-
ment, Guvern, și nu numai, sunt luate de liderii parti-
delor parlamentare, și nu de fracțiunile parlamentare.

Nu este așa reglementare în Constituție, nu o poate 
face nici Curtea Constituțională, care doar interpre-
tează normele constituționale nu și adoptă din mers 
norme noi, mai cu seamă atribuindu-i Președintelui 
o competență legată. După cum se știe, normele 
constituționale au rolul principiilor fundamentale ale 
dreptului, capabile, prin interpretare fie mai restrânsă, 
fie mai extinsă (în funcție de circumstanțe), să rezolve 
orice situație apărută sau să „deschidă ușile” pentru a 
o rezolva. O normă juridică constituțională și, în egală 
măsură, una interpretativă, nu poate atribui celui ce o 
aplică o competență legată. În caz contrar, va fi una 
tiranică.

Desigur, art.98 din Constituție nu poate pretinde 
la un principiu fundamental de drept, are un caracter 
procesual, care, în funcție de circumastanțe concre-
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te, necesită interpretare pentru a fi corect aplicată. O 
interpretează Curtea Constituțională, dar o interpre-
tează înainte de a o aplica și cel care o aplică, adică 
Președintele Republicii.

Norma juridică, dacă nu în întregime, apoi unele 
elemente ale ei, admit, permit sau impun aplicarea lor 
discreționară. În duncție de norma aplicată, teoretici-
enii fac distingere între puterea discreționară liberă 
și puterea discreționară legată. Pentru cea din urmă 
scopul actului este determinat de lege și cel ce aplică o 
astfel de normă dispune de o competență reglementa-
tă, dar totuși, unele elemente ale normei pot fi aplicate 
în mod discreționar.

Desigur, în cazul desemnării candidatului pentru 
funcția de Prim-ministru, Președintele Republicii nu 
dispune de o putere discreționară liberă, absolută, ci 
de una legată, pentru că competența sa este reglemen-
tată: el trebuie să consulte fracțiunile parlamentare 
pentru a descoperi sprijinul majorității parlamentare, 
în caz contrar, candidatura nu va fi susținută și, astfel 
scopul Decretului de desemnare nu va fi atins, și nici 
scopul art.98 în întregime. Totodată, Președintele poa-
te să nu numească o candidatură susținută de majori-
tatea parlamentară, dacă modul de creare a majorității 
parlamentare trezește suspiciuni serioase, iar însăși 
personalitatea candidatului, fie nu este una integră, fie 
nu are susținerea societății. Este un drept discreționar 
al Președintelui să nu-l desemneze.

Nici în Constituție, nici în alt act normativ nu este 
indicată procedura conform căreia, dacă este consti-
tuită o majoritate parlamentară absolută, ea urmează 
a fi formalizată, nu doar declarată, și disponibilă de a 
susține o anumită candidatură pentru funcția de Prim-
ministru, după care să fie făcută, în acest sens, notifi-
carea oficială la adresa Președintelui Republicii Mol-
dova. În așa caz, Președintele Republicii Moldova de-
semnează candidatul susținut de această majoritate.

Este un mecanism neprevăzut de Constituție, unul 
elaborat de Curtea Constituțională, care, de fapt, ega-
lează cu valoarea unor norme constituționale, care 
au alt mecanism de aprobare, nu ține de competența 
Curții Constituționale și nu pot fi calificate ca elemen-
te interpretative ale art.98.

Poate fi calificată dispoziția alin.(1) art.98 al 
Constituției ca un concept atât de nedefinit, neclar, în-
cât impune expansiunea interpretativă (expresia pro-
fesorului I.Vida) pentru a descoperi intenția legiuito-
rului prin crearea de noi reglementări constituționale 
în ce privește înțelesul sintagmei „consultări cu 
fracțiunile parlamentare pentru a desemna candidatul 
pentru funcția de Prim-ministru”?

Însăși Curtea Constituțională la cea din urmă în-
trebare în Hotărârea sa răspunde pozitiv (pct.51-52): 
„Spre deosebire de dispozițiile privind drepturile 
omului, care sunt mai generale și mai flexibile, regu-
lile instituționale ce reglementează o procedură spe-
cifică de guvernare sau de competență ar trebui să fie 
clare, cu scopul de a crea stabilitate politică și previ-
zibilitate”.

Interpretarea regulilor instituționale se concentrea-
ză asupra echilibrului puterilor executivă, legislativă 
și judiciară, stabilite de Constituție, în lumina standar-

delor europene și internaționale privind democrația și 
statul de drept, precum și a patrimoniului constituțional 
comun privind formele de guvernământ europene, 
luând în considerare particularitățile naționale, se 
menționează în Hotărârea din 29.12.2015.

Pentru a-și justifica concluziile din Hotărâre, Cur-
tea Constituțională face trimitere la Raportul privind 
amendamentul constituțional, adoptat de Comisia de 
la Veneția în cadrul celei de a 81-a sesiuni plenare din 
11-12 decembrie 2009:

„Amendamentul formal nu este singura formă de 
modificare constituțională, iar în unele sisteme nici 
măcar cel mai important. Cele mai importante două căi 
alternative de modificare legitimă a Constituției sunt 
interpretarea jurisdicțională și evoluția convențiilor 
politice nescrise ce completează sau contrazic textul 
scris. Modul în care aceste două mijloace funcționează 
într-un anumit sistem constituțional influențează ne-
cesitatea unui amendament formal.

Numeroasele sisteme constituționale arată din 
abundență că pot avea loc modificări substanțiale fără 
a schimba textul, datorită interpretării jurisdicționale. 
Exemplul clasic este modul în care Curtea Supre-
mă a SUA a dezvoltat de-a lungul anilor conținutul 
Constituției de la 1787, cu mult dincolo de cele 27 
de amendamente formale aduse. Deși nu există exem-
ple europene în care curțile au jucat un rol atât de 
important în modelarea Constituției, există totuși în 
Europa un anumit număr de curți care au contribuit 
substanțial la dezvoltarea constituțiilor lor prin inter-
pretare și aplicarea dinamică” [23, p.109, 112].

În Raport se aduce exemplul SUA, în care Cur-
tea Supremă a dezvoltat de-a lungul anilor conținutul 
constituției, și este calificat drept „exemplu clasic”. 
Poate fi convingător, dar nu și „clasic”. SUA face par-
te din sistemul de drept anglo-saxon, în care legislația 
nu este codificată, iar instanțele de judecată, exami-
nând cazuri concrete, pornind de la circumstanțele 
cauzei, pot crea precedente judiciare cu valoare de 
norme juridice. Acest proces este caracteristic și în 
activitatea Curții Supreme, care are și statut de Curte 
Constituțională. Deci poate nu doar interpreta, dar și 
crea noi norme constituționale. Totul este corect, totul 
este legitim.

Iar astfel de exemple în Europa nu sunt și, proba-
bil, nici nu vor fi. Sistemul de drept romano-german 
(continental) este unul codificat, în care instanțele de 
judecată, dar și Curțile Constituționale, pot doar inter-
preta normele de drept, nu și de a crea noi norme juri-
dice, care pot fi create doar de legiuitorul constituant, 
de Adunări Constituante sau prin referendum.

Da, și Curțile Constituționale europene contri- 
buie la dezvoltarea constituțiilor, dar o fac după cum 
se relatează în Raportul de la Veneția, prin interpretări 
și aplicări dinamice, dar care sunt cazuale, individu-
ale, nu creează noi norme, nu le înlocuiesc pe cele 
interpretate sau aplicate dinamic. În alte circumstanțe, 
la schimbările relațiilor sociale, în alte cazuri concrete 
aceleași norme pot fi interpretate din nou, modelate la 
aceste schimbări pentru o soluționare constituțională, 
dar și echitabilă pentru că dreptul, iar normele 
Constituționale înglobează principiile fundamentale 
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ale unui stat de drept, ca instrument regulatoriu întot-
deauna are soluții.

Așa sunt formulate normele juridice în modelul 
european a Constituțiilor, care permit interpretări largi 
și modelări constructive, așa le interpretează Curțile 
Constituționale europene.

Rămâne de văzut dacă Constituția Republicii Mol-
dova corespunde întru totul modelului european, iar 
Curtea Constituțională a RM interpretează, modelea-
ză și aplică normele constituționale la fel ca și cele 
europene.

În același Raport al Comisiei de la Veneția privind 
revizuirea Constituției (CDL – AD(201) 001), printre 
altele, se menționează: „Comisia de la Veneția a salu-
tat și a aprobat în repetate rânduri modelul «curților 
constituționale» care acum este răspândit în Europa. 
Acest model este în general favorabil interpretă-
rii constituționale jurisdicționale. Asemenea cursuri 
vor contribui în mod legitim la dezvoltarea sisteme-
lor constituționale naționale. Totuși, Comisia de la 
Veneția reține, că pentru o revizuire constituțională 
importantă, o procedură democratică și delibe-
rativă, conforme procedurilor prescrise pentru 
amendamentele constituționale, este în fond vădit 
preferabilă unei abordări jurisdicționale” (§ 112).

Comisia a constatat „ca principiu general, că orice 
revizuire constituțională majoră trebuie efectuată de 
preferință conform procedurilor de revizuire formală 
prescrise, având în vedere că unul dintre obiectivele 
centrale ale procedurilor scrise este de a garanta legi-
timitate modificărilor constituționale” (§ 22) [23].

* * *
„Dreptul discreționar” este o trăsătură a dreptului 

în procesul lui de realizare, dar își are rădăcinile în 
dreptul material, care datorită caracterului normelor 
de drept generale, impersonale, nedeterminate, rela-
tiv determinate, neclare, vidului legislativ, necesită în 
cazurile concrete o anumită interpretare, precum și o 
aplicare discreționară (însăși interpretarea este un ele-
ment al dreptului discreționar).

Valoarea aplicativă a acestui concept juridic constă 
în faptul că, în multe cazuri, ideea de justiție, echitate, 
dreptate, protejarea drepturilor omului, adoptarea de-
ciziilor care să corespundă scopului urmărit, finalității 
legii se realizează doar cu utilizarea „dreptului 
discreționar”. Cei ce aplică legea trebuie să cunoas-
că particularitățile acestui concept. Deciziile luate, în 
mod discreționar, sunt în favoarea celor implicați într-
un proces juridic, dar și a finalității legii, a interesului 
public, a binelui comun, excluzând concomitent lua-
rea deciziilor arbitrale, abuzul de drept.

De acest drept dispun toți subiecții de drept ce 
aplică legea. Nu poate Curtea Constituțională, care 
are cea mai largă marjă de libertate în procesul de in-
terpretare și pronunțare a deciziilor, aplicând puterea 
discreționară într-o formă atât de extinsă, sub pre-
textul că dezvoltă Constituția, să-i îngrădească acest 
drept Președintelui Republicii, mai ales în problema 
desemnării candidatului pentru funcția de Prim-mi-
nistru.
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Terrorism has been around as a major nuisance 
to governments as long as recorded history. The 

Bible advocates terror, assassination, and annihilation 
in several places (see the book of Numbers and book 
of Joshua). Regicide, or the killing of kings by rivals, 
and the brutal suppression of loyalists afterwards, has 
been an established pattern of political ascent since 
Julius Caesar (44 B.C.). The Zealots in Israel (100 
A.D.) fought Roman occupation with hit-and-run tac-
tics in public places. The Assassins in Iraq (1100 A.D.) 
fought the Christian Crusaders with suicide tactics. The 
Thuggish in India kidnapped travelers for sacrifice to 
their Goddess of Terror, Kali. The Spanish Inquisition 
(1469-1600) dealt with Heretics by systematized tor-
ture, and the whole medieval era was based on terroriz-
ing a countryside. The Luddites (1811-1816) destroyed 
machinery and any symbol of modern technology. A 
Serb terrorist (1914) started World War I. Hitler’s rise 
to power (1932) involved plans for genocide. Nations 
like Ireland, Cyprus, Algeria, Tunisia, and Israel prob-
ably would have never become republics if not for 
revolutionary terrorism, and more than a few people 
would say the United States was founded on terrorism. 
However defined, it is clear that terrorism has helped 
shape world history in a variety of ways, and it has long 
meant different things to different people. 

There is no one, good definition of terrorism. 
In fact, it might be impossible to define because it is 
intangible and fluctuates according to historical and 
geographical contexts. Some forms of it are indistin-
guishable from crime, revolution, and war. Other forms 
of it are easily distinguishable. Each and every person 
knows that they would in some way, someday, under 

some back-against-the-wall condition, support some 
form of terrorism (as a tactic of last resort) in the name 
of some deeply cherished cause or value. You may al-
ready be a supporter of terrorism, or you may live under 
a government that practices terrorism, and not know it. 
There is no universally accepted definition of terrorism 
(Long 1990, The Anatomy of Terrorism). 

uSA State Department definition, Title 22 of the 
U.S. Code, Chapter 38, Section 2656f(d): premeditated, 
politically motivated violence perpetrated against non-
combatant targets by subnational groups or clandes-
tine agents, usually intended to influence an audience. 
FBI definition: the unlawful use of force or violence 
against persons or property to intimidate or coerce a 
government, the civilian population, or any segment 
thereof, in furtherance of political or social objectives. 
Defense Department definition: the calculated use, or 
threatened use, of force or violence against individu-
als or property to coerce or intimidate governments or 
societies, often to achieve political, religious, or ideo-
logical objectives. United Nations definition: any act 
intended to cause death or serious bodily injury to a ci-
vilian, or to any other person not taking an active part 
in the hostilities in a situation of armed conflict, when 
the purpose of such act, by its nature or context, is to 
intimidate a population, or to compel a government or 
an international organization to do or to abstain from 
doing any act. Article 2(b) of International Convention 
for the Suppression of the Financing of Terrorism, May 
5, 2004 [1].

Terrorist activity has been especially more frequent 
in the Middle East and Asia this decade .Countries 
emerging as “terrorist hotspots” are not necessarily the 
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countries at risk of instability. According worldwide 
Terrorist Attacks 1970-2007 we can see the increasing 
from the end of the 20 century till today, of terrorist 
attacks by comparison of the fatal attacks, and 10 fa-
talities attacks. So from the year 2005 we can see a big 
jumping of the frequency of all kinds of the global ter-
rorism attacks:

According the Emerging Terrorist Hotspots we can 
learn that most of them in Asia (8) one in Africa and 
one in the Middle east: Afghanistan, Bangladesh, Indo-
nesia, Iraq, Nepal , Kashmir, Rwanda ,Thailand ,west 
Bank/Gaza [2].

It was found that the Ethnic Terrorism is the main 
reason of Global Conflict and Terrorism Trends:

There are more than 5,000 ethnic groups glob-−	
ally.

Two-thirds of the world’s countries have at least −	
one minority that is 10% or more of its population.

The Minorities at Risk project (MAR) has identi-−	
fied nearly 2,000 socially significant ethnic groups that 
comprise at least 100,000 people or 1% of a country’s 
population.

The MAR estimation is that nearly 1 in 7 people −	
in the world face some sort of discrimination based on 
ethnic identity.

7of the 10 deadliest organizations have ethni-−	
cally based ideology or membership, in full or in part 
(1998-2005 data).

It was found that Organizations professing a demo-
cratic ideology are significantly less likely engages in 
terrorism, and Organizations with the following charac-
teristics are more likely to engage in terrorism: Separat-
ism Rhetoric justifying violence Foreign Support State 
Repression. An interesting subject was found about the 
fact that organizations that do not have a democratic 
ideology and have all the factors above, have an 89% 
likelihood of engaging in terrorism [3].

The type of rhetoric that is often used to calm the 
public when the national threat level is increased is: 
You are more likely to be struck by lightning than killed 
or injured in a terrorist attack. Although the days of 
the color-coded ranking system from the Department 
of Homeland Security are long gone, the U.S. govern-
ment is still quick to warn the public when there are 

credible reports of an upcoming terrorist 
plot against Americans. Public concerns 
over terrorism have certainly declined 
precipitously since September 11, 2001 
and have remained far behind the econ-
omy, job creation and political polariza-
tion on the list of voters’ worries. Yet 
it only takes one mass casualty attack 
or a single, publicized beheading of an 
American citizen to regain the attention 
of the American public. The fact that 71 
percent of American voters in the 2014 
midterms were worried about a terrorist 
attack on the U.S. homeland is an indi-
cation that violent groups like Al Qaeda, 
the Islamic State and Al Qaeda in the 
Arabian Peninsula are still hovering in 
the minds of many Americans [4].

Like it or not, terrorism will continue 
to be a problem for the United States, 
its allies and the rest of the internation-
al community. Like narcotics or petty 

crime, terrorism cannot be eliminated-it can only be 
degraded and managed to a point that allows everyone 
to live their lives in relative peace Deadliest terror-
ist groups that are operating today, and those they are 
no doubt at the top of Washington’s radar. Here is an 
example of two:

The Islamic State of Iraq and the Levant−	 : It 
takes a special kind of terrorist organization to force 
the world’s most powerful and professional military 
into action halfway around the globe. The Islamic 
State of Iraq and the Levant (ISIL, ISIS or simply 
the Islamic State) is exactly this type of organization: 
strong enough to rout several divisions of a national 
army, and rich enough to sustain their operations at 
an impressive pace. Estimated by the Central Intel-
ligence Agency to have a size of 31,000 fighters, ISIL 
has single-handedly swept across an area of the Mid-
dle East roughly the size of Belgium. The swift and 
easy capture of Iraq’s second-largest city, Mosul, by 
several thousand ISIL fighters in June 2014 had the ef-
fect of not only embarrassing the Iraqi government in 
the eyes of its people, but revealing how poorly led and 
pathetic the Iraqi security forces had become. Absent 
President Barack Obama’s decision to authorize tar-
geted airstrikes against ISIL positions in early August, 
there was a very real possibility that several more divi-
sions of the Iraqi army could have collapsed. A major 
difference between ISIL and the litany of other Islamist 
terrorist organizations competing for fundraising and 
recruits is that the former is succeeding in a task that 
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not even Al Qaeda could accomplish: capturing ter-
ritory, holding that territory and declaring an Islamic 
caliphate in the very heart of the Arab world. And ISIL 
is doing it in the most brutal way imaginable: rounding 
up and executing anyone who shows the slightest bit 
of resistance to its domination. At least four cases of 
mass killings by ISIL terrorists have been documented, 
including the execution of 250 Syrian troops in August 
after the group captured the Al-Tabqa air base. Several 
weeks ago, over 200 Iraqi tribesmen were massacred 
west of Ramadi in what can only be described as an 
attempt by ISIL to extinguish any competitor, however 
passive, who dares to rise up and challenge its author-
ity. Combined with a Treasury Department study that 
assesses ISIL’s crude oil revenue at a value of $1 mil-
lion per day, it’s safe to say that the United States and 
the coalition it has assembled have a lot of work ahead 
of them. 

Boko Haram:−	  The jihadist group in northeas-
tern Nigeria catapulted to the world’s attention when 
a boarding school in the Nigerian border town of Chi-
bok was raided in the middle of the night. Around 
300 Nigerian schoolgirls were taken captive by Boko 
Haram militants and threatened with forced marriage 
and forced conversion.Yet Boko Haram has been men-
acing Nigeria’s northern communities for years. Pub-
lic reports state that the organization was founded in 
2002, but it’s activities only reached global spotlight 
in 2009, when Boko Haram’s new leader, Abubakr 
Shekau, launched what can only be described as an in-
surgency against the Nigerian government using noth-
ing but terrorist tactics. Boko Haram has razed entire 
villages to the ground, its inhabitants often killed with 
bullets to the head or burned alive. The Council on 
Foreign Relations estimates that at least 6,742 people 
have been killed as a result of Boko Haram’s violence 
since May 2011 – although the murky nature of vio-
lence in Nigeria and multiple claims of responsibi-
lity guarantee that this is an incredibly conservative 
figure. No target is off limits for Boko Haram either; 
last Monday, over fifty schoolchildren were killed in 
a suicide bombing that many speculate was a Boko 
Haram member. This wouldn’t be all that surprising, 
given the group’s history of destroying schools and 
burning students alive in their dormitories [5].

In our opinion, Creating awareness of the phenom-
enon of terrorism requires knowledge of the biggest 
terror groups. We should stress the fact that 10 Ter-
ror Groups Alone Threaten the Existence of over a 
Billion People of the World as follows: carrying out 
severity and adverse psychological impact, terrorist 
groups are the biggest threat to civilization itself. 
Their unparalleled barbarism aided by their contort-
ed understanding of religion and politics puts nearly 
all of them high on the most wanted list by govern-
ments across the world. 

These 10 Terror Groups Alone Threaten The Exis-
tence Of Over A Billion People Of The World [6]: 

revolutionary Armed Forces of Colombia1. . This 

Marxist-Leninist terrorist group of Colombia is better 
known by its acronym – FARC and is considered as 
the kingpin of illegal drug trade across the world and 
terrorist activities in the Latin American country. This 
organization was established in 1964 and currently it 
constitutes approximately 12 thousand combatants 
with thousands of supporters from the rural areas. The 
obtained extortion money from multinational corpo-
rations and wealthier classes is invested for the better-
ment of poor peoples.

Kurdistan Worker’s Party (PKK).2.  Known by 
its Kurdish initials, PKK, this group was established 
on November 27, 1978 in Turkey and has since been 
fighting for the sake of an independent Kurdish state. 
Officially designated as an international terror group, 
PKK’s working region constitutes Turkey, Iran, Syria 
and Iraq. The PKK is currently the biggest belligerent 
in the world’s battle against the Islamic State, and is 
being hailed even by Western powers for the same. 
This, however, does not reduce its official status, at 
least not in the eyes of the Turkish government.

Hamas3. . Acronym for “Harakat Al-Muqawama 
Al-Islamia”, Hamas is a socio-political terrorist group 
of Palestine, which was founded in 1987 as an off-
shoot of the Muslim Brotherhood. This organization 
was established with the aim of carrying out Jihad 
against Israel, and to secure the freedom of Pales-
tine from Israeli ‘occupation’. Known for its suicide 
bombers, this terrorist group is significantly supported 
by Hezbollah in its operations against Israeli govern-
ment and civilians. A top EU court has recently ruled 
that Hamas be removed from terror group lists of EU 
countries.

Hezbollah4. . Backed up by Iran and Syria, this 
Lebanese terror group emerged from the Lebanese 
civil war of 1982, and is considered the biggest foe 
of Israel and Sunni Arab countries. According to a 
CIA report, this organization boasts of support from 
41 percent of Lebanese population and is involved in 
multiple humanitarian and social activities within the 
country.

Al-nusra Front. 5. Al-Nusra Front, or Jabhat al-
Nusra, which means “The Support Front for the Peo-
ple of Al-Sham” in Arabic, is a branch of al-Qaeda 
operating in Syria and Lebanon. Headed by Abu Mo-
hammad al-Julani, the significance of this terror group 
lies in it being the strongest supporter of Syrian rebels 
fighting the regime of Bashar al-Assad in the Syrian 
Civil War. Although hailed by experts as “one of the 
most effective rebel forces” in Syria, the group has 
been designated as a terrorist organization by the UN, 
Australia, Canada, New Zealand, Saudi Arabia, the 
United Kingdom, the United States, and Turkey. One 
of its main opponents is, however, the Islamic State.

Boko Haram6. . This Nigerian terror group was 
notorious for its acts of barbarism but it became a very 
serious threat after the abduction of over 250 Nigeri-
an schoolgirls, which led the most powerful of world 
leaders take notice of its brutality. Boko Haram, which 
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translates to ‘Western education is sin’ in English, con-
tinues to operate without much resistance because of 
the failure of Nigerian government in tackling socio-
economic issues in the region of its operation.

Tehrik-i-Taliban Pakistan7. . Located in the fe-
derally administered tribal areas along the Pakistan-
Afghan border, this terrorist organization comprises 
several Islamist militant groups. Tehrik-i-Taliban 
Pakistan (also called the Pakistani Taliban), was es-
tablished in December 2007 by Baitullah Mehsud, a 
notorious Pakistani militant who died on August 23, 
2009. Pakistani Taliban, however, targets elements of 
Pakistani state, but according to several intelligence 
agencies, top cities of the United States are conceived 
as its main target. It rewrote a chapter on cowardice 
by attacking a school in Peshawar, killing children as 
young as nine.

Taliban8. . Derived from the Pashto word for 
“students”, Taliban is well-known for being one of the 
few militant organizations to have been in charge of 
a country – Afghanistan from 1996 to 2001. Founded 
by Mullah Mohammed Omar, the Taliban took Af-
ghanistan back into the middle ages with their strict 
imposition of Sharia and Islamic laws. It received ac-
tive support of the Al-Qaeda, and was overthrown in 
the US-led invasion of Afghanistan.

Al-Qaeda.9.  The biggest “brand name” among 
all terrorist groups in the world, this extremist Is-
lamic group was established in 1989 by Osama Bin 
Laden. Under his leadership, the Al-Qaeda carried out 
the 9/11 attacks on US, which led to the Afghan war 
culminating with the death of bin Laden in May 2012. 
Now headed by Ayman al-Zawahiri, the Al-Qaeda is 
notorious for its integrated network and powerful strat-
egies. Al-Qaeda constitutes thousands of individuals 
who have accomplished proper military training.

Islamic State.10.  Al Qaeda is a brand name, but 
Islamic State is the devil itself. Officially known as 
ISIL or ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant/Sy-
ria), the Islamic State controls northern parts of Iraq 
and the Western parts of Syria, within which it has 
formed its own government. Founded by Abu Bakr 
al-Baghdadi, the Islamic State has carried out acts of 
barbarism so brutal that even the Al Qaeda had to con-
demn it. The IS constitutes of fighters from all over 
the world, with British Muslims the highest from any 
Western nation. The group is known for organizing 
slave markets, where they trade off captured women 
of their enemies, particularly of the Yazidi sect, and 
killing of children. 

Since the events of 11 September 2001, terrorism 
has been the subject of intense media interest, political 
dialogue and public scrutiny. Through well publicized 
discussions about its constitution and consequences, 
the ‘new terrorism’ has been open to heavy institu-
tional construction. 

Yet, criminological incursion into the debate about 
‘new terrorism’ has so far been relatively limited. 
This lacuna by employing two distinct theoretical per-

spectives on risk and demonstrating how each can aid 
our understanding of the manufacture of the terror-
ist threat. The risk-society thesis is employed to exa-
mine the novel features of ‘new terrorism’, including 
the deployment of hi-tech weaponry, the reproduction 
of catastrophic effects and the changing geography 
of danger. Through the Foucauldian looking glass of 
govern mentality, there is a need to inspect the means 
through which risk is rendered thinkable, the discur-
sive construction of terrorism and the intensification 
of a wider culture of surveillance and control. 

There is a need to explore the possibility of set-
ting a concerns about the management of ‘new ter-
rorism’ [7] which codified by law of terrorism: AIR-
CRAFT & MOTOR VEHICLE SAFETY, BIOLOGI-
CAL WEAPONS, CHEMICAL WEAPONS, CIVIL 
DISORDERS, DISASTER RELIEF, EMERGENCY 
POWERS, FOREIGN INTELLIGENCE SURVEIL-
LANCE, IMMIGRATION, INTERNATIONAL 
TERRORISM, QUARANTINE & INSPECTION, 
REWARDS FOR ESPIONAGE,SABOTAGE, SEDI-
TION, WAR POWERS, WEAPONS OF MASS DE-
STRUCTION. 
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Problema criminalității minorilor a fost întot-
deauna actuală pentru științele juridice, cum 

sunt dreptul penal și procesul penal, criminologie, cri-
minalistică. Această problemă este destul de specifică, 
fiindcă ține de destinul noii generații. De abordarea și 
soluționarea corectă a acesteia depinde cum va evolua 
starea și care vor fi tendințele criminalității în ansamblu, 
dar și cum va fi climatul moral în societatea noastră. 
Astfel, criminalizarea minorilor este criminalizarea vii-
torului țării. Analizând procesele din mediul copiilor și 
al tinerilor, putem judeca cum va fi societatea în viitor. 
În această ordine de idei, este important să menționăm 
că un indiciu alarmant al civilizației noastre este întine-
rirea permanentă a persoanelor care sunt gata să comită 
infracțiuni.

Criminalitatea minorilor constituie un indicator ori-
ginal al situației sociale din țară. Acest tip infracțional 
este foarte sensibil față de starea societății. Creșterea ni-
velului criminalității minorilor, de regulă, mărturisește 
despre procesele sociale nefavorabile care au loc în 
societate. Analiza criminalității minorilor este, pe de o 
parte, un instrument de identificare a factorilor crimi-
nogeni din societate, iar pe de altă parte – o bază pentru 
pronosticarea criminalității în ansamblu.  

Criminalitatea minorilor este o parte componentă a 

criminalității în ansamblu și, în același timp, își are spe-
cificul său, trăsături distincte, care permit abordarea ti-
pului infracțional dat (criminalitatea minorilor) în calita-
te de obiect de sine stătător în cercetarea criminologică. 
În literatura de specialitate, fenomenul infracționalității 
minorilor este denumit de unii autori drept crimina-
litate a minorilor, iar de alții – delincvență juvenilă. 
Conceptul de criminalitate a minorilor cuprinde în sine 
două noțiuni – conceptul de criminalitate și conceptul 
de minor. Suntem ferm convinși ca înainte de disecarea 
termenilor de criminalitate a minorilor, delicvență ju-
venilă, stabilirii raporturilor dintre conceptul de crimi-
nalitate a minorilor și conceptul de delincvență juvenilă 
și evidențierii particularităților specifice criminologice 
ale criminalității minorilor, care o deosebesc de alte ti-
puri infracționale, ar trebui, mai întâi, să dăm definiția 
și anumite caracteristici ale noțiunilor de „criminalita-
te”, „minor” și „delincvență”. Pentru o analiză aprofun-
dată, vom examina aceste noțiuni separat.

Conceptul de criminalitate este unul multidimensi-
onal, acesta cunoscând diverse abordări în literatura de 
specialitate. O primă abordare a conceptului pornește 
de la ideea că sub aspect juridico-penal, criminalita-
tea desemnează un ansamblu de comportamente uma-
ne considerate drept infracțiuni, fiind incriminate și 

CONCEPTuL șI PARTICuLARITăȚILE 
CRIMINOLOGICE ALE CRIMINALITăȚII 

MINORILOR
Gheorghe GLADCHI, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar
 Victoria PoPA, 

doctorand (Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova)

Din păcate, în Republica Moldova, conceptul de criminalitate a minorilor nu se deosebește prea mult de cel al 
delincvenței juvenile. Totuși, în urma studiilor efectuate, considerăm că este mult mai oportun a utiliza conceptul de cri-
minalitate a minorilor, deoarece aceasta reprezintă totalitatea acțiunilor sau inacțiunilor anume din punct de vedere penal 
săvârșite pe un anumit teritoriu, într-o anumită perioadă de timp, de către persoane minore care încă nu au atins majoratul, 
iar delicvența juvenilă reprezintă anume totalitatea delictelor săvârșite la un moment dat, într-un anumit mediu de către 
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Unfortunately, in Republic of Moldova there is not too much difference between the concept of juvenile delinquency 

and underage criminality. However, the studies made by us show that is more appropriate to use the notion of underage 
criminality, because it represents all the acts or omissions prohibited and punished by the criminal law, committed in a 
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sancționate corespunzător în anumite condiții în cadrul 
unui sistem sau subsistem de drept determinat, fiind cu-
noscut istoric.

În altă ordine de idei, criminologiei îi revine sarcina 
de a studia criminalitatea și consecințele sale, iată de 
ce noțiunea de criminalitate este utilizată, în special, în 
cazurile analizei și studierii unui număr de infracțiuni, 
la fel cum mulți autori definesc criminalitatea ca fiind 
ansamblul crimelor/infracțiunilor săvârșite pe teri-
toriul unei țări, într-un interval anumit de timp, fiind 
un ansamblu de aspecte sociale, umane și juridice. 
Crima (implicit infracțiunea), crimele (infracțiunile) 
și infracționalitatea de orice fel, constituie elemente, 
momente, aspecte particulare și forme de manifestare a 
fenomenului criminalității unei societăți [1]. 

Criminalitatea minorilor, la rândul său, face parte 
din conceptul de criminalitate, fiind concept crimino-
logic de criminalitate cu conținut mai restrâns, la fel 
ca criminalitatea de gen, spațiu geografic sau epo-
că. Criminalitatea minorilor, la fel ca cea a femeilor, 
recidiviștilor etc., este un tip infracțional diferențiat 
în funcție de calitatea persoanelor care au săvârșit 
infracțiunile, aceasta fiind o trăsătură distinctă de ca-
racterizare [2]. Astfel, criminalitatea minorilor, de rând 
cu alte tipuri de criminalitate, face parte din acea latură 
a criminologiei care cuprinde caracteristica criminolo-
gică şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor 
tipuri infracţionale, fiind diferenţiată predominant con-
form particularităţilor făptuitorilor [3], cum este mino-
ritatea (de la minor, tânăr).

În trecut nu exista distincția dintre criminalita-
te a minorilor și delincvență juvenilă, ba mai mult, 
în secolele trecute delincvența era interpretată prin-
tr-o concepție demonologică, care oferea explicația 
existenței unor spirite nefaste care îndemna oamenii să 
comită acte deviante. Abia în secolul al XVIII-lea, ju-
ristul italian Cesare Beccaria, reprezentant de altfel al 
școlii clasice de drept penal și criminologie, a explicat 
faptul că acțiunile respective nu sunt nicidecum ghidate 
de o anumită putere, ci acestea sunt mai degrabă pline 
de rațiune, individul fiind responsabil și liber să aleagă 
care acțiuni să le comită și care nu. La fel, în funcție de 
gravitatea acestor fapte, trebuie în coraport să survină 
sancțiunile față de acea persoană [4].

Prin urmare, criminalitatea este considerată ca un 
ansamblu de acte particulare de devianţă. Crimina-
litatea cuprinde manifestările sociale care se află atât 
în interiorul dreptului, cât şi în exteriorul acestuia, iar 
dacă am face o paralelă cu conceptul de criminalitate 
a minorilor, atunci aceasta ar cuprinde toate manifes-
tările sociale și penale care s-ar afla atât în interiorul 
dreptului, cât și în exterior. 

Analizând conceptul criminalității minorilor, nu pu-
tem să nu fim receptivi față de termenul și conceptul 
de delincvență juvenilă, și invers. Noţiunea de crimi-
nalitate, reprezintă totalitatea crimelor comise pe un 
anumit teritoriu, într-o perioadă determinată de timp, 
de persoane vinovate de comiterea acestor fapte, în ca-
zul nostru reprezentând totalitatea crimelor comise de 
către minori. Din contextul dat reiese că criminalitatea 
nu poate fi studiată în afara societăţii, care redă aspec-
tul social al fenomenului în cauză. Aceste persoane, 

prin faptele săvârşite, sunt legate de criminalitate şi fac 
parte din criminalitate. Ele alcătuiesc populaţia penală 
spre care trebuie să-şi îndrepte atenţia mai multe orga-
ne de stat sau altele [5].

Dacă criminalitatea este constituită în general din 
fapte antisociale comise de persoane, atunci criminali-
tatea minorilor conține o specificare, și anume – pune 
accent pe vârsta persoanei care se face vinovată de 
săvârșirea unei fapte interzise de lege, faptă comisă sub 
influența mai multor factori biologici, psihologici, so-
ciali, educație ș.a.

Astfel, în delimitarea conceptului de criminalitate în 
general, de cel de criminalitate a minorilor, în particu-
lar, un rol extrem de important îl are vârsta persoanei. 

Conform dicţionarului limbii române, „minor” este 
acea persoană care nu a împlinit încă vârsta la care își 
poate exercita toate drepturile [6]. Conform Codului 
penal al Republicii Moldova, în delimitarea persoa-
nelor care sunt sau nu pasibile de pedeapsa penală în 
funcție de vârsta acestora, se utilizează prevederile art. 
21 „Subiectul infracţiunii” [7]. 

Chiar dacă în legislația Republicii Moldova prin 
dispozițiile art. 48-50 din Constituţie [8], legi interne 
şi alte acte normative, observăm o anumită armoniza-
re a prevederilor privind persoana minor – copil, totuși 
tindem să credem că e insuficient. Noţiunea de copil în 
dreptul european ar trebui să fie preluată cu prioritate 
din Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile 
Copilului din 20.12.1990, care în art. 1 defineşte copi-
lul „ca orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, cu ex-
cepţia cazurilor când, în baza legii aplicabile copilului, 
majoratul este stabilit sub această vârstă” [9]. 

Stabilirea unei vârste pentru dobândirea unor drep-
turi şi, respectiv, pierderea unor privilegii este o proble-
mă, care necesită o abordare complexă în sensul justifi-
cării acestei alegeri.

Potrivit Ansamblului de reguli minime ale ONU cu 
privire la Administrarea Justiţiei pentru minori, un mi-
nor este un copil sau un tânăr, care în raport cu sistemul 
juridic considerat, poate să răspundă pentru un delict 
conform unor modalităţi diferite de cele care sunt apli-
cate în cazul unui adult. Delincvent juvenil este consi-
derat un copil sau un tânăr care este acuzat sau declarat 
vinovat de a fi comis un delict [10]. 

Odată având un oarecare răspuns privind vârsta unui 
minor din punct de vedere legal, dar mai ales penal, con-
siderăm de cuviință să explicăm și noțiunile următoare: 
„delincvență” – fenomen social care constă în săvârșirea 
de delicte, „juvenil” – care este caracteristic pentru ti-
neri; propriu tinerilor; tineresc; și „tinerețe” – perioadă 
din viața omului între copilărie și maturitate [11].

Considerând aceste definiții ale Dicționarului expli-
cativ al limbii române, putem deduce că delincvența 
juvenilă reprezintă săvârșirea de delicte de către per-
soane tinere care nu sunt deja copii, dar nici nu au ajuns 
încă la maturitate. În acest sens, este foarte greu să faci 
delimitarea acestei definiții de criminalitatea minorilor, 
fiind pe larg simțită absența unei definiții și delimitări 
concrete și unanim acceptate de către penaliști a celor 
două concepte.

Unii autori români atribuie delincvența juvenilă doar 
unei anumite categorii de persoane cu o vârstă exactă 
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prestabilită. De exemplu, autoarea Dorina Maria Pașca 
consideră că delincvența juvenilă include doar minorii 
cu vârsta între 14 și 18 ani, care au săvârșit cu discer-
nământ o faptă ce întruneşte elementele constitutive ale 
unei anumite infracţiuni [12].

Considerăm totuși că este mult mai reușit conceptul 
de criminalitate a minorilor, deoarece aceasta cel mai 
mult este în relație cu fenomenul respectiv din punc-
tul de vedere criminologic al persoanelor minore, fiind 
mai aproape de aspectul juridico-penal în sensul strict 
al noțiunii, care implică responsabilitatea tânărului în 
anumite limite de vârstă decât al aspectelor de altă na-
tură.

Cu alte cuvinte, criminalitatea minorilor reprezin-
tă totalitatea acțiunilor sau inacțiunilor, din punct de 
vedere penal, săvârșite pe un anumit teritoriu, într-o 
perioadă anumită de timp, de către persoane (minori) 
care încă nu au atins majoratul, iar delincvența juvenilă 
reprezintă anume totalitatea delictelor săvârșite la un 
moment dat, într-un anumit mediu de către persoane 
care nu au ajuns la maturitate.

Optăm mai mult pentru conceptul de criminalitate 
a minorilor, deoarece aceasta implică o reglementare 
mult mai strictă, precisă și mai corectă din punctul de 
vedere juridic și penal al răspunderii persoanei, precum 
și din punctul de vedere al vârstei pe care o are.

Chiar și așa, datorită sensurilor foarte apropiate, ex-
trem de multe persoane utilizează aceste două noțuni 
paralel, neștiind delimitările dintre acestea. Chiar dacă 
sunt sinonime, acestea au unele trăsături distincte, fiind 
delimitate de științele juridice. Se consideră că termenul 
de „delincvență juvenilă” este mai degrabă o invenție a 
criminologiei și sociologiei, care au elaborat acest ter-
men pentru a justifica și explica anumite diferențe de 
ordin social, biologic și psihologic de vârstă.

Însă conceptul de delincvență juvenilă este sinonim 
în mai multe limbi cu noțiunile de criminalitate juve-
nilă și criminalitate a minorilor, cum ar fi de exemplu, 
criminalita giovanile – în limba italiană, criminalité ju-
vénile – în limba franceză sau juderd kriminalitat – în 
limba germană.

Din studiul sistemelor de drept, cel continental și cel 
Common-law, observăm faptul că în sistemul de drept 
romano-germanic, înțelesul noțiunilor de criminalitate 
și delincvență s-au contopit prea mult, fiind originare 
ambele din limba latină. Astfel verbul delinquere în-
semna „a greși”, iar cuvântul crimen însemna „crimă” 
– fapta de care era acuzată o anumită persoană.

În dreptul Common-law, aceste două noțiuni nu 
s-au contopit, existând până în prezent de sine stătător, 
astfel termenul de delinquency – „delincvență”, nu s-a 
confundat și și-a păstrat sensul diferit față de terme-
nul de criminality, ceea ce înseamnă „criminalitate”. 
Totuși nu toate statele continentale au contopit aceste 
două noțiuni. Spre exemplu, Codul civil francez, având 
la origini Codul lui Napoleon Bonaparte, conține două 
tipuri de fapte penale în funcție de cele două concepte – 
crime, de la criminalitate, și delicte, de la delincvență. 

La fel și alte state europene dețin o delimitare mai 
mare sau mai mică relativ la ambele concepte. În prin-
cipal, legislația penală a acestor state face distincția 
prin faptul că crimele sunt aceleași delicte, însă mult 

mai grave și pasibile de privațiune de libertate pe un 
termen mai mare decât 5 ani [13]. 

În Republica Moldova, din păcate, nu există nici 
această delimitare, fiind folosit aproape identic atât 
noțiunea de crimă, cât și de delict, sub forma noțiunii 
de infracțiune penală. La fel nu se face nici delimitarea 
dintre criminalitate a minorilor de cea a delincvenței 
juvenile, excepție făcând doar teoriile din anumite ma-
nuale ale autorilor moldoveni.

O deosebire între conceptul de criminalitate a mi-
norilor și conceptul de delincvență juvenilă, ar fi fap-
tul că cel din urmă (conceptul de delincvență juvenilă) 
cuprinde pe lângă diverse delicte luate, în general, și 
altele cu caracter mai specific, legate anume de vârsta 
persoanei, implicit a minorilor, cum ar fi de exemplu 
„starea de neascultare”, ”chiulitul de la școală”, fuga 
de acasă, vagabondajul, consumul de băuturi alcoolice, 
fumatul și alte acte pentru care adultul nu ar fi în niciun 
mod pedepsit [14], sau chiar unele acte de încălcare a 
normelor morale pentru care nici minorul nu ar fi răs-
puns penal, cum este de exemplu cerșetoria.

Din punct de vedere legal, criminalitatea minori-
lor se reduce la raportul dintre norma penală și urmă-
rile sau concesințele care astfel izvorăsc, cauzate de 
acțiunile sau inacțiunile care sunt sancționate juridic, 
pe când delincvența juvenilă, în stabilirea unui raport 
din punct de vedere legal, are în prim-plan raportul care 
îl conține și criminalitatea minorilor, însă mai mult ca 
atât cuprinde și alte diverse relații și raporturi juridice 
cu alte sisteme și subsisteme reglementate legal, cum 
sunt legea contravențională, răspunderea civilă, disci-
plina etc.

Totuși, din punct de vedere legislativ, vom face tri-
mitere la Recomandarea REC nr. 20 (2003) a Comi-
tetului de Miniştri a Statelor-Membre ale Consiliului 
Europei către statele-membre cu privire la noile moda-
lităţi de tratare a delincvenţei juvenile şi rolul justiţiei 
juvenile, adoptată de Comitetul de Miniştri la 24 sep-
tembrie 2003, prin care se stipulează că conceptul de 
„delincvență” semnifică faptele care se pot încadra în 
sfera dreptului penal [15].

În acest sens, apare un conflict între teorie și prac-
tică, deoarece dacă există o anumită reglementare ju-
ridică, atunci aceasta ar trebui să aibă o forță juridică 
mai mare decât teoria, care în acest sens reprezintă un 
conglomerat de păreri subiective, opinii, studii etc.

Însă soluția vine însăși din denumirea acestei regle-
mentări, care este doar o recomandare a Consiliului de 
Miniștri. Considerăm că această recomandare se referă 
anume la conceptul de criminalitate a minorilor, și nu a 
delincvenței juvenile, care în prezent continuă în multe 
state să se extindă și asupra unor comportamente anti-
sociale, deviante sau de altă natură, care aduc atingere 
nu doar sferei penale de acțiune, ci și contravenționale 
sau civile. De asemenea, statele conform principiilor 
de drept internațional pot singure să interpreteze și să 
determine sfera largă a acestui termen recomandat de 
Consiliul Europei.

Dacă am realiza un raport din punctul de vedere al 
extensiunii acestor două concepte, atunci criminalitatea 
minorilor ar fi un segment mult mai specializat decât 
delincvența juvenilă, care implică nu doar fapte penale, 
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ci și de altă natură. Noi vom opta în continuare asu-
pra conceptului de criminalitate a minorilor, deoarece 
unind aceste două noțiuni din punctul de vedere al lo-
gicii penale și criminologice, a noțiunilor de „minor” 
și „criminalitate”, obținem un fenomen, un concept și 
chiar o știință aparte ce are ca obiect de studiu toate as-
pectele teoretice și practice care ar lega minorul, pe de 
o parte, și știința penal-criminologică, pe de altă parte, 
într-un nucleu nou, mult mai concret decât ar face-o 
conceptul de delincvență juvenilă.

Criminalitatea minorilor este un tip infracțional ce 
se caracterizează prin particularități tipice, trăsături dis-
tincte determinate de indicii cantitativi și calitativi ai 
stării și cauzalității acesteia, de personalitatea infracto-
rului care acționează în baza motivelor egocentriste și 
a unui psihic fragil, de măsurile specifice de influență 
anticriminală. Criminalitatea minorilor, în opinia noas-
tră, poate fi definită ca fenomen social de masă negativ, 
juridic penal și istorico-evolutiv care cuprinde sistemul 
infracțiunilor săvârșite, frecvent în grup, pe un anumit 
teritoriu, într-o perioadă concretă de timp, de către 
persoane cu vârsta între 14 și 18 ani.

Acest tip infracțional, comparativ cu criminalitatea 
adulților, se evidențiază printr-un grad sporit de inten-
sitate și dinamism. Persoanele care comit infracțiuni la 
vârsta minoră mult mai greu se supun corijării și ree-
ducării. De aceea, cu cât mai timpurii sunt aplicate mă-
surile profilactice faţă de minorii ce săvârşesc delicte 
neînsemnate, cu atât e mai mare probabilitatea de su-
primare a formării orientării criminale. Starea crimina-
lităţii minorilor depinde în multe privinţe de calitatea 
activităţii de contracarare a acesteia de către toţi su-
biecţii profilaxiei infracţiunilor. Astfel, în unele regiuni 
cu indici relativ identici în ceea ce priveşte criminalita-
tea generală, pot fi diferenţe mari în cazul criminalităţii 
minorilor.

Personalitatea infractorului minor este elemen-
tul-cheie care determină în mod dominant specificul 
criminalității minorilor. Astfel, măsurile de prevenire 
a infracțiunilor săvârșite de minori, realizate de către 
organele afacerilor interne, vor fi productive doar în 
cazul în care acestea se vor baza pe studii aprofundate 
și multilaterale a personalității infractorului minor. Pot 
fi evitate multiple erori în domeniul dat, dacă organele 
de ocrotire a normelor de drept și-ar centra atenția și 
capacitățile profesionale pe personalitate, dar nu numai 
pe condițiile de viață și pe alte influențe asupra aces-
teia. 

Factorul principal care urmează să fie luat în con-
siderare la examinarea personlității infractorului mi-
nor este vârsta care condiționează anumite schimbări 
de ordin biologic, psihologic și psihic în structura 
personalității. Conform prevederilor alin. (1) art. 54 și 
alin. (3) art.70 din Codul penal al Republicii Moldova, 
minor este „persoana care la data săvârșirii infracțiunii 
nu a atins vârsta de 18 ani”. În alin. (1) art. 21 din Co-
dul penal al Republicii Moldova este prevăzut că „sunt 
pasibile de răspundere penală persoanele fizice respon-
sabile care, au împlinit vârsta de 16 ani”, iar în alin. 
(2 ) al aceluiași articol este prevăzută lista deplină a 
infracțiunilor pentru săvârșirea cărora sunt pasibile de 
răspundere penală persoanele fizice care au vârsta în-

tre 14 și 16 ani. Prin urmare, criminalitatea minorilor 
reprezintă totalitatea infracțiunilor săvârșite de către 
persoanele fizice responsabile care au vârsta între 14 
și 18 ani.

S-ar putea de menţionat că la această etapă a vârstei 
are loc formarea deplină a conştiinţei de sine a tânăru-
lui, crearea valorilor spirituale şi morale, conturarea de-
prinderilor şi obişnuinţelor în comportament. Anume în 
perioada adolescenţei potenţialul genetic este cel mai 
intens supus influenţei mediului social [16]. 

Trăsăturile specifice ale criminalității minorilor 
sunt determinate de particularitățile fiziologice-soma-
tice, psihice și morale ale minorilor, precum și de inma-
turitatea socială a acestora. În adolescență, procesul 
formării morale a personalității este însoțit de acumu-
larea experienței, inclusiv a celei negative care inițial 
poate să nu se exteriorizeze sau se poate manifesta mult 
mai târziu.

Minorii de vârsta de la 14 ani până la 18 ani, pe de 
o parte, ating un nivel destul de înalt al socializării (la 
ei apare independența, perseverența, capacitatea de a-și 
putea controla comportamentul propriu, a avea stăpâ-
nire de sine), iar pe de altă parte, decurge în continuare 
procesul de socializare a acestora prin instruirea și fi-
nalizarea studiilor în gimnazii, licee sau colegii, prin 
înțelegerea de către minori a locului și rolului lor în so-
cietate, prin acumularea experienței de către aceștia în 
relațiile interpersonale. La această vârstă, minorii sunt 
prea categorici, irascibili, violenți, dezechilibrați, inca-
pabili de a evalua situația cu luarea în vedere a tuturor 
circumstanțelor. 

Noțiunea de personalitate are în vedere individuali-
tatea umană unică, irepetabilă, anticipativ modificatoare 
a mediului, deci creatoare, în integralitatea determină-
rilor sale biopsihosocioculturale. Trecerea de la o stare 
la alta a sistemului de personalitate este o permanentă 
devenire, ea fiind determinată nu numai de ceea ce este 
sistemul actual, fizic, psihic sau social, nu numai de ceea 
ce a fost experiența complexă a persoanei și societății, 
ea este determinată și de ceea ce vrea, persoana și socie-
tatea, să fie acea personalitate în viitor [17].

În cadrul orientării biologice clasice, termenul de 
personalitate a devenit sinonim cu individualitatea fizi-
că și patologică, sumă a unor sintagme care, împreună, 
configurau portretul unui tip distinct de comportament 
uman, caracterizat prin predestinare ereditară și nebu-
nie morală [18].

În orientarea sociologică, conceptul de personalitate 
a delincventului este considerat o variantă în viziunea 
căreia persoana este rezultatul influențelor determinate 
ale factorilor socioculturali [19].

În orientarea psihologică, personalitatea delincven-
tului este o sinteză a tuturor trasăturilor biopsihosocia-
le, cu un înalt grad de stabilitate și care atribuie de sine 
inconfundabilă individului delincvent, prin atitudinea 
sa de antisociabilitate [20].

Din punct de vedere criminologic, se poate distinge 
personalitatea minorului în momentul trecerii la actul 
delincvențial (factori declanșanți) și factori care ante-
rior au influențat formarea personalității delincventului 
(factori predispozanți). Dezvoltarea personalității este 
determinată și de influența celor cinci crize de vârstă 
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prin care trece omul în evoluția sa și care se manifestă 
mai mult sau mai puțin accentuat.

Printre diferitele etape de vârstă ale minoratului, 
adolescența se dovedește a fi cea mai problematică; or, 
ea se situează la hotarul dintre copilărie și maturitate, 
iar dorința de autoafirmare poate fi uneori excesivă, 
transformându-se în devianță.

Psihopedagogul francez Maurice Debesse, ana-
lizând adolescența, stabilea două funcții ale acesteia: 
funcția de adaptare la mediu, de punere în acord cu so-
licitările mediului, de integrare în viața socială prin asi-
milarea unor deprinderi adecvate; funcția de depășire, 
care îl împinge pe adolescent deasupra lui însuși, nu nu-
mai deasupra a ceea ce era în copilărie, ci chiar dincolo 
de ceea ce va deveni la vârsta adultă, fapt care apare 
ca o sursă de progres moral și spiritual, ca o adevărată 
forță de șoc în fața lumii adulților, pe care adolescenții 
o descoperă și o judecă fără menajamente; funcția de 
definire a personalității, de închegare și structurare, de 
afirmare treptată și sigură a ei, căci numai definindu-se 
pe sine ca personalitate, adolescentul se va putea adap-
ta la mediu, se va putea autodepăși [21]. 

Se știe că la naștere omul nu este o personalitate, ci 
un candidat la dobândirea acestui atribut, dobândire re-
alizată în timp, cu eforturi, cu încercări reușite sau mai 
puțin reușite, cu rezultate bune sau mediocre. Procesul 
de constituire începe din primele zile ale copilăriei și 
continuă întreaga viață, evoluând nu mereu uniform și 
continuu. Astfel, specialiștii consideră că dacă în ju-
rul vârstei de 3 ani este marea majoritate a premiselor 
personalității, în adolescență personalitatea este în linii 
mari constituită. Adolescența este cea mai sensibilă și 
mobilă perioadă de evoluție fizică, psihică și socială. 
Abia acum se formează conștiința de sine ca formațiune 
psihică complexă, adolescentul dându-și seama de cine 
și ce este, ce reprezintă el pentru alții și pentru sine, 
ce scopuri și idealuri are, ce își propune să devină, 
spre sfârșitul adolescenței fiind capabil de a se analiza 
obiectiv și de a se aprecia. Macromediul, anturajul îl 
ghidează spre practicarea unor comportamente dezira-
bile sub raport social, încadrarea corectă în activități 
școlare, asumarea unor responsabilități sociale, dar și 
spre unele reacții de negativism, de respingere în bloc 
a ceea ce vine de la alții, de revoltă și nonconformism, 
comportamental, exclusivism [ 22]. 

Din definiție, personalitatea cuprinde un ansamblu 
al unor dimensiuni biopsihosociale, care în decursul 
vieții sunt supuse unor transformări de ordin cantita-
tiv sau calitativ, care împreună asigură dezvoltarea. 
În funcție de nivelul la care au loc asemenea modifi-
cări, se desprind trei dimensiuni: 1) dezvoltarea bio-
logică, transpusă în modificările fizice, morfologice și 
biochimice ale organismului; 2) dezvoltarea psihică, 
ce constă în apariția, instalarea și transformarea pro-
ceselor, funcțiilor și însușirilor psihice; 3) dezvoltarea 
socială, concretizată în reglarea conduitei individului, 
în conformitate cu normele și cerințele impuse de co-
lectivitate, de mediul social existențial [23]. Cele trei 
determinante ale personalității și concomitent forme 
ale dezvoltării umane există într-o strânsă interacțiune 
și interdependență, fiind corelate una cu alta și prede-
terminându-se.

Comparând indicii cantitativi ai criminalităţii mino-
rilor cu cei ai criminalităţii persoanelor mature, trebuie 
să avem în vedere că primul tip cuprinde doar perioada 
de 4 ani de viaţă, iar cel de-al doilea tip infracțional – 
zeci de ani. Diferenţele sunt mari şi sub aspect calitativ, 
de exemplu, minorii nu comit infracțiuni de serviciu, 
infracțiuni militare, infracțiuni în domeniul economiei 
etc.

O particularitate criminologică a criminalității mi-
norilor este creșterea relativ lentă a acesteia pe par-
cursul unei perioade îndelungate de timp. Este releva-
tă tendința de „întinerire” a criminalității minorilor, 
crește numărul infracțiunilor săvârșite de minori cu 
vârsta cuprinsă între 14 și 15 ani, totodată, o problemă 
gravă este și sporirea numărului de infracțiuni săvârșite 
de persoane minore de sex femenin. 

Este tipică și motivația criminogenă a minorilor. 
Minorii săvârșesc infracțiuni, de regulă, din motive cu-
pidante sau intenții huliganice, din dorința de a-și ridica 
autoritatea în ochii persoanelor de aceeași vârstă, din 
iritare (întărâtare) sau din sentimentul unei solidarități 
false. Infracțiunile săvârșite de minori alcătuiesc circa 
10-15 la sută din totalul infracțiunilor înregistrate. În 
structura criminalității minorilor, cele mai răspândi-
te infracțiuni sunt furturile (60 la sută), huliganismul 
(12 la sută), jafurile (6 la sută) și tâlhăriile (2 la sută). 
Infracțiunile violente deosebit de grave și excepțional de 
grave constituie un procent nesemnificativ în structura 
criminalității minorilor. Astfel, omorurile intenționate 
constituie în structura criminalității minorilor 0,7 la 
sută, vătămările intenționate grave ale integrității cor-
porale sau a sănătății – 0,7 la sută, iar violurile și mai 
puțin, doar 0,5 la sută [24].

Deși infracțiunile contra patrimoniului domină 
în structura criminalității minorilor, din motive cu-
pidante se comit doar 30 la sută dintre acestea, restul 
infracțiunilor de acest gen se săvârșesc din dorința mi-
norilor de a se autoconfirma sau de a-și dobândi autori-
tatea printre persoanele de aceeași vârstă. 

Altă trăsătură criminologică a infracțiunilor săvârșite 
de minori este violența, agresivitatea nemotivată și 
cruzimea. Criminalitatea minorilor se evidențiază prin-
tr-o cruzime deosebită, prin obrăznicia și impertinența 
infractorilor minori în raport cu victimele lor. Este im-
portant să constatăm că minorii deseori depășesc acea 
limită a violenței și cruzimii, care în situația concretă 
era suficientă pentru atingerea scopului [25].

Sporește numărul infracțiunilor săvârșite de minori 
în stare de ebrietate alcoolică, toxică sau narcotică. 
Fiecare a cincea infracțiune este săvârșită de minori în 
stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. Crește și rata 
infracțiunilor săvârșite de minori în grup. Cota-parte a 
infracțiunilor comise de minori în grup depășește de 
2-5 ori indicele analogic al criminalității adulților și 
constituie circa 70 la sută [26]. Infracțiunile se comit 
de către minori în grup mai frecvent la vârsta de 14 
ani decât la vârsta de 17 ani. Majoritatea covârșitoare 
a grupurilor minorilor este formată din 2-3 persoane 
(circa 70 la sută), restul sunt alcătuite din 4 și mai mul-
te persoane. Grupurile sunt constituite, de regulă, din 
minori de sex masculin. Uneori pot fi și grupuri mix-
te, formate din minori de sex masculin și de sex femi-
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nin, dar și din adulți, frecvent cu antecedente penale. 
Rata infracțiunilor săvârșite de minori în grup diferă în 
funcție de tipul infracțiunii. Frecvent în grup se comit 
tâlhăriile, jafurile și furturile [27].

Caracterul de grup al criminalității minorilor este 
determinat de particularitățile vârstei minorilor – nece-
sitatea sporită a acestora de a comunica. Potrivit date-
lor din literatura de specialitate, o parte considerabilă a 
infracțiunilor sunt comise de minori în grup. Circa 70 
la sută din minorii condamnați au comis infracțiunea 
în grup, iar 3 din 4 infracțiuni au fost săvârșite în 
participație cu persoane adulte [28]. 

Pentru criminalitatea minorilor, este specifică la-
tenţa înaltă, deoarece multe delicte comise de ei sunt 
percepute drept zburdălnicie condiţionată de imaturita-
te socială (furturile în cadrul familiei, de la vecini sau 
în şcoală, bătălii huliganice, înstrăinarea bunurilor şi 
lucrurilor personale de la cei mici etc.). Despre aceste 
delicte nu se înştiinţează, de regulă, organelor afaceri-
lor interne. De aceea, în evidenţă sunt trecute în speci-
al infracţiunile violente grave şi violente de acaparare 
comise de minori – omoruri, vătămări grave ale inte-
grităţii corporale, violuri, huliganism agravat, furturi, 
atacuri tâlhăreşti etc.

În concluzie, menționăm că criminalitatea minori-
lor, fiind parte componentă a fenomenului criminalității 
în ansamblu, în același timp își are particularitățile sale 
specifice, care permit cercetarea acesteia ca obiect de 
sine stătător al criminologiei. Trăsăturile distincte ale 
criminalității minorilor sunt determinate în mod domi-
nant de personalitatea infractorului minor care este, în 
acest sens, un element-cheie în structura criminologică 
a tipului infracțional respectiv. Personalitatea infracto-
rului minor are trăsături biopsihosociale specifice. Din-
tre acestea fac parte lipsa experienţei de viaţă, formarea 
nedefinită a orientării sociale, gradul de influenţă, con-
formismul sporit, orientarea spre grupurile neformale, 
dorinţa de autoafirmare în cadrul acestora, tendinţa de 
demonstrare a independenţei, atitudinea sfidătoare faţă 
de normele morale şi juridice, predispoziţia de a-şi atri-
bui vina altora, supunerea totală autorităţilor recidiviş-
tilor, iresponsabilitatea de acţiunile proprii, orientarea 
spre satisfacţia de moment. Aceste particularități bio-
psihosociale nu pot să asigure rezistența la frustrare 
a minorului, reținerea acestuia de la diferite ispite și 
suportarea cu fermitate a neplăcerilor. Ca urmare, mi-
norii devin vulnerabili față de delincvență.
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Participanţi la raporturile de transport rutier de 
persoane pot fi operatorii de transport (trans-

portatorii), pasagerii şi autogările. Calitatea de opera-
tor de transport rutier o pot obţine persoanele fizice 
și juridice care sunt înregistrate, în modul prevăzut 
de lege, şi deţin licenţă pentru activitatea de transport 
rutier eliberată de Camera de Licenţiere. Persoanele 
fizice pot desfăşura această activitate prin intermediul 
unei singure forme de organizare juridică – întreprin-
zător individual (în legislaţia veche, întreprindere in-
dividuală). Acesta se distinge prin anumite trăsături: 
desfăşoară independent, permanent şi sub riscul său 
activitatea aducătoare de profit; fondatorul poartă răs-
pundere patrimonială pentru rezultatele activităţii sale 
[1]. În acest scop, întreprinzătorul individual: a) tre-
buie să fie înregistrat conform legii; b) poate angaja 
muncitori, în baza contractului individual de muncă; 
c) este obligat să ducă evidenţa contabilă, să deţină 
aparat de casă şi control cu memorie fiscală (şi, bine-
înţeles, să elibereze bon de casă). 

Persoanele juridice care desfăşoară activitatea de 
întreprinzător se mai numesc cu scop lucrativ (sau cu 
scop comercial), deoarece obiectivul lor principal con-
stă în acumularea cât mai multor venituri (profituri). 
Persoane juridice cu scop lucrativ sunt: societățile cu 
răspundere limitată, societățile pe acțiuni, societățile 
în nume colectiv, societățile în comandită, cooperati-
vele, întreprinderile de stat și municipale (art.106-191 
din Codul civil [2]). În vorbirea curentă, precum şi 
în legislaţie, aceste persoane juridice sunt desemnate 

adeseori prin cuvântul generic întreprindere, acesta 
fiind un termen mai vechi, moştenit din perioada so-
vietică. 

Dat fiind faptul că actele normative din trans-
port sunt elaborate de autorități publice diferite, fără 
o coordonare unică a terminologiei, în aceste acte 
normative, cu regret, se utilizează diferiți termeni și 
noțiuni juridice, de exemplu, în Codul transporturi-
lor rutiere [3] transportatorul este denumit „operator 
de transport rutier”, în Codul civil – „cărăuș”, iar în 
Regulamentul transporturilor auto de călători și ba-
gaje nr.854/2006 [4] – „agent transportator”. În sco-
pul eliminării divergențelor de ordin terminologic, 
recomandăm modificarea legislației prin substituirea 
noțiunilor „cărăuș” din Codul civil și cea de „agent 
transportator” din Regulamentul nr.854/2006 prin sin-
tagma „operator de transport”. 

Prezintă interes faptul сă în anumite state calitatea 
de operator de transport (transportator) o poate avea 
doar persoana juridică. De exemplu, în Belarus, prin 
Legea cu privire la transporturile rutiere nr.278/2007 
[5] înteprinzătorii individuali sunt excluși de la activi-
tatea comercială de transport (art.1). Doctrina de spe-
cialitate din Belarus aduce explicații că întreprinză-
torii individuali au afaceri de dimensiuni mici, de tip 
familial, în timp ce transportul rutier de persoane este 
o activitate complexă, multifuncțională, însoțită de iz-
vor de pericol sporit, motiv din care întreprinzătorii 
individuali nu ar fi capabili să asigure în mod efectiv 
și calitativ organizarea acestei activități [6]. 

PARTICIPANŢII LA RAPORTuRILE DE 
TRANSPORT RuTIER DE PERSOANE

Iurie MIHALACHE, 
doctor în drept, conferenţiar universitar (USPEE „C.Stere”)

Polina HILoTII, 
(audient al Institutului Naţional al Justiţiei)

Primul pas în pornirea activității de întreprinzător în domeniul transportului rutier de pasageri ține de constituirea, con-
form legii, a subiectului de drept, în caz contrar, desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător (fără a fi înregistrată) se 
sancţionează conform prevederilor Codului contravențional și Codului penal. Întreprinderea se consideră constituită din 
momentul înregistrării de stat. Înregistrarea urmează a fi înţeleasă ca o recunoaştere (certificare) din partea statului, prin 
intermediul organelor sale abilitate, a dreptului de a practica o afacere aducătoare de venit. Procedura de înregistrare a 
subiecților activității de întreprinzător în domeniul transportului rutier de persoane în Republica Moldova este reglemen-
tată de Legea nr.220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprizătorilor individuali.

Cuvinte-cheie: întreprindere; transport rutier de pasageri; subiect al activității de întreprinzător; întreprinzător indivi-
dual; Camera Înregistrării de Stat; răspundere pentru prejudicii. 

* * *
The first step in starting entrepreneurial activity in road passenger transport takes the establishment by law of the subject 

of law, otherwise, conducting illegal business activity (without registering) shall be sanctioned according to the Contra-
vention Code and the Criminal Code. The organization is considered established from the moment of state registration. 
Registering means recognition (certification) from the state, through its bodies empowered with the right to practice an 
income generating business. The conditions for recording subjects of entrepreneurial activity in the road passenger transport 
is governed by the Law No. 220/2007 on the state registration of legal entities and individual entrepreneurs. 

Keywords: organization; road passenger transport; subject of entrepreneurial activity; individual entrepreneurs; State 
Registration Chamber; liable for damages.
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Termenul pasager poate fi examinat din perspec-
tiva a două aspecte: tehnic și juridic. Din punct de 
vedere tehnic, pasagerul este considerat obiect al 
transportului – „obiect viu” [7], iar din perspectiva ju-
ridică, pasagerul devine participant la raporturile juri-
dice care iau naștere între el și operatorul de transport. 
Aceste raporturi pot avea consecințe diferite și sunt 
reglementate de legislația civilă, administrativă, mun-
cii, penală și contravențională. În particular, cele mai 
complexe raporturi juridice iau naștere în transportul 
public urban, participanții acestor raporturi fiind: pa-
sagerul, operatorul de transport și autoritatea publică 
locală. 

Atât doctrina de specialitate, cât și legislația în 
vigoare definesc în mod diferit noțiunea de „pasa-
ger”. Astfel, profesorul turc K.Atamer descrie că 
prin termenul „pasager” se înțelege persoana fizică 
care este beneficiar direct al serviciilor de transport 
[8]. Cercetătoarea S.Heighetova recomandă defini-
rea termenului „pasager” în Codul civil al Federației 
Ruse conform formulei: pasager este persoana fizică 
cu drept de călătorie în mijloace de transport de tip 
corespunzător, în temeiul contractului de transport 
[9]. Dicționarul explicativ al limbii române definește 
cuvântul „pasager” ca fiind persoana care circulă sau 
călătorește folosind un mijloc de transport (în comun) 
sau persoana care este numai în trecere printr-un loc, 
printr-o localitate [10]. Profesorul M.Tarasov aduce 
explicații că membrii echipajului, taxatorii și con-
ductorii nu sunt pasageri. Aceste persoane se află în 
mijlocul de transport în virtutea exercitării atribuțiilor 
de serviciu [11] și în privința lor, adaugă cercetătorul 
spaniol J.Alcantara, nu se răsfrâng regulile cu privire 
la protecția drepturilor consumatorilor [12]. 

Convenţia cu privire la contractul de transport 
internaţional rutier de pasageri şi bagaje, semnată la 
Geneva în data de 01.03.1973 [13] stabilește că pa-
sager este persoana fizică care, în scopul executării 
contractului de transport încheiat de el însuși sau din 
numele lui, urmează a fi transportată de către operato-
rul de transport contra cost sau cu titlu gratuit (art.1). 
În lumina Codului transportului feroviar al RM, călă-
tor este persoana fizică care deține document (bilet) 
de călătorie şi călătoreşte cu trenul (art.3). Definirea 
noțiunii călător este redată și în Regulamentul cu 
privire la autogară nr.9/12 din 09.12.1999 [14]. Con-
form pct.2.1 din regulament, călători sunt persoanele 
transportate cu un autovehicul, dar care nu participă la 
conducerea acestuia.

Implicarea persoanei în relațiile de drept se face 
prin intermediul statutului juridic. Prin „statut juri-
dic” înțelegem totalitatea atributelor și calităților prin 
care o persoană se individualizează în societate din 
punctul de vedere al normelor de drept; starea juridi-
că a persoanei [15]. Într-o altă accepțiune (S.Traves), 
statutul juridic este aptitudinea persoanelor de a par-
ticipa în raporturi juridice pe principii de egalitate, cu 
posibilități materiale și procesuale egale în procesul 

de apărare a drepturilor civile [16]. Reușită este inter-
pretarea acordată de profesorul francez T.Garé [17], 
care susține că analiza statutului juridic al persoanei 
denotă existența a trei accepțiuni: „statutul juridic al 
cetățeanului” (drepturile, libertățile și obligațiile drept 
„nucleu” al statutului juridic); capacitatea juridică și 
garanțiile juridice drept condiție de realizare a drep-
turilor, libertăților și obligațiilor civile; principiile 
statutului juridic al personalității, ca punct de porni-
re care integrează conținutul normativ al drepturilor, 
libertăților și obligațiilor, precum și condițiile de rea-
lizare a acestora. 

Literatura juridică de specialitate descrie că statu-
tul juridic al persoanei este alcătuit din anumite ele-
mente. Conform opiniei autorului G.Osokina, statutul 
persoanei constă din drepturi, obligații și interese ju-
ridice [18]. Alt grup de cercetători (Y.Buffelan-Lano-
re, V.Larribau-Terneyre) susțin că în statutul juridic 
al persoanei se includ: cetățenia, capacitatea juridică, 
drepturile constituționale, obligațiile și garanțiile ju-
ridice [19]. În viziunea doctrinarului M.Rublevski, 
statutul juridic reprezintă totalitatea normelor juridice 
care reglementează drepturile și obligațiile unei per-
soane fizice și care exprimă structura și atributele ei 
specifice, raportate la un anumit element de referință 
avut în vedere. Caracterizarea corectă a statutului 
juridic implică reliefarea tuturor atributelor juridice 
specifice subiectului dat [20]. Cercetătorul Ș.Zaman 
susține că statutul juridic civil este inseparabil de 
noțiunea de personalitate, este unic și indivizibil; fi-
ecare persoană fizică are un singur statut juridic civil 
care se dobândește și se modifică prin fapte sau acte 
juridice [21]. 

Intrând în raporturi juridice de transport de per-
soane, persoana fizică dobândește statutul juridic de 
pasager. Concluzia rezultă din însăși natura juridică a 
acestor raporturi: în primul rând, la baza acestor relații 
se află contractul dintre transportator și persoana fizi-
că; în al doilea rând, persoana fizică dobândește statut 
juridic de pasager în mod benevol și se bazează pe 
interesul personal al persoanei de a fi transportată îm-
preună cu bagajele sale; în al treilea rând, pasagerul 
deține calitatea juridică de consumator, iar raporturile 
de transport sunt reglementate de normele Legii cu 
privire la protecția consumatorilor [22].

Expunându-ne opinia, susținem că „nucleul” sta-
tutului juridic al pasagerului este format din drepturi 
subiective și obligații. Dreptul subiectiv al pasageru-
lui este orientat spre satisfacerea interesului persoanei 
fizice privind transportarea sa și a bagajelor sale. În 
scopul realizării acestui drept subiectiv comun, legiui-
torul a conferit pasagerului o serie de drepturi acceso-
rii (de exemplu, de modificare a contractului de trans-
port, de apărare a drepturilor încălcate etc.), chemate 
să ajute persoana fizică în satisfacerea necesităților de 
transport. 

Practica dovedește că pasagerul, în procesul de re-
alizare a drepturilor, se confruntă cu dificultăți, pre-
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cum: operatorul de transport nu oferă informații de-
pline și corecte despre condițiile de transportare, lipsa 
normelor speciale cu privire la compensarea daunelor 
morale și a daunelor provocate vieții și sănătății pasa-
gerului, prezența temeiurilor de exonerare a transpor-
tatorului de răspundere, dreptul acordat transportato-
rului de reziliere unilaterală a contractului de trans-
port, lipsa unui termen în care transportatorul ar fi 
obligat să acorde răspuns la reclamațiile pasagerului. 
În scopul înlăturării acestor dificultăți, considerăm ne-
cesară modificarea legislației prin ajustarea ei la noile 
realități sociale, astfel încât pasagerul să poată benefi-
cia de servicii calitative și în condiții de siguranță. 

Pentru ca persoana fizică să își realizeze drepturi-
le și obligațiile de pasager este nevoie de o premisă, 
care în cazul dat servește capacitatea juridică [23]. 
Definirea capacității juridice este redată în doctrina 
de specialitate. Se menționează că capacitatea juri-
dică constă în aptitudinea persoanei de a fi titulară 
de drepturi și obligații, dar și aptitudinea de a le 
exercita [24]. Ea se poate manifesta ca o capacita-
te civilă când este vorba de o persoană fizică ori ca 
o competență în cazul autorităților publice [25]. În 
acest context, Codul civil stabilește că capacitatea 
juridică se formează din capacitatea de folosință și 
capacitatea de exercițiu (art.18-25), iar capacitatea 
de a avea drepturi şi obligaţii civile (capacitatea de 
folosinţă) se recunoaşte în egală măsură tuturor per-
soanelor fizice (art.18 alin.(1)). 

Capacitatea juridică servește drept fundament pen-
tru statutul juridic al pasagerului. Normele de drept 
consfințesc capacitatea juridică a pasagerului, care 
devine subiect al raporturilor juridice de transport 
în temeiul anumitor dispoziții din legislație. Capa-
citatea juridică împreună cu totalitatea drepturilor 
și obligațiilor pasagerului, prevăzute în normele de 
drept, reprezintă starea statică a statutului juridic al 
pasagerului, în timp ce starea dinamică se conturea-
ză în procesul realizării de către pasager a drepturilor 
și obligațiilor, precum și în cazul necesității apărării 
drepturilor încălcate.

Faptul deținerii capacității juridice de către subiect 
nu este suficient pentru a avea drepturi subiective și 
a executa obligații. Capacitatea juridică este premi-
sa necesară pentru dobândiea drepturilor subiective 
civile, pentru apariția cărora fiind necesar și un fapt 
juridic. De exemplu, cetățeanul înzestrat cu capacitate 
juridică prin sine însuși nu este deținător de drepturi 
subiective. Legea stabilește pentru el doar posibilita-
tea abstractă de a dobândi drepturi subiective în urma 
anumitor acțiuni sau evenimente – fapte juridice. Ast-
fel, persoana fizică poate fi potențial pasager, dar pen-
tru a realiza această posibilitate, este necesar să be-
neficieze de un anumit tip de transport, procurând în 
prealabil bilet de călătorie sau săvârșind acțiuni con-
cludente. Doar după realizarea anumitor acțiuni, în-
deptate spre obținerea statutului de pasager, persoana 
fizică dobândește calitate juridică în raport cu trans-

portatorul. Limitele juridice ale existenței statutului 
juridico-civil al pasagerului sunt legate de momentul 
apariției și încetării la persoana fizică a drepturilor și 
obligațiilor de pasager. Momentul apariției statutului 
juridic de pasager este legat de realizarea anumitor 
acțiuni concludente, care confirmă acceptul persoanei 
fizice față de condițiile înaintate de transportator. 

Raporturi contractuale dintre autogară, opera-
torul de transport și pasager. Un rol important în 
procesul de organizare și realizare a transporturilor 
rutiere de persoane prin servicii regulate revine au-
togărilor. Reglementarea, juridică a acestor instituții 
este redată în Codul transporturilor rutiere și în Re-
gulamentul cu privire la autogară (stația auto) nr.9/12 
din 09.12.1999. 

Definirea termenului autogară o găsim în Codul 
transporturilor rutiere. Potrivit art.5 alin.(1), autogara 
reprezintă spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat 
pentru a permite staţionarea autobuzelor la persoane, 
îmbarcarea sau debarcarea persoanelor din autobuze, 
precum şi pentru a oferi condiţii şi servicii pentru au-
tobuze şi persoanele aflate în aşteptare. 

În literatura juridică se duc discuţii de a recunoaşte 
autogara ca subiect al contractului de transport ruti-
er de pasageri. Conform opiniei profesorului P.Ghet-
man, autogările nu sunt doar puncte de „vânzare a 
biletelor” sau de „îmbarcare-debarcare” a pasagerilor 
ci, spre deosebire de gările care aparțin altor tipuri de 
transport, participă plenar la realizarea transportului 
de pasageri [26]. Doctrinarul L.Zarapina indică asu-
pra faptului că raporturile dintre autogară, transporta-
tor și pasager au la bază contractul de transport, care 
poartă caracter trilateral: faţă de pasager se obligă doi 
subiecţi, transportatorul şi autogara, care împreună 
organizează întregul proces de transportare. În raport 
cu transportatorul, autogara se prezintă în calitate de 
client, deoarece înaintează comanda, iar față de pasa-
ger – ca organizator al serviciilor de transportare. Mai 
mult ca atât, se argumentează şi necesitatea angajării 
unei răspunderi solidare a transportatorului şi a auto-
gării faţă de pasager pentru neexecutarea sau executa-
rea necorespunzătoare a prevederilor contractului de 
transport [27].

O abordare diferită a problemei date este realiza-
tă de cercetătorul S.Е. Heyghetova, care aduce mai 
multe opinii pro şi contra, din cele care au fost ex-
puse până la etapa actuală în literatura de specialitate 
[28]. Autoarea este de părerea că activitatea autogării 
în procesul de prestare a serviciilor de transport nece-
sită a fi examinată prin prisma a patru contracte civi-
le: expediție, mandat, comision și agent. Profesorul 
N.Kabâtov este de părerea că raporturile dintre auto-
gară și transportator pot fi exprimate cel mai reușit 
prin modelul contractului de expediție, chiar dacă 
aceasta, după natura sa, se aplică doar transportului de 
mărfuri. În acest context, se recomandă ca contractul 
dintre autogară și transportator să fie reglementat prin 
lege ca fiind o varietate a expediției, iar cu această 
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ocazie, termenului de „expediție” să-i fie atribuit un 
înțeles mai larg [29].

Mai multe argumente privind reușita aplicării prin 
analogie a normelor cu privire la expediția în reglarea 
raporturilor contractuale dintre autogară și transporta-
tor aduce S.Е.Heyghetova. Dânsa menționează că au-
togara este expeditor doar în raport cu transportatorul, 
pe când în relația cu pasagerul, acțiunile autogării nu 
pot fi examinate ca raporturi de expediție, deoarece 
contractul de transport de persoane este un contract 
public, încheiat cu consumatorii, în timp ce contractul 
de expediție nu se atribuie contractelor publice. Auto-
gara nu poate să renunțe pasagerului vânzarea de bi-
lete atât timp cât în mijlocul de transport există locuri 
disponibile [30]. 

Nu poate fi acceptată ideea potrivit căreia între au-
togară și transportator ar exista raporturi de mandat. 
Or, acceptarea teoriei mandatului înseamnă că auto-
gara ar trebui să comercializeze bilete de călătorie în 
care să indice denumirea transportatorului. În practică 
însă o astfel de situație nu se întâmplă, iar autogara 
încheie în nume propriu contracte de transport cu pa-
sagerii. Biletele în transportul rutier de persoane se 
emit fără a indica numele pasagerului și denumirea 
transportatorului. În bilet se indică: prețul, ora de por-
nire, denumirea autogării, ora vânzării etc. Pentru pa-
sager nu are importanță denumirea transportatorului, 
obiectivul lui fiind ajungerea la destinație în timp util. 
Dacă transportatorul nu pune la dispoziție mijlocul de 
transport, autogara este obligată să execute contractul 
de transport prin atragerea serviciilor unui alt trans-
portator. În acest interval de timp, autogara trebuie să 
asigure informarea pasagerilor, inclusiv la stațiile in-
termediare de oprire. De exemplu, dacă la o stație de 
oprire pasagerul nu a îmbarcat în autobuz din motiv 
că dispeceratul gării nu a anunțat pornirea, răspun-
derea pentru neexecutarea contractului de transport o 
poartă autogara.

Contractul de mandat se delimitează de alte con-
tracte juridico-civile prin caracterul fiduciar bine 
pronunțat. Spre deosebire de mandat, contractul de 
transport de pasageri nu are tangențe cu caracterul 
fiduciar, iar executarea lui se realizează conform re-
gulamentelor de transport, aprobate prin hotărâre de 
guvern. Raportându-ne la contractul de comision, 
vedem că comisionarul acționează în numele său, și 
îndeplinește nu acțiuni de fapt, ci de drept. În baza ac-
tului juridic încheiat de comisionar cu persoane terțe, 
drepturile și obligațiile se produc în persoana comi-
sionarului. La contractul de transport, obligația de 
transportare a pasagerilor revine transportatorului, și 
nicidecum autogării. De aici concluzia că autogara nu 
poate fi comisionar al transportatorului la încheierea 
contractului de transport de pasageri.

La fel, nu poate fi acceptată ideea de contract de 
agent. Construcția contractului de agent prevede că 
executarea acestuia se face în numele agentului și pe 
contul principalului. Dobândește drepturi și se obli-

gă agentul (adică autogara), chiar dacă principalul fi-
gurează în contract sau a intrat cu persoana terță în 
raporturi de executare a contractului. La încheierea 
contractului de transport cu pasagerul, autogara parti-
cipă în nume propriu, deoarece în bilet, persoana care 
efectuează transportarea nu se indică. Totodată, drep-
turile și obligațiile din contract iau naștere atât pentru 
autogară, cât și pentru transportator [31]. 

Profesorii francezi D.Gency-Tandonnet și     
S.Piedelièvre sunt de părerea că autogara trebuie pri-
vită ca transportator, deoarece pasagerul procură bilet 
de la casa autogării, respectiv ține de competența au-
togării de a antrena mijloace de transport și operatori 
de transport pentru efectuarea curselor prestabilite 
[32]. Expunându-ne opinia, nu putem accepta punctul 
de vedere că autogara ar avea calitatea de transporta-
tor. Atunci când vânzarea biletelor este efectuată prin 
intermediul sistemului de vânzare al autogării, se face 
delimitarea dintre noțiunile „transportator” și „trans-
portator de fapt”. Transportatorul de fapt este însuși 
operatorul de transport, care efectuează deplasarea 
pasagerilor cu autovehicule pe care le deține cu titlu 
de proprietate sau de folosință temporară. Autogara 
poate avea calitatea de transportator de fapt doar într-
un singur caz, când efectuează transportarea în mod 
efectiv, cu mijloace proprii de transport. 

Doctrinarul rus L.Zarapina afirmă că contractul 
dintre autogară și transportator este unul de organi-
zare, iar încheierea lui se face în temeiul actelor nor-
mative aprobate de guvern. Contractul de organizare 
a transportării poartă caracter complex și se încheie în 
baza ofertei care parvine din partea autorităților pu-
blice, în numele călătorilor. În așa mod, contractul de 
organizare a transportării conține particularitățile unui 
contract administrativ. După încheierea contractului, 
statul poate impune sancțiuni, precum: suspenda-
rea licenței, retragerea dreptului de deservire a rutei, 
sancțiuni pecuniare etc. Prin urmare, având pârghiile 
juridice de influență asupra operatorilor de transport, 
autoritățile publice poartă responsabilitate socială 
pentru organizarea activității de transportare a pasa-
gerilor [33].

În doctrina autohtonă, tânărul cercetător A.Boț 
susține că raportul dintre autogară și transportator 
configurează fizionomia unui raport juridic de inter-
mediere. Autogara se obligă față de transportator să 
acționeze în calitate de intermediar (mijlocitor) la în-
cheierea contractelor cu pasagerii (terții); se prezintă 
ca un intermediar de vânzări a biletelor de călătorie 
[34]. În consecință, prevederile normative din dome-
niul transporturilor trebuie analizate în comun cu cele 
din Codul civil referitoare la intermediere (art.1179-
1184).

Din sinteza prevederilor Codului transporturilor 
rutiere, deducem că respectivele raporturi de interme-
diere sunt lipsite de libertatea de a contracta. Făcând 
apel la art.25, pasagerul nu are altă opțiune decât să 
procure bilet de la casele autogării. Pe de altă par-
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te, transportatorii care gestionează rute de transport 
regulat de pasageri sunt forțați prin textul legii să 
contracteze raportul de intermediere cu o autogară. 
Angajarea unui alt intermediar este inadmisibilă și 
deci – ilegală. Această concluzie poate fi dedusă din 
pct.16 lit.(d) al Regulamentului nr.854/2006, prin care 
se reglementează că agentul transportator este obligat 
să încheie contracte cu autogările (stațiile auto) sau 
cu autoritățile publice locale (potrivit competențelor 
acestora) în vederea prestării serviciilor de transport 
al călătorilor pe rutele regulate atribuite spre deservi-
re. Mai mult decât atât, cu statut de recomandare, Au-
toritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport 
Auto”, prin decizia nr. 08/3-1497 din 16 martie 2010, 
a instituit un contract-model de prestări servicii între 
autogară și transportatori. 

 Expunându-ne punctul de vedere, considerăm că 
regimul juridic al colaborării dintre autogară și trans-
portator însumează caracterele unui contract complex, 
alcătuit din elemente ce aparțin diferitelor contracte 
prevăzute de lege (art.667 alin.(3) din Codul civil), 
dintre care un rol important revine Contractului de 
intermediere. Complexitatea contractului este grevată 
și de conținutul său forțat, deoarece transportatorul și 
autogara sunt obligați să încheie acest contract. Însă, 
sub nicio formă nu putem decide asupra conținutului 
standard (prestabilit) al acestei convenții, deoarece 
părțile nu au decât obligația de a contracta în vederea 
prestării serviciilor de transport regulat de pasageri și 
nicidecum nu sunt somate să negocieze asupra unor 
clauze de colaborare anticipat stabilite de lege. Mi-
nimul de standard pe care îl prevede legislația pentru 
raporturile de colaborare dintre autogară și transpor-
tator se referă în exclusivitate la spectrul de servicii 
tehnice pe care trebuie să le presteze autogara trans-
portatorului și pasagerului în calitate de complex 
imobiliar în interiorul căruia se desfășoară activități 
specifice transportului regulat de transport și bagaje 
(pct.13 din Regulamentul nr.854/2006). Ca rezultat, 
alte clauze importante ale parteneriatului contractual 
dintre autogară și transportatori, cum sunt: comisio-
nul reținut din volumul vânzărilor de bilete, penalități 
stabilite pentru încălcarea prevederilor contractuale, 
modul de soluționare a litigiilor, precum și termenele 
de valabilitate a contractului, sunt lăsate la discreția 
contractanților, reglementările normative neavând pe 
acest segment decât un rol supletiv. Altfel spus, în 
ipoteza în care autogara și transportatorul, în virtu-
tea unor circumstanțe, nu reușesc să negocieze textul 
contractului, raporturile dintre părți vor fi guvernate 
tacit fie prin acordurile de colaborare anterioare, fie 
prin conținutul contractului-model al A.A. „ANTA”. 

Ținând cont că dominanța activității de autogară 
în Republica Moldova este deținută de Î.S. „Gările și 
Stațiile Auto”, transportatorii sunt obligați să accepte 
autogara de la care vor efectua cursele, iar posibilități 
de alegere, practic, nu există. Spre deosebire de statele 
Uniunii Europene, unde transportatorii se pot asocia 

pentru a crea autogări particulare, în Republica Mol-
dova un astfel de mecanism nu funcționează. Acest 
fapt se datorează, pe de o parte, lipsei cadrului norma-
tiv adecvat, iar pe de alta, tendinței de supremație în 
domeniu, manifestată de autoritatea publică centrală 
de specialitate. Ca exemplu aducem o situație de caz 
din practica Judecătoriei Hâncești. Astfel, prin De-
cizia nr.10/5 din 17 ianuarie 2013, Comisia raională 
pentru transporturi regulate de pasageri și bagaje din 
Hâncești a decis ca fiind ilegal modul în care se face 
vânzarea biletelor în autogară: „pasagerii urcă în au-
tobuze din afara autogării, iar transportatorii se pre-
zintă la autogară doar pentru a îndeplini formalitatea 
aplicării ștampilei pe foaia de parcurs”. Î.S. „Gările și 
Stațiile Auto” a contestat în judecată decizia comisi-
ei raionale, solicitând anularea acesteia. Judecătoria 
Hâncești a respins cererea reclamantului, motivând 
că „prin decizia Comisiei raionale nu a fost încălcat 
vreun drept al reclamantului; nu a dat naștere, nu a 
modificat sau stins oarecare raporturi juridice de drept 
administrativ; nu a schimbat nimic în activitatea trans-
portatorilor și a autogării și poate fi asimilată cu o opi-
nie a Comisiei raionale vis-à-vis de modul de vânzare 
a biletelor în gară” [35].

Specificul raporturilor contractuale dintre au-
togară și pasager. Varianta clasică de organizare a 
activității autogării presupune vânzarea biletelor de 
călătorie și de bagaje în numele autogării. Astfel, au-
togara își asumă obligații și devine responsabilă în 
mod direct față de pasager. Ulterior, transportatorul 
răspunde față de autogară în ordine de regres [36]. 
Practica națională însă denotă o altă realitate. Prin în-
cheierea contractului de colaborare, autogara din start 
se eliberează de răspundere pentru eventuale acțiuni 
ilegale din partea transportatorului. Astfel, pct.3.5 din 
contractul-tip încheiat de Î.S. „Gările și Stațiile Auto” 
cu transportatorii prevede că responsabilitatea față de 
călători pentru prejudiciul cauzat de decesul sau vătă-
marea sănătății, deteriorarea bunurilor sau pierderea 
bagajelor predate în secția de bagaje revine transpor-
tatorului. Mai mult decât atât, pentru cele mai mici 
încălcări ale regulilor de transportare, autogara aplică 
penalități. De exemplu, pentru eliberarea biletelor de 
călătorie de către șofer pe teritoriul autogării – 200 
lei; pentru fiecare călător îmbarcat supra norma de ca-
pacitate a unității de transport pe teritoriul autogării 
– 10% din echivalentul prețului unei călătorii etc. 

Caz practic. Pasagerul a procurat bilet de călătorie 
pe ruta Chișinău – Iliciovsk, doar că locul 54 indicat 
în bilet, în salonul autobuzului nu era prevăzut (era 
locul șoferului). Până la destinație pasagerul a bene-
ficiat de un scaun de rezervă. Întors la Chișinău, pa-
sagerul a înaintat reclamație către autogară, solicitând 
repararea prejudiciului material și moral. În scrisoa-
rea de răspuns, SA „Gara Nord” a motivat că conform 
Regulamentului nr.854/2006 și contractului privind 
transportul rutier de călători și bagaje pe rute regula-
te dintre transportator și autogară, agentul economic 
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poartă răspundere materială pentru prejudiciul cauzat 
în urma folosirii transportului rutier. 

Pasagerul a înaintat acțiune în judecată împotriva 
SA „Gara Nord” în care indică că prin răspunsul pri-
mit, a fost ignorată reclamația, deoarece biletul a fost 
procurat de la SA „Gara Nord” și nu de la transporta-
tor. Conform prevederilor alin.(1) art.986 din Codul 
civil, contractul de transport de persoane se confirmă 
printr-un bilet (titlu de călătorie), de unde rezultă că 
contractul de prestări servicii a fost încheiat între el 
(reclamant) și SA „Gara Nord”. Este absurd faptul de 
a înainta pretențiile față de transportator, atâta timp 
cât biletul a fost procurat de la SA „Gara Nord”. Or, 
autogara a vândut cu un bilet mai mult decât numărul 
de locuri în autobuz și nu există niciun temei legal de 
a înainta pretențiile față de transportator. Reclamantul 
solicită încasarea de la SA „Gara Nord” a prejudiciu-
lui material și a prejudiciului moral. În calitate de in-
tervenient accesoriu a fost atras și transportatorul. 

Judecătoria sectorului Râșcani, dar și Curtea de 
Apel Chișinău au respins cererea pasagerului îm-
potriva SA „Gara Nord” privind repararea prejudi-
ciului material și moral. Instanțele argumentează că 
conform Contractului privind transportul rutier de 
călători și bagaje pe rute regulate încheiat între SA 
„Gara Nord” și SRL „Grozavu”, transportatorul poar-
tă răspundere pentru deservirea călătorilor, iar con-
form pct.4.2., transportatorul se obligă să compense-
ze prejudiciile cauzate călătorilor în urma deservirii 
necalitative a acestora. Autogara nu poartă răspun-
dere față de persoanele terțe pentru neîndeplinirea 
obligațiilor contractuale de către transportator. Rapor-
tând circumstanțele cauzei la norma de drept, Curtea 
de Apel Chișinău reține că intimata SA „Gara Nord” 
și-a îndeplinit obligațiile contractuale, realizând bile-
tele pentru rutele efectuate de transportator conform 
legislației. Mai mult decât atât, conform pct.10 lit.(b) 
din Regulamentul nr.854/2006, pasagerul are dreptul 
să restituie biletul până la plecarea autobuzului și să 
primească suma achitată. În ciuda faptului că pasa-
gerul a depistat că lipsește locul nr.54 în autocar, la 
momentul îmbarcării, până la plecarea autocarului de 
pe teritoriul Gării de Nord, el nu a denunțat acest fapt 
și nici nu a solicitat returnarea biletului. În pofida fap-
tului că pasagerul cunoștea despre faptul că ruta este 
deservită de SRL „Grozavu” în calitate de transporta-
tor, a înaintat acțiune către SA „Gara Nord” care nu 
este pârâtul corespunzător [37]. 

Generalizând cele relatate, deducem că în 
percepția sociojuridică, în legislația Republicii Mol-
dova noțiunea de „autogară” apare într-o triplă calita-
te: a) complex imobiliar în cadrul căruia se desfășoară 
activități specifice serviciilor de transport regulat de 
călători și bagaje; b) intermediar al încheierii contrac-
telor de transport regulat de călători și bagaje; c) ser-
viciu public.

Natura juridică a raporturilor dintre autogară 

și organizațiile de transport nu cade sub incidența 
construcțiilor juridice prevăzute de Codul civil. Prin 
urmare, interacțiunea dintre autogară, transporta-
tori și pasageri se caracterizează prin următoarele 
particularități: a) autogările nu pot fi parte la contractul 
de transport; rolul acestora se rezumă doar la presta-
rea unor servicii auxiliare, precum vânzarea biletelor, 
anunţarea orelor de plecare şi de sosire etc.; b) autoga-
ra acționează în interesul și pe mandatul organizației 
de transport; încheie în numele transportatorului acte 
juridice cu pasagerii; îndeplinește acțiuni de fapt 
cu privire la organizarea transporturilor, în timp ce 
obligația efectuării transportului propriu-zis se pune 
pe seama transportatorului.

Deși art.86 alin.(3) din Codul transporturilor ru-
tiere prevede că înființarea autogărilor se efectuează 
cu aprobarea consiliilor locale, norma respectivă nu-și 
are aplicabilitate practică. Motivul rezidă în faptul că 
Î.S. „Gările și Stațiile Auto” deține monopolul în ac-
tivitatea de autogară, filialele acesteia fiind înregistra-
te în perioada anilor 1991-1993. Singura autogară cu 
capital privat este SA „Gara Nord”, dar și aici, prin-
cipalul acționar este statul care, prin intermediul Î.S. 
„Gările și Stațiile Auto”, deține 85% din pachetul de 
acțiuni, respectiv poate lua decizii în mod unilateral.

 Altă problemă ține de eliberarea licențelor pen-
tru activitatea de autogară. Art.88 alin.(2) din Codul 
transporturilor rutiere prevede că licențierea activității 
de autogară se efectuează în conformitate cu Legea 
privind reglementarea prin licențiere a activității de 
întreprinzător. Problema ține de faptul că în legea no-
minalizată, activitatea de autogară nu este inclusă în 
lista genurilor de activitate supuse licențierii. De aici 
și întrebarea, care este mecanismul licențierii genului 
respectiv de activitate și care este autoritatea respon-
sabilă de licențiere?

 Menționăm și incoerența admisă de legiuitor la 
art.92 din Codul transporturilor rutiere potrivit căruia 
temeiurile de suspendare și retragere a licenței ar fi 
prevăzute de Legea cu privire la principiile de bază de 
reglementare a activității de întreprinzător. Trimiterea 
respectivă este una eronată, motiv din care propunem 
modificarea art.92 prin susbstituirea sintagmei „Le-
gea cu privire la principiile de bază de reglementare 
a activității de întreprinzător” cu „Legea privind re-
glementarea prin licențiere a activității de întreprin-
zător”.

 Incertitudini de ordin legislativ există și cu refe-
rire la actul normativ care reglementează activitatea 
de autogară. Stabilind cerințele pentru amenajarea și 
dotarea autogărilor, Codul transporturilor rutiere face 
trimitere la noul regulament cu privire la autogară 
care, de facto, încă nu există. Luând în considerație 
acest fapt, până la adoptarea unui nou regulament, 
dispozițiile art.86-92 din Codul transporturilor rutiere 
dedicate activității de autogară rămân fără aplicabili-
tate practică.
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Introducere. În acest studiu, vom aborda o ches-
tiune de interes teoretic (doctrinar) și practic 

privind interpretarea și aplicarea legislației fiscale. În 
speță, ne vom referi la modul de calculare și achitare a 
taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicu-
lele înmatriculate în Republica Moldova. De curând, 
perceperea acestei taxe a început să creeze dificultăți 
atât organelor fiscale, cât și posesorilor de autovehicule 
înmatriculate în Republica Moldova. 

Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr.71 
din 12 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative, a adoptat politica bugetar-fisca-
lă pe anul 2015. Astfel, a fost amendată și Anexa nr.1 
– Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehi-
culele înmatriculate în Republica Moldova la titlul IX 
– „Taxele rutiere din Codul fiscal al Republicii Moldo-
va”, care a intrat în vigoare la 1 mai 2015. 

 Organul central de specialitate al statului [1], care 
elaborează şi promovează politica unică a statului în 
domeniul finanţelor publice, este Ministerul Finanţe-
lor. Ministerul este responsabil de acumularea venituri-
lor la bugetul public naţional. Pentru exercitarea func-
ţiilor de bază ce îi revin, Ministerul elaborează cadrul 
normativ ce reglementează: sistemul fiscal, sistemul 
vamal, sistemul bugetar şi procesul bugetar. De aseme-
nea, elaborează şi aprobă acte normative departamen-
tale pe domeniile sale de competenţă. Prin intermediul 
Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor asigu-
ră administrarea fiscală.

Materiale și metode aplicate. Prezentul studiu a 
fost elaborat, în baza publicațiilor științifice din dome-
niu, a actelor legislative și normative în vigoare și a 
practicii judiciare relevante. În studiu au fost utilizate: 
metoda logică prin aplicarea raționamentelor deductive 
și de sinteză, metoda comparativă de analiză și metoda 
istorică. Scopul acestui demers științific este analiza 

competențelor Ministerului Finanțelor și a organelor fis-
cale în domeniul interpretării și aplicării legislației fiscale 
la calcularea taxei pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Rezultate obținute și discuții. Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, aflându-se sub oblăduirea Ministeru-
lui Finanțelor, în goană după acumularea veniturilor la 
buget, demonstrează lipsă de respect față de lege. Acest 
fapt este atestat prin încasarea ilegală a unei părți din 
cuantumul taxei percepute de la posesorii de autovehi-
cule, înmatriculate în Republica Moldova în perioada 
fiscală 2012 și, respectiv, 2013. 

Astfel, IFPS, având susținerea Ministerului Finanțelor, 
a emis unele acte normative contrare legii, fapt atestat și 
de către instanța de judecată [2]. 

Ulterior, Ministerul Finanțelor, conștientizând că 
anterior, practic, a impus IFPS să interpreteze și să aplice 
eronat legea în raport cu contribuabilii, astfel acesta, 
deja în 2015, ne-a surprins cu o explicație bizară, cum 
trebuie contribuabilii să perceapă unele prevederi ale 
Legii nr.71/2015 referitoare la calcularea taxei pentru 
folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatricu-
late în Republica Moldova [3]. 

Prin Comunicatul informativ nr.14/3-07/170 
din 9.06.2015 privind aplicarea corectă a unor preve-
deri din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin 
Legea nr.71 din 12.04.2015 [4], Ministerul Finanțelor, 
la compartimentul II – „Cu privire la aplicarea norme-
lor privind modificarea mărimilor cotelor taxei pentru 
folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatri-
culate în Republica Moldova”, comunică următoarele: 
„... în cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica 
Moldova – obligate să efectueze testarea tehnică o dată 
pe an, taxa pentru folosirea drumurilor de către auto-
vehiculele înmatriculate în Republica Moldova se va 
calcula şi achita printr-o plată unică şi în volum deplin, 
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conform cotelor taxei în vigoare în momentul achită-
rii.

Astfel, în cazul în care contribuabilul, pînă la data 
de 30.04.2015 inclusiv, a calculat şi a achitat, printr-
o plată unică şi în volum deplin, taxa pentru folosirea 
drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în 
Republica Moldova, conform cotelor taxei în vigoare 
în momentul achitării pentru autovehiculul corespun-
zător, iar testarea tehnică obligatorie aferent autovehi-
culului respectiv se efectuează după data de 01.05.2015 
inclusiv, acesta nu are obligaţia de a recalcula mărimea 
taxei conform cotelor taxei stabilite începând cu data 
de 01.05.2015 şi de a achita diferenţa dintre mărimea 
taxei conform cotelor taxei în vigoare până la data de 
30.04.2015 inclusiv cotele taxei începând cu data de 
01.05.2015ˮ.

Așadar, guvernanții interpretează eronat prevederile 
legale, întrucât nu cunosc practica aplicării dreptului, 
de aceea și emit acte normative ilegale, contrare logicii 
formale și principiilor dreptului.

În opinia subsemnatului, textul, expus supra, din 
compartimentul II al Comunicatului informativ al MF 
nr.14/3-07/170 din 9.06.2015 privind aplicarea corectă 
a unor prevederi din Codul fiscal, aferente modificări-
lor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015 trebuie să 
fie expus în următoarea redacție: „ ... în cazul autove-
hiculelor înmatriculate în Republica Moldova, obligate 
să fie supuse testării tehnice o dată pe an, taxa pentru 
folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatri-
culate în Republica Moldova va fi calculată şi achitată 
printr-o plată unică şi în volum deplin, conform cotelor 
taxei care sunt în vigoare pe perioada stabilită pen-
tru achitarea acestora [5]. 

 Astfel, în cazul în care contribuabilul, până la 
30.04.2015 inclusiv, a calculat şi a achitat, printr-o plată 
unică şi în volum deplin, taxa pentru folosirea drumu-
rilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova, conform cotelor taxei în vigoare în momen-
tul achitării pentru autovehiculul corespunzător, acesta 
este obligat, pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015, să 
recalculeze mărimea taxei, conform cotelor taxei stabi-
lite începând cu 01.05.2015, şi să achite diferenţa taxei, 
în baza cotelor taxei în vigoare începând cu 01.05.2015 
și a celor până la 30.04.2015. Achitarea unei taxe este 
o obligație, și nu un drept câștigat, de aceea recalcula-
rea taxei este o procedură obligatorie pentru cei care au 
achitat taxa integral până la 30.04.2015. 

Prin urmare, pentru perioada fiscală 2015 (01.01–
31.12.2015), taxa va fi recalculată și achitată astfel: 
pentru perioada 01.01.2015-30.04.2015, conform cote-
lor statuate în Anexa nr.1 a titlului IX din Codul fiscal 
în redacția Legii nr.324 din 27.12.2012 pentru modi-
ficarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 
24.04.1997, iar pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015 
– conform cotelor statuate în Anexa nr.1 a titlului IX din 
Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015 pen-
tru modificarea și completarea unor acte legislative.

Exemplificăm: Să admitem că un contribuabil este 
posesorul unui autoturism cu capacitatea cilindrică a 
motorului de 2.325 cm³ care, conform legislației, este 
supus testării obligatorii o dată pe an.

Așadar, pentru perioada 1 ianuarie –30 aprilie 2015, 

în temeiul pct. 2 lit. b) din Anexa nr.1 la titlul IX din 
Codul fiscal, prevedere în vigoare pentru această pe-
rioadă (în redacția pct. 8 al art.I din Legea nr.324 din 
27 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea 
Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997) [6] ur-
mează a fi aplicată cota taxei în cuantum de 0,60 lei/
cm³, iar pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2015, în 
conformitate cu prevederile pct.2 lit.b) din Anexa nr.1 
la titlul IX din Codul fiscal (în red. pct. 106 al art.IV 
din Legea nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea 
și completarea unor acte legislative) – cota în mărime 
de 0,90 lei/cm³.

Astfel, pentru perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2015, 
taxa pentru folosirea drumurilor de autovehiculele în-
matriculate în Republica Moldova, datorată bugetului 
de stat, va constitui 458,63 lei (2325 cm³ x 0,60 lei/cm³ 
: 365 zile x 120 zile = 458,63 lei), iar pentru perioada 
1 mai-31 decembrie 2015 – 1404,56 lei (2325 cm³ x 
0,90 lei/cm³ : 365 zile x 245 zile = 1404,56 lei).

Prin urmare, pentru perioada fiscală 2015 în cazul 
examinat supra, urmează a fi achitată o taxă în mări-
me de 1863,19 lei (1404,56+458,63=1863,19 lei)ˮ.

Deci taxa pentru utilizarea drumurilor de către un 
autoturism, înmatriculat în Republica Moldova, cu 
capacitatea cilindrică a motorului de 2.325 cm³, pen-
tru anul 2015, urmează a fi achitată de către posesorul 
acestuia în cuantum de 1863,19 lei, și nu de 1395 lei 
(2325 cm³ x 0,60 lei = 1395 lei), precum a fost achi-
tată de cei șmecheri, sau 2092,50 lei (2325 cm³ x 0,90 
lei) – cea achitată de contribuabilii de bună-credință, de 
altfel, jefuiți de către stat, la indicațiile și informațiile 
eronate ale autorităților sale.

Astfel, urmare a informării eronate de către Minis-
terul Finanțelor a SFS și a tuturor contribuabililor și 
a aplicării greșite a prevederilor legale, șmecherii vor 
achita o taxă mai mică cu 697,50 lei (2092,50 - 1395), 
în raport cu contribuabilii de bună-credință, iar buge-
tul va fi vitregit de sumele respective – repercusiune a 
aplicării neuniforme și ilegale a legislației fiscale. Cel 
mai grav este că, printr-un asemenea comportament 
iresponsabil al guvernanților, nu vom reuși să educăm 
contribuabili onești. Ba, dimpotrivă, toți se vor strădui 
să fie cât mai ageri, pentru a folosi cu mare iscusință 
gafele autorităților publice și ale organelor fiscale.

Contribuabilii solicită aplicarea corectă și judici-
oasă a principiilor dreptului și a legislației fiscale la 
administrarea fiscală. Realitatea însă este una incer-
tă, autoritățile, fiind arogante, stimulează optimizarea 
cheltuielilor pentru impozite și taxe. Dacă această taxă 
ar fi fost administrată conform cadrului legal în vigoa-
re, urmare a exemplului expus supra, șmecherii dato-
rau bugetului o sumă de 468,19 lei (1863,19 - 1395), 
iar contribuabililor de bună-credință urma să le fie re-
stituită sau trecută în cont suma de 229,31 lei (2092,50 
- 1863,19). Deci contribuabilii care respectă legea se 
află într-o situație stupidă, iar șmecherii sunt în vogă în 
Republica Moldova, aceștia fiind sub protectoratul MF 
și, implicit, al SFS. Prin urmare, MF și SFS (IFPS și 
IFS teritoriale) sunt interesați nu de aplicarea judicioa-
să a legislației fiscale, ci de faptul să nu le fie create lor 
anumite dificultăți la administrarea fiscală.

Cu regret, Ministerul Finanțelor, interpretând eronat 
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prevederile legale, impune SFS să aplice greșit încasa-
rea acestei taxe rutiere, iar pe contribuabili îi îndeamnă 
să fie mai deștepți cu cinci minute. Astfel, Ministerul 
Finanțelor informează că cei care au achitat taxa ru-
tieră până la 30 aprilie 2015 inclusiv, nu trebuie să 
recalculeze această taxă, iar cei mai puțin informați, 
deci simplul contribuabil urmează să achite, începând 
cu 1 mai 2015, până la 31 decembrie 2015 o taxă ma-
jorată pentru întregul an calendaristic. Deci contribu-
abilii onești urmează să achite taxa atât pentru ei, cât 
și pentru cei șmecheri. Astfel tindem noi să educăm 
contribuabili onești?! Vom reuși în asemenea mod să 
avem rezultate?!

Așadar, taxa rutieră în cauză este achitată pentru 
perioada fiscală – anul calendaristic. Pentru mai multă 
claritate, invocăm prevederile art.5 pct. 41) din Codul 
fiscal, în care este relevată noțiunea de an fiscal – an 
calendaristic. Astfel legiuitorul, statuând exhaustiv li-
mitele temporale ale perioadei respective cu începere 
de la 1 ianuarie şi care se termină cu 31 decembrie, 
precizează că perioada fiscală pentru care este achitată 
taxa respectivă este 1 ianuarie-31 decembrie 2015. De 
asemenea, conform DEX-ului: calendaristic, -ă, ca-
lendaristici, -ce, adj. Privitor la calendar, după calen-
dar. ◊ An calendaristic = an de 365 de zile, socotit de 
la 1 ianuarie la 31 decembrie. 

În temeiul art.5 din Legea finanţelor publice şi res-
ponsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 
[7], bugetele sunt aprobate pentru o perioadă de un an 
bugetar, iar, conform art.46 din Legea citată supra, 
anul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 
decembrie.

De asemenea, legiuitorul a statuat prevederi simi-
lare și în Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind 
sistemul bugetar şi procesul bugetar [8] că anul buge-
tar pe teritoriul Republicii Moldova începe la 1 ianua-
rie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an (art.4), 
iar Lista veniturilor bugetare este aprobată ca anexă la 
legea bugetară anuală (art.8 alin.(3)).

Deci, în Republica Moldova, anul fiscal și anul 
bugetar sunt intervale de timp identice cu anul ca-
lendaristic. 

Prin legea bugetară anuală – Legea bugetului de 
stat pe anul 2015 nr.72 din 12.04.2015 [9], Parlamen-
tul a autorizat încasarea veniturilor publice la bugetul 
de stat, inclusiv a taxei pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele înmatriculate în Republica Mol-
dova în bugetul de stat. 

În baza art.2 alin.(1) lit. b) din Legea fondului ru-
tier nr.720-XIII din 02.02.1996 [10], surse de consti-
tuire a fondului rutier sunt și taxele rutiere percepute 
conform legislaţiei fiscale.

 În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) din 
Legea nr.720-XIII/1996, componenta fondului ruti-
er, constituită din sursele indicate la alin.(1) al aces-
tui articol, este parte integrantă la bugetul de stat şi 
se  aprobă anual de Parlament. Inițial, taxa de folosire 
a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule în-
matriculate în Republica Moldova, era încasată ținînd 
cont de prevederile statuate expres în anexa nr.2 la Le-
gea fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996 [11].

 Mijloacele prevăzute sunt acumulate la contul 

fondului Trezoreriei de Stat. Cheltuielile fondului [12] 
sunt finanţate conform prevederilor programelor anu-
ale ale lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumuri-
lor publice [13], aprobate de Guvern [14], în limitele 
concrete pe obiective şi categorii de lucrări. Partea 
fondului neutilizată în anul bugetar este reportată la 
anul următor.

În baza art.8 alin.(1) din Legea citată supra, con-
trolul asupra virării integrale şi la timp a accizelor şi 
taxelor în fond revine organelor Ministerului Finan-
ţelor. În cazul nerespectării modului de calculare, de-
clarare şi/sau achitare a taxelor aferente fondului ru-
tier, organele fiscale vor aplica măsurile de asigurare 
a stingerii, de răspundere şi executare silită aferente 
obligaţiilor fiscale, conform Codului fiscal.

Așadar, legea trebuie respectată, interpretată și 
aplicată corect chiar și de persoanele vizate cu funcții 
de control fiscal.

Potrivit pct. 7 subpct. 7) din Regulamentul pri-
vind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finan-
ţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 
14.11.2008 cu privire la reglementarea activităţii Mi-
nisterului Finanţelor [15], ministerul este învestit cu 
următoarele drepturi generale: să emită, în limitele 
competenţei sale, acte normative departamentale exe-
cutorii pentru autorităţile administraţiei publice, pen-
tru persoanele juridice, indiferent de subordonarea lor 
departamentală, forma organizatorico-juridică şi tipul 
de proprietate, precum şi pentru persoanele fizice. 

 Conform pct. 9 subpct.1), ministrul emite ordine 
şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Ministe-
rului, cu publicarea acestora în modul stabilit, şi con-
trolează executarea lor. 

Astfel, ținând cont de Comunicatul informativ al 
MF nr.14/3-07/170 din 9.06.2015 privind aplicarea 
corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente mo-
dificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015 
(de altfel, act oficial, tratat greșit de către funcționarii 
publici în realitate, ca fiind net superior legii sau chiar 
și Constituției), emis de către Ministerul Finanțelor, 
în acest caz, cum va proceda SFS? SFS va continua 
practica vicioasă de a desconsidera legea și contribua-
bilul sau se va conforma prevederilor legale? 

De altfel, la 25 iulie 2015, taxa rutieră a fost calcu-
lată pe site-ul www.servicii.fisc.md, conform Anexei 
nr.1 la titlul IX din CF în redacția Legii nr.324/2012, 
și nu a Legii nr.71/2015, iar cei de la Bancă nu știu 
cum să calculeze această taxă, motivând că nu au mo-
dificările în program și așteaptă indicațiile de rigoare 
de la SFS. 

Totodată, subsemnatul a avertizat autoritățile pu-
blice să ia măsuri pentru a nu admite și în anul fiscal 
2015 violarea prevederilor legale la calcularea și înca-
sarea taxei rutiere în partea ce ține de taxa pentru folo-
sirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate 
în Republica Moldova.

Guvernanții au tergiversat adoptarea politicii bu-
getar-fiscale pe anul 2015. În această situație, pentru 
a avea o certitudine și o stabilitate, nu ar fi fost cazul 
să intervină brutal, pe la mijlocul anului bugetar, și să 
majoreze cotele taxei pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele înmatriculate în Republica Mol-
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dova. Însă odată ce au intervenit, să o facă legal. Deci, 
pentru perioada fiscală 2015, să aplice prevederile 
Anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal, care erau 
în vigoare pentru perioada fiscală 2015, iar, pentru 
perioada fiscală 2015, Anexa nr.1 la titlul IX din Codul 
fiscal a avut două redacții (pentru perioada 1 ianuarie 
2015-30 aprilie 2015, Anexa a fost expusă în redacția 
Legii nr.324/2012, iar pentru perioada 1 mai 2015-31 
decembrie 2015, în redacția Legii nr.71/2015). 

Astfel, urma ca pentru perioada 1 ianuarie 2015-
30 aprilie 2015 să fie aplicate cotele statuate în Ane-
xa nr.1 la titlul IX din Codul fiscal în redacția Legii 
nr.324/2012, iar pentru perioada 1 mai 2015-31 de-
cembrie 2015 – cotele introduse în Anexa nr.1 la titlul 
IX din Codul fiscal prin Legea nr.71/2015.

Legiuitorul constituant, la art.76 din Constituție, a 
stipulat faptul că legea se publică în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publi-
cării sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea 
legii atrage inexistenţa acesteia. 

Ulterior, Curtea Constituțională, prin Hotărâ-
rea nr.32 din 29 octombrie 1998, a interpretat art.76 
din Constituţia Republicii Moldova, statuând: „Legea 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută 
în textul ei, dar care nu poate precede data publicării 
legiiˮ. De asemenea, legiuitorul, în art.120 din Regu-
lamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-
XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamen-
tului Parlamentului [16], a specificat expres faptul că 
Legile adoptate, ca rezultat al angajării răspunderii 
Guvernului în faţa Parlamentului, intră în vigoare la 
data publicării.

Așadar, urmare a celor relevate supra consta-
tăm că în două legi, adoptate recent prin procedură 
excepțională (în extremis), de angajare a răspunderii 
Guvernului față de Parlament, au fost admise unele 
erori.

Astfel, luând în considerare normele invocate 
supra, data intrării în vigoare a acestei legi (Legea 
nr.71/2015) nu poate fi alta decât data publicării legii 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, deci 28 
aprilie 2015, și nu 1 mai 2015. Datele relevate infra, 
care își găsesc oglindire în sintagmele din art.XXVI 
alin.(1) din Legea nr.71/2015: „intră în vigoare la 
1 mai 2015ˮ, „care se pun în aplicare la 1 ianuarie 
2015ˮ, „care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2016ˮ, 
„care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2017ˮ, sunt ile-
gale și neconstituționale.

Prin urmare, asemenea legi sunt adoptate în ex-
tremis, pentru a intra în vigoare imediat, deci la data 
publicării, și nu la orice altă dată ulterioară, prestabi-
lită. La fel, menționăm că nu există nicio urgență de a 
adopta legi prin asemenea procedură, ca acestea să fie 
puse în aplicare abia la 1 ianuarie 2016 și, respectiv, 
la 1 ianuarie 2017.

Totodată, Curtea Constituțională în pct. 8 din Ho-
tărârea nr.15 din 27.05.1998, într-o speță similară, a 
constatat faptul că sintagma „... şi se aplică de la data 
...ˮ este în contradicţie cu dispoziţiile art.76 din Con-
stituţie. Deci în asemenea situație (când legea fiind 
adoptată la 12.04.2015 se pune în aplicare la 1 ianua-

rie 2015), Parlamentul a dispus aplicarea unei legi or-
ganice inexistente. 

În art.22 din Constituţie, este consacrat principiul 
neretroactivităţii legii, care urmăreşte protejarea liber-
tăţilor și contribuie la fortificarea securităţii juridice 
și a certitudinii în raporturile interumane. Principa-
la valoare a ordinii de drept constă în posibilita-
tea oferită fiecăruia de a-şi conforma comporta-
mentul regulilor anterior stabilite. 

Așadar, în acest caz, nu este vorba despre 
excepțiile arhicunoscute privind aplicarea principiu-
lui retroactivității exprese a legii. În opinia subsem-
natului, conceptul de retroactivitate expresă, mai nou 
instituit, trebuie desconsiderat, deoarece acesta nu 
este relevat plenar în doctrina juridică, ci utilizat de 
către Parlament pentru a-și acoperi nuditatea juridică, 
uneori cu acceptul tacit sau expres al Înaltei Curți.

Totodată, Guvernul are îndrituirea constituţională 
de a-şi asuma răspunderea față de Parlament în anumite 
condiţii: existenţa unei urgenţe în adoptarea măsurilor 
conţinute în legea asupra căreia Guvernul şi-a angajat 
răspunderea; necesitatea ca reglementarea în cauză să 
fie adoptată cu maximă celeritate; importanţa domeniu-
lui reglementat şi aplicarea imediată a legii în cauză.

Legile nr.71/2015 [17] și nr.73/2015 [18], publica-
te în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, au in-
trat în vigoare la data publicării acestora și punctum. 
Politica bugetar-fiscală trebuie adoptată la timp, pînă 
la începerea unui nou an bugetar/fiscal/calendaristic.

Subsemnatul a solicitat autorităților publice com-
petente amendarea unor prevederi ale art.XXVI alin.
(1) din Legea nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modi-
ficarea şi completarea unor acte legislative și, respec-
tiv, a art.24 din Legea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2015 nr.73 din 12 aprilie 2015, astfel 
încât data intrării în vigoare pentru ambele legi să fie 
data publicării acestora în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova.

Iată care este răspunsul parvenit din partea 
autorităților.



Nr. 5, 2016REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

48

Unii ar spune că ceea ce reprezentanții autorităților 
publice cu bună-știință au omis să indice în răspunsul 
lor este neesențial/nerelevant, fapt cu care nu putem 
fi de acord, deoarece statuările Curții Constituționale 
de la litera c) din considerentele hotărârii și, respec-
tiv, de la lit.b) din dispozitivul HCC nr.32/1998 [19] 
relevă că Înalta Curte a stipulat expres și exhaustiv că 
data intrării în vigoare a legii, prevăzută în textul ei, 
nu poate precede data publicării acesteia. Deci răs-
punsul autorităților expus supra este unul incomplet, 
prin care acestea încearcă să-și justifice greșeala.

Așadar, nefiind de acord cu răspunsul parvenit de 
la Ministerul Finanțelor, am reiterat mesajul cu une-
le explicații suplimentare, detaliate.

Dacă ne dorim cu adevărat edificarea unui stat 
de drept, Parlamentul trebuie să intervină prompt, 
atunci când legea este desconsiderată. Prin urmare, 
în afară de funcția de bază, de legiferare, în teme-
iul art.66 lit. c) din Constituție, Parlamentul mai are 
atribuţia de a interpreta legile şi a asigura unitatea 
reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării. 
Legiuitorul de asemenea, în conformitate cu preve-
derile art.66 lit. f) din Constituție, exercită controlul 
parlamentar asupra puterii executive, sub formele şi 
în limitele prevăzute de Constituţie.

Subsemnatul a expediat o petiție Președintelui 
Parlamentului Republicii Moldova, care a fost 
recepționată la 12.05.2015. Astfel, DPA, la 
18.05.2015, ne-a informat că petiția urmează a fi 
examinată de către Guvernul Republicii Moldova. 
Așadar, din partea Ministerului Finanțelor, am pri-

mit un răspuns evaziv referitor la petiție (a se vedea 
infra).

Totodată, suntem la curent cu faptul că legiuito-
rul, prin art.II din Legea nr.108 din 28.05.2015 pen-
tru modificarea şi completarea unor acte legislative 
[20], a expus art.XXVI alin.(1) din Legea nr.71 din 
12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative într-o nouă redacție.

Astfel, constatăm că unor funcționari din cadrul 
anumitor autorități publice nu le permite orgoliul 
să recunoască faptul că au greșit și să remedieze 
situația.

Așadar, cu regret, constatăm că cei de la Minis-
terul Finanțelor, de comun cu Ministerul Justiției și 
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, au 
convenit să prezinte petentului un răspuns trunchiat, 
în care să nu indice statuările de la lit. c) din consi-
derentele și cele din dispozitivul de la pct. 1 lit. b), 
expuse de către Înalta Curte în HCC nr.32/1998.

În final, conchidem că nu poți cere nimănui să 
respecte legi și alte acte normative, de a căror exis-
tenţă sau conţinut nu are cunoștinţă. Cetăţenii află 
despre existenţa și conţinutul lor doar după publi-
care [21]. De îndată ce legea a fost publicată, există 
prezumţia legală, absolută și irefutabilă, că nimeni 
nu poate invoca necunoașterea legii ca scuză a con-
duitei sale contrarii: Nemo censetur ignorare legem. 
(Nimănui nu-i este scuzată necunoașterea legii). De 
asemenea, în acest context este necesară o precizare: 
având în vedere faptul că ,,nepublicarea legii atrage 
inexistenţa acesteiaˮ, este evident că data indicată în 
textul legii se prezumă a urma data publicării ei în 
Monitorul Oficial, și nu invers. Deci data intrării în 
vigoare a legii, prevăzută în textul ei, nu poate pre-
cede data publicării acesteia.

Astfel, am reiterat către autorități solicitarea de a 
respecta legea. Iată răspunsurile/reacția acestora.
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În cele din urmă, guvernanții recunosc tacit că au 
greșit (Ministerul Finanțelor [...] nu deține atribuțiile 
și competențele corespunzătoare care i-ar permite re-
vizuirea directă a cadrului legal în vigoare) și astfel 
încearcă să-și justifice incompetența prin invocarea 
unor principii (principiul neretroactivității legii), pe 
care, de altfel, ei înșiși nu le respectă. Deci Ministerul 
Finanțelor, în primul caz, invocă principiul activității 
legii pe care-l desconsideră, iar, în cel de-al doilea, 
principiul neretroactivității legii pe care, de aseme-
nea, îl ignorează. 

Pentru a vă convinge cât de duplicitari sunt 
guvernanții, a se vedea: capitolul II cu privire la apli-
carea normelor privind modificarea mărimilor cotelor 
taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicu-
lele înmatriculate în Republica Moldova din Comu-
nicatul informativ al Ministerului Finanțelor nr.14/3-
07/170 din 9.06.2015 privind aplicarea corectă a unor 
prevederi din Codul fiscal, aferente modificărilor ope-
rate prin Legea nr.71 din 12.04.2015 [22].

Revenim la subiectul abordat, prin operarea judici-
oasă a prevederilor legislației fiscale.

Conform art.335 alin.(1) din Codul fiscal, taxele 
rutiere [23] sunt taxe percepute pentru folosirea dru-
murilor şi/sau a zonelor drumului public şi/sau zonele 
de protecţie a acestuia din afara perimetrului locali-
tăţilor. Legiuitorul a statuat expres, la art.335 alin.
(2) lit. a) din CF, că sistemul taxelor rutiere include și 
taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicu-
lele înmatriculate în Republica Moldova. 

Luând în considerare prevederile alin.(3) al artico-
lului citat supra, subiecţii impunerii achită taxele ru-
tiere la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului 
de stat, conform clasificaţiei bugetare. 

În baza art.335 alin.(4) din CF, taxele rutiere achi-
tate sunt incluse în cheltuielile ce vor fi deduse în con-
formitate cu titlul II al Codului fiscal. Deci această 
prevedere este aplicabilă subiecților care desfășoară 
activitate antreprenorială, și nu persoanelor fizice – 
cetățenilor. 

În sensul art.336 pct. 11) din Codul fiscal, posesor 
de autovehicul – persoană fizică sau persoană juridi-
că, în a cărei posesie se află autovehiculul. Deci nu 
este vorba neapărat de proprietar, ca subiect al acestor 
relații sociale.

Infra, relevăm asieta taxei pentru folosirea drumu-
rilor de către autovehiculele înmatriculate în Republi-
ca Moldova cu elementele sale.

Conform prevederilor art.337 din Codul fiscal, su-
biecţi ai impunerii sunt persoanele fizice şi persoanele 
juridice, posesoare de autovehicule înmatriculate în 
Republica Moldova, iar, în temeiul art.338 alin.(1) din 
CF, obiect al impunerii sunt autovehiculele înmatricu-
late permanent sau temporar în Republica Moldova: 
motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicu-
le pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau 
de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe 
şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semi-
remorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte au-
tovehicule cu autopropulsie. 

Totodată, la alin.(2) legiuitorul a statuat și unele 
excepții de la regula generală. Astfel, nu constituie 
obiect al impunerii: tractoarele şi remorcile folosite în 
activitatea agricolă, autovehiculele pentru transportul 
în comun pe fir electric, autovehiculele din dotarea 
forţei militare străine, în conformitate cu tratatele in-
ternaţionale la care Republica Moldova este parte.

Cotele taxei sunt stabilite conform Anexei nr.1 la 
titlul IX din Codul fiscal (art.339 alin.(1)). În anul ca-
lendaristic 2015, Anexa nr.1 a avut două redacții (una 
valabilă pentru perioada 01.01-30.04.2015 și cealaltă 
pentru perioada 01.05–31.12.2015).

În baza art.340 alin.(1) din Codul fiscal, perioada 
fiscală este anul calendaristic, deci la caz, perioada 
01.01-31.12.2015. Taxa este achitată pentru perioa-
da fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin, cu 
excepţia cazului stabilit la art.341 alin.(9). Subiecţii 
impunerii achită taxa: la data înmatriculării de stat a 
autovehiculului; la data înmatriculării de stat curente 
a autovehiculului, dacă până la această dată taxa nu 
a fost achitată; la data efectuării testării tehnice obli-
gatorii anuale a autovehiculului, dacă până la această 
dată taxa nu a fost achitată.

Nu se face înmatricularea, precum şi testarea teh-
nică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea 
documentului de plată ce confirmă achitarea taxei 
pentru anul curent [24]. 

Conform art.341 alin.(1) din CF, taxa este calculată 
de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcţie 
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de obiectul impunerii şi de cota impunerii. Astfel, apa-
re întrebarea: în cazul în care există divergențe între 
calculul efectuat de către subiectul impunerii (poseso-
rul este o persoană fizică care nu desfășoară activitate 
de antreprenoriat) și calculul indicat de programul in-
stalat în calculatorul instituției financiare, cum poate 
fi soluționat acest diferend?

 Taxa este achitată de către subiectul impunerii. 
De asemenea, prevederile alin.(3) și (4) ale aceluiași 
articol 341 nu sunt relevante pentru subiectul exami-
nat în speța noastră (persoană fizică – cetățean). 

Taxa va fi achitată pentru autovehiculele care se 
află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei 
obligaţiei de achitare a taxei. Taxa nu va fi achita-
tă pentru: autovehiculele rebutate, precum şi pentru 
cele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie 
sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu 
ţinerea evidenţei autovehiculelor; autovehiculele ne-
utilizate de către persoanele fizice – cetăţeni. Dacă 
pentru aceste autovehicule taxa a fost achitată până 
la data radierii din evidenţă/scoaterii din circulaţie, 
taxa achitată nu va fi restituită. În cazul înstrăinării 
autovehiculului, pentru care taxa pe perioada fiscală 
curentă a fost achitată, noul posesor nu achită taxa, 
iar fostului posesor nu i se restituie taxa achitată. 
Pentru autovehiculele care, în baza legii sau a unui 
act juridic, se află în posesia unei alte persoane decât 
proprietarul (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procu-
ră, comodat, gaj etc.), taxa va fi calculată şi achitată 
de către posesor, în condiţiile în care pentru perioada 
fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către 
proprietar sau posesorul anterior. 

 În baza alin.(9) art.341 din Codul fiscal pentru 
autovehiculele care, conform legislaţiei, sunt supuse 
testării tehnice obligatorii de două ori pe an, subiecţii 
impunerii achită taxa, în rate egale, la data testării 
tehnice obligatorii a acestora. De altfel, din exem-
plul prezentat de Ministerul Finanțelor în Comunica-
tul informativ nr.14/3-07/170 din 9.06.2015 privind 
aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal, 
aferente modificărilor operate prin Legea nr.71 din 
12.04.2015, rezultă cu certitudine că taxa nu a fost 
achitată în rate egale, deoarece contribuabilul, pose-
sorul unui autobuz cu 14 locuri, a achitat pentru pri-
ma jumătate a anului calendaristic 1.200 lei, iar pen-
tru cea de-a doua jumătate – 1.800 lei. Deci nu poate 
fi susținută argumentarea ministerului că în acest caz 
taxa ar fi fost achitată în rate egale (1.200 ≠ 1.800). 
Mai mult, acest exemplu reconfirmă teza susținută de 
subsemnat, precum că taxa urmează a fi achitată în 
baza Codului fiscal şi a altor acte normative, adopta-
te în conformitate cu acesta, publicate oficial, şi care 
sunt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea 
impozitelor şi taxelor [25]. Deci corect ar fi, în ca-
zul în care cuantumul taxei rutiere achitate de către 
posesorul unui autobuz cu 14 locuri pentru prima ju-
mătate a perioadei fiscale 2015 ar constitui o sumă 
în mărime de 1390,68 lei (789,04 lei (suma datorată 
bugetului de stat pentru perioada 01.01-30.04.2015, 

când cota anuală constituia 2.400 lei) + 601,64 lei 
(suma datorată bugetului de stat pentru perioada 
01.05-30.06.2015, când cota anuală constituia deja 
3.600 lei)), iar pentru cealaltă jumătate a perioadei 
fiscale 2015 obligația fiscală ar fi în sumă de 1.800 lei 
(cota taxei anuale fiind de 3.600 lei).

Așadar, prin aplicarea eronată a prevederilor 
legislației fiscale, bugetul de stat, în acest caz, ile-
gal a fost lipsit de 190,68 lei pentru un autobuz. Deci 
recalcularea cuantumului taxei rutiere ce urma a fi 
achitat de către posesorul unui autobuz cu 14 locuri 
este necesară și în acest caz.

Suplimentar, Parlamentul, la alin.(11) art.341 din 
Codul fiscal, a stipulat că suma taxei plătite în plus 
este transferată în contul taxei pasibile de achitare în 
perioada fiscală următoare sau restituită subiectului 
impunerii în modul stabilit. Astfel, legiuitorul admite 
faptul că e posibilă o supraplată, iar aceasta urmează 
să fie trecută în cont sau restituită contribuabilului.

Organele şi întreprinderile care supun autovehi-
culele testării tehnice sunt obligate să ţină evidenţa 
acestora computerizat şi să transmită informaţia ne-
cesară Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Co-
municaţiilor pentru completarea Registrului de stat al 
transporturilor (conturul “G” – „Evidenţa executării 
legislaţiei fiscale”) [26]. 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-
caţiilor asigură accesul Serviciului Fiscal de Stat la 
datele Registrului de stat al transporturilor în modul 
stabilit de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor. 

Așadar, necunoașterea de unii și desconsiderarea 
de alții a procesului bugetării resurselor financiare (ta-
xei pentru folosirea drumurilor de către autovehicu-
lele înmatriculate în Republica Moldova), interpreta-
rea și aplicarea eronată a legislației fiscale, precum și 
ignorarea noțiunilor generale și a principiilor de drept 
aplicabile speței, conduc la încasarea ilegală a taxei 
rutiere. Astfel, șmecherii achită taxe reduse (conform 
vechilor reglementări), pe când cei de bună-credință 
achită taxe majorate (conform noilor reglementări), 
dar, în esență, ceea ce contează cel mai mult este fap-
tul că și unii, și alții achită taxa respectivă cu încăl-
carea flagrantă a legii, întrucât impozitarea se face în 
baza Codului fiscal şi a altor acte normative, adoptate 
în conformitate cu acesta, publicate oficial, şi care 
sunt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea 
impozitelor şi taxelor. 

În temeiul art.3 alin.(2) din Codul fiscal, actele 
normative adoptate de Guvern, de Ministerul Finanţe-
lor, de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Servi-
ciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor, precum 
şi de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei 
publice centrale și de către autorităţile administraţiei 
publice locale, în temeiul şi pentru executarea pre-
zentului cod, nu trebuie să contravină prevederilor lui 
sau să depăşească limitele acestuia. 

Conform alin.(3), în cazul apariţiei unor discre-
panţe între actele normative indicate la alin.(2) şi pre-
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vederile prezentului cod, vor fi aplicate prevederile 
Codului fiscal. Interpretarea (explicarea) prevederi-
lor Codului fiscal şi a altor acte normative, adoptate 
în conformitate cu acesta, ține de competenţa autori-
tăţii care le-a adoptat, dacă actul respectiv nu prevede 
altfel. De asemenea, în baza art.6 alin.(10) din Codul 
fiscal, taxele rutiere (în partea ce ţine de taxa pentru 
folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatri-
culate în Republica Moldova) reprezintă surse de re-
glementare a veniturilor sistemului bugetar. 

Totodată, legiuitorul a statuat, la art.8 alin.(1) lit. 
f) și, respectiv, lit.g) din Codul fiscal, că contribua-
bilul are dreptul: să prezinte, organelor cu atribuţii 
de administrare fiscală şi persoanelor cu funcţii de 
răspundere ale acestora, explicaţii referitoare la cal-
cularea şi achitarea impozitelor şi taxelor; să contes-
te, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile 
sau inacţiunea organelor cu atribuţii de administrare 
fiscală şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale 
acestora. Contribuabilul va putea contesta calcularea 
taxei în cauză, însă problema rezidă în faptul că SFS 
niciodată nu va încălca instrucțiunea Ministerului 
Finanțelor, cu toate că și acesta o consideră erona-
tă. Legiuitorul a stipulat la art.11 alin.(1) din Codul 
fiscal [27] că apărarea drepturilor şi intereselor con-
tribuabilului se face pe cale judiciară sau pe alte căi 
prevăzute de cod şi de alte acte ale legislaţiei, iar 
toate dubiile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale 
vor fi interpretate în favoarea contribuabilului, fapt 
ce, cu regret, nu-l atestăm, de regulă, în niciun caz la 
examinarea unui diferend pe cale administrativă sau 
judiciară.

Urmare a celor relevate supra, constatăm că 
autoritățile, fiind impuse de către subsemnat, au re-
cunoscut implicit faptul că legiuitorul a gafat, dar și 
Ministerul Finanțelor, aflându-se în goană după ve-
nituri publice, de asemenea a desconsiderat legea. 
Astfel, prin prima scrisoare a Ministerului Finanțelor, 
acesta, ignorând constatările Curții Constituționale 
de la lit.c) din HCC nr.32/1998, asupra cărora sub-
semnatul a insistat, care prevăd: „c) data intrării în 
vigoare a legii, prevăzută în textul ei, nu poate pre-
cede data publicării acesteiaˮ, ne informează că legi-
le criticate stabilesc expres data intrării în vigoare a 
actelor menționate și nu contravin prevederilor art.76 
din Constituție. Ulterior, același minister în altă scri-
soare ne informează că: „Ministerul Finanțelor, în 
calitate de autoritate publică centrală de specialita-
te, care gestionează procesul și sistemul bugetar, nu 
deține atribuțiile și competențele corespunzătoare 
care i-ar permite revizuirea direct a cadrului legal în 
vigoareˮ. De asemenea, aici Ministerul Finanțelor 
indică inter alia: „dacă este să ne raportăm la latu-
ra strict juridică a problemei, [...] s-ar încălca prin-
cipiul neretroactivității legii statuat și confirmat prin 
jurisprudența Curții Constituționale, anihilându-se în 
acest fel cele mai relevante principii ale sistemului 
de dreptˮ. 

În cele din urmă, guvernanții recunosc tacit că au 

greșit și, astfel, încearcă să-și justifice incompetența 
prin invocarea unor principii, pe care, de altfel, ei nu 
le respectă. Pentru a ne convinge cât de duplicitari 
sunt, am analizat supra și explicațiile Ministeru-
lui Finanțelor ce le conține Comunicatul informativ 
nr.14/3-07/170 din 9.06.2015 privind aplicarea co-
rectă a unor prevederi din Codul fiscal, aferente mo-
dificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015. 
Trebuie să menționăm, în acest caz, sintagma „co-
rectă aˮ din titlul Comunicatului informativ al Mi-
nisterului Finanțelor urmează a fi omisă, deoarece nu 
este vorba despre o explicație corectă a aplicării unor 
prevederi din Codul fiscal, fapt demonstrat supra de 
către subsemnat cu lux de amănunte. Deci Ministerul 
Finanțelor gafează doar pentru a acumula mijloace 
financiare la buget. Nu știu zău, dacă și în acest caz, 
scopul scuză mijloacele? Fie chiar vorba și de mij-
loace financiare atât de stringente și necesare pentru 
buget. Toate resursele financiare trebuie acumulate în 
strictă conformitate cu cadrul legal în vigoare pentru 
întreaga perioadă fiscală. 

în concluzie, atunci când guvernanții descon-
sideră legea și Constituția și nu adoptă sau nu pun 
în aplicare politica bugetar-fiscală până la expirarea 
exercițiului bugetar, este aplicată în continuare politi-
ca bugetară a anului precedent, până la adoptarea no-
ilor amendamente. Modificarea politicii bugetar-fis-
cale pe parcursul perioadei fiscale creează situații de 
incertitudini la administrarea impozitelor și taxelor. 

Recent, legiuitorul a inserat o nouă reglementare, 
prin care a statuat că amendamentele aduse la Co-
dul fiscal şi la legile de punere în aplicare a titlurilor 
Codului fiscal sunt puse în aplicare peste 180 de zile 
calendaristice de la data publicării legii de modificare 
şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, prevedere care, de asemenea, nu are 
nicio șansă să fie respectată de către însuși legiuitorul 
nostru brav.

Legiuitorul trebuie să fie unul responsabil și însuși 
să se conformeze legii, adoptând la timp politica bu-
getar-fiscală și legile bugetare anuale, astfel asigurând 
businessul, populația, precum și organele cu atribuții 
de administrare fiscală, cu reglementări clare, certe și 
previzibile pentru următorul an calendaristic. Așadar, 
impozitarea se va face întotdeauna în baza Codului 
fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformi-
tate cu acesta, publicate oficial, şi care sunt în vigoare 
pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi 
a taxelor. De asemenea, urmează a fi reținute: prin-
cipiul intrării în vigoare a legii, principiul activității 
legii și, respectiv, principiul neretroactivității legii. 
Exercitarea acestor principii va asigura și va garan-
ta o aplicare corectă a prevederilor legislației fisca-
le. Așadar, taxa pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova 
este percepută pentru o perioadă fiscală, identică cu 
anul calendaristic. În cazul în care legiuitorul din 
varii motive tergiversează adoptarea politicii bige-
tar-fiscale, noile prevederi intră în vigoare la data pu-
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blicării sau ulterior acesteia în cursul anului bugetar, 
iar taxa respecivă este calculată pentru acea perioadă 
fiscală aplicând prevederile legale în vigoare pentru 
anul calendaristic respectiv. În cazul în care pe peri-
oada fiscală prevederea legală din Codul fiscal a fost 
expusă în două redacții diferite, vor fi aplicate ambe-
le prevederi, în limitele temporale respective, pentru 
care legea respectivă era în vigoare.

Astfel, Ministerul Finanțelor, interpretând eronat 
prevederile legii prin actul departamental citat supra, 
a desconsiderat legea și principiul statului de drept, 
în care principiul legalității este un criteriu esențial. 
În acest sens, Ministerul Finanțelor a promovat ni-
hilismul juridic în societate și a favorizat persoanele 
șmechere în detrimentul celor de bună-credință.

Prin urmare, eroarea comisă de Ministerul 
Finanțelor vitregește bugetul de stat de resursele finan-
ciare respective atât de necesare pentru întreținerea 
infrastructurii rutiere, iar contribuabilii constată, cu 
regret, că în țara aceasta administrarea fiscală se face 
conform unor comunicate informative eronate, ceea 
ce denotă o dată în plus că mai avem de parcurs o cale 
foarte lungă până vom deveni un stat de drept. 
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în cadrul acestui articol, vor fi scoase în relief, în 
special, analiza materialelor ştiinţifice în mate-

rie, publicate în unele state din CSI, ca Federaţia Rusă, 
Belarus etc., având în vedere faptul că infracţiunea 
prevăzută la art. 309 CP RM, constrângerea de a face 
declaraţii, a pătruns în legislaţia penală a Republicii 
Moldova prin filiera rusă.

Prin urmare, în consecutivitatea publicării mate-
rialelor ştiinţifice, vom debuta în analiza propriu-zisă 
cu lucrarea semnată de A.S. Gorelik şi L.V. Lobanova 
Infracţiuni contra justiţiei (2005) [1]. Interes deosebit 
pentru studiul de faţă prezintă compartimentul ce ţine 
de gravitatea faptei infracţionale determinată de con-
strângerea de a face declaraţii, caracteristicile acestei 
infracţiuni şi, în mod special, a elementelor şi semnelor 
componenţei de infracţiune cercetate.

Autorii menționați punctează faptul că infracţiu-
nea prevăzută la art. 302 CP FR este una dintre cele 

mai grave infracţiuni contra justiţiei, comisă de repre-
zentanţii puterii şi încalcă grav drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Aplicarea mă-
surilor de constrângere în timpul interogatoriilor este 
interzisă printr-o serie de norme de drept internaţional 
şi al Federaţiei Rusiei. În art. 5 din Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului este proclamat că „Nimeni 
nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante” [2]. Convenţia speci-
ală internaţională împotriva torturii şi altor pedepse şi 
tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată în 
1984, este dedicată prevenirii torturii şi a altor măsuri 
de constrângere ilegale. La alin.(2) art. 21 din Con-
stituţia FR este stipulat că „Nimeni nu va fi supus la 
torturi, nici la alte pedepse sau tratamente crude, inu-
mane sau degradante”, iar art.50 din Constituţia FR, că 
la înfăptuirea justiţiei nu se admite utilizarea probelor 
dobândite contrar legii federale. Această prevedere este 

ABORDAREA INFRACȚIuNII DE CONSTRâNGERE DE A FACE 
DECLARAȚII PESTE HOTARELE REPuBLICII MOLDOVA

 Ion CUrMEI, 
magistru în drept, doctorand (USM) 

 Vitalie GUȚAn, 
(asistent judiciar – Curtea Supremă de Justiție) 

În dreptul penal se consideră componenţă de infracţiune totalitatea elementelor şi a semnelor obiective şi subiective stabi-
lite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept o infracţiune concretă. Subiectul infracţiunii îl constituie persoana 
fizică responsabilă, care în momentul săvârşirii infracţiunii a atins o anumită limită de vârstă prevăzută de legea penală.

Într-o altă accepţiune, este accentuat faptul că persoana care a săvârşit o infracţiune este „infractorul”, reprezentând 
„subiectul activ al infracţiunii”. Subiect activ al infracţiunii nu poate fi decât persoana care a comis-o. Nu se poate pune 
semnul egalității între noţiunea de făptuitor şi cea de infractor, deoarece calitatea de făptuitor (penal) este dată de împreju-
rarea comiterii unei fapte prevăzute de legea penală, care poate sau nu să fie infracţiune. Făptuitorul devine infractor numai 
dacă fapta comisă întruneste toate condiţiile obiective şi subiective de existenţă a infracţiunii.

Latura subiectivă a infracţiunii o constituie atitudinea psihică a persoanei faţă de fapta săvârşită şi faţă de consecinţele 
ce au survenit sau au putut să survină ca rezultat al comiterii infracţiunii. 

În materie penală, latura subiectivă este una din laturile infracţiunii constând în atitudinea conştiinţei faţă de fapta con-
cepută şi urmările ei. Latura subiectivă face parte din conţinutul constitutiv al infracţiunii. În structura laturii subiective 
intră ca cerinţe esenţiale ale infracţiunii: elementul subiectiv (vinovăţia cu modalităţile sale); mobilul şi scopul (unii autori 
consideră că cele două din urmă nu sunt cerințe esenţiale ale infracţiunii).

Cuvinte-cheie: fapta infracţională; consecinţele infracţionale; legătura de cauzalitate; locul infracţiunii; timpul in-
fracţiunii; împrejurări şi metoda săvârşirii infracţiunii; subiect; persoană; infractor; responsabilitate; procuror; judecător; 
pericol social; acţiune şi inacţiune.

* * *
In criminal law, the component part of a crime means the totality of the objective and subjective elements, established 

by the criminal law that qualifies a harmful deed as a concrete crime. The subject of a crime is the liable natural person, 
who at the time of committing the crime has reached a certain age under the criminal law.

In another sense, it is emphasized that the person who committed a crime is the “offender”, representing “the active 
subject of the crime”. The active subject of the crime can not be other than the person who committed it. There can be no 
equality sign between the concept of perpetrator and the offender, because the quality of the perpetrator (criminal) is given 
by the circumstances of committing an offence under criminal law, which may or may not be a crime. The perpetrator be-
comes criminal only if the act he committed meets all the objective and subjective conditions of existence of the crime.

The subjective side of the offence is the mental attitude of the person towards the act committed and the consequences 
that have arisen or could arise as a result of committing the offence.

In criminal matters, the subjective side is one crime side consisting of the attitude of consciousness towards the deed 
conceived and its consequences. The subjective side is a part of the divisible crime. The structure of the subjective side 
includes as essential requirement of the crime: - subjective element (guilt with its means); - motive and purpose (some 
authors believe that these last two are not essential requirements of the offence).

Keywords: criminal acts; criminal consequences; causation; crime scene; during offence; circumstances and method 
of committing crimes; person; infringer of the law; responsibility; prosecutor; judge; social danger; action and inaction.
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concretizată la alin.2 art. 75 CPP, care atribuie la probe 
inadmisibile declaraţiile acuzatului, bănuitului, depuse 
în timpul anchetei în lipsa apărătorului, inclusiv cazuri-
le de renunţare la apărător şi neconfirmate în judecată.

Este de apreciat corectitudinea poziţiei autorilor aces-
tei lucrări, căci în pofida interdicţiei absolute a torturii şi 
a altor metode de constrângere ilegale, acest fenomen 
este foarte larg răspândit. Smulgerea de mărturii prin 
metode violente a fost aplicată şi se aplică de către toate 
sistemele represive, din secolele antice, de la inchiziţia 
medievală, regimurile totalitare din secolul al XX-lea şi 
până în prezent. Astfel de metode s-au folosit în scopuri 
de răfuială cu adversarii politici, cărora, pentru a le mas-
ca, le-a fost atribuită o formă legală la exterior de jus-
tiţie, iar în prezent – în principal, din intenţii carieriste, 
din dorinţa de a se manifesta drept un profesionist care 
ştie să descopere infracţiunile şi din alte motive.

Un alt aspect de bază analizat cu succes este acela 
unde autorii precizează calificarea infracţiunii de con-
strângere de a face declaraţii, stipulată la art. 302 CP 
FR, a fost scoasă în vizor ideea ce ţine de deosebirea 
statisticilor oficiale de starea de lucruri reală. Statisti-
cile publicate arată că dosarele penale conform art.302 
CP FR sunt o mare raritate. Astfel, în anul 2001 au fost 
înregistrate 19, în 2002 – 18, atare infracţiuni, iar per-
soanele vinovate, care au comis aceste crime, au fost 
depistate, respectiv, 3 şi 4. Numărul atât de mic de do-
sare se explică, în particular, prin faptul că în practică 
astfel de acţiuni deseori sunt calificate conform art. 286 
CP FR (depăşirea atribuţiilor de serviciu), care se apli-
că mult mai frecvent.

Este remarcabilă poziţia autorilor precum că în via-
ţa reală, constrângerea de a face declaraţii la efectuarea 
investigaţiei şi a anchetei este mult mai des întâlnită 
decât este reflectat în statisticile oficiale. Dovadă sunt 
numeroasele fapte, observaţii şi evaluări bazate pe 
acestea.

Următorul compartiment, unde concluziile autorilor 
ies în relief, este acela că în urma constrângerii de a face 
declaraţii, deseori sunt găsiţi că au comis infracţiuni 
cei care nu le-au comis, iar adevăraţii vinovaţi rămân 
nepedepsiţi. Pericolul unor astfel de acţiuni nu constă 
doar în aceasta – legea declară criminală însăşi metoda 
de constrângere în dobândirea declaraţiilor, chiar dacă 
acestea s-au dovedit a fi veridice şi au condus la desco-
perirea crimei, pentru că societatea nu este interesată 
ca o infracţiune să fie descoperită prin comiterea alteia, 
uneori mai grave, săvârşite de către reprezentanţii auto-
rităţilor împotriva cetăţenilor ţării lor. 

Problema răspunderii pentru constrângerea de a 
face declaraţii trebuie rezolvată plecând de la echilibrul 
dintre interesele societăţii privind combaterea crimina-
lităţii şi respectarea drepturilor legitime ale omului şi 
cetăţeanului. Pentru acest motiv, în dreptul şi procesul 
penal sunt prevăzute măsuri care garantează respecta-
rea drepturilor cetăţenilor (bănuiţilor, acuzaţilor, părţi-
lor vătămate, martorilor, experţilor), atraşi să participe 
la acţiunile de procedură. La astfel de măsuri se referă, 
în particular, interdicţia reţinerii, a arestului ilegal şi a 
constrângerii de a face declaraţii.

Autorii acestei lucrări au punctat just că măsurile ce 
garantează respectarea drepturilor cetăţenilor (bănuiţi, 

acuzaţi, părţi vătămate, martori, experţi), atraşi să par-
ticipe la acţiunile de procedură, în mod obiectiv, pot 
îngreuna investigaţia şi împiedica astfel demascarea 
celor vinovaţi de comiterea infracţiunilor. Dar scopul 
stabilirii garanţiilor enumerate nu este crearea de obsta-
cole în combaterea criminalităţii, ci apărarea necesară 
a drepturilor şi intereselor fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului împotriva unor astfel de încălcări grave 
din partea autorităţilor, care sunt inadmisibile, orica-
re ar fi condiţiile şi nu pot fi justificate prin niciun fel 
de scopuri social utile. Interdicţia absolută a aplicării 
torturii şi a altor măsuri de constrângere ilegale, care 
le conţin normele dreptului internaţional şi cel al FR, 
concordă pe deplin cu sarcina de combatere a crimina-
lităţii, pentru că realizarea acesteia constă în tragerea la 
răspundere şi condamnarea doar a persoanelor a căror 
vinovăţie de comiterea infracţiunii a fost dovedită, cu 
condiţia respectării procedurilor legale. 

Autorii au relevat, în contextul caracterizării expuse 
a pericolului social al constrângerii de a face declara-
ţii, că obiectul principal al infracţiunii este activitatea 
corectă a organelor justiţiei, inclusiv a organelor care 
cercetează dosarele penale, iar mai concret – raportu-
rile sociale care asigură un mod de obţinere a infor-
maţiei probante care exclude influenţa ilegală asupra 
persoanelor care sunt purtători ai acesteia. Obiectul su-
plimentar este inviolabilitatea persoanei, inclusiv ocro-
tirea vieţii, a sănătăţii, a libertăţii personale, a onoarei 
şi demnităţii omului.

În lucrarea respectivă, autorii au scos în evidenţă im-
portanţa noţiunii de „părţi vătămate în urma constrân-
gerii de a face declaraţii”. Alin.(2) art.115 CP RSFSR 
(Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă) din 
anul 1926 şi art. 179 CP RSFSR din anul 1960 nu con-
ţineau niciun fel de specificări în acest sens, adică orice 
persoană putea avea calitatea de parte vătămată. Autorii 
opinează că la art. 302 CP FR acestea sunt enumerate 
direct: bănuitul, învinuitul, partea vătămată, martorul, 
expertul, specialistul. 

Considerăm că este corectă şi întemeiată opinia 
autorilor lucrării analizate, precum că este la limită 
corectitudinea consideraţiunii ca fiind exhaustivă lista 
de părţi vătămate, enumerate expres de norma penală 
supusă cercetării.

Autorii au opinat corect asupra faptului că lista aces-
tora ar trebui suplimentată cu alţi participanţi la proces, 
cărora de asemenea le poate fi aplicată constrângerea: 
traducătorul şi inculpatul. 

Constrângerea poate fi aplicată nu doar direct par-
ticipanţilor la proces, dar şi asupra altor persoane cu 
scopul de a-i influenţa (rudele acuzatului etc.), iar la art. 
302 CP nu există o specificare directă cui trebuie să i se 
adreseze ameninţările, în acest context apare problema 
calificării constrângerii aplicate acestor alte persoane. 

În acest sens, autorii au delimitat, considerăm just, 
două situaţii. În primul rând, ameninţările îi pot fi 
enunţate nemijlocit acuzatului, martorului etc., fiind 
îndreptate împotriva violării drepturilor nu a aces- 
tuia, ci a altora (de ex., ameninţarea cu arestul, răpirea 
sau baterea rudei acuzatului). În acest caz, există toate 
semnele de constrângere de a face declaraţii, pentru 
că cel interogat nu are posibilitatea să aleagă varianta 
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de comportament, astfel încât să nu îi fie violate inte-
resele care trebuie înţelese larg, incluzând şi interese-
le persoanelor apropiate lui.

În al doilea rând, ameninţările cu violarea dreptu-
rilor rudelor acuzatului pot fi enunţate direct acestora, 
dar cu scopul de a obţine anumite declaraţii de la acu-
zat, totodată, vor fi întreprinse măsuri pentru ca acuza-
tul să afle conţinutul ameninţărilor (de ex., se oferă spe-
cial o întrevedere cu ruda). În esenţă, situaţia invocată 
este analogică cu cea precedentă, pentru că metoda de 
aducere a ameninţărilor la cunoştinţa celui interogat nu 
are o importanţă decisivă, întrucât şi în acest caz exis-
tă semne de constrângere de a face declaraţii. Dar, aşa 
cum la art. 302 CP FR este conturat clar cercul părţilor 
vătămate şi rudele nu sunt incluse în acesta, în prezent 
astfel de acţiuni trebuie calificate conform art. 286 CP 
FR (dacă există condiţii pentru aplicarea acestuia). 

În lucrarea analizată А.S. Gorelik şi L.V. Lobanova 
au definit conceptul constrângerii de a face declaraţii ca 
fiind influenţa fizică sau psihică ilegală asupra partici-
panţilor la proces la interogarea acestora, ca rezultat al 
căreia persoana interogată este nevoită să facă anumite 
declaraţii contrar voinţei sale.

Reiterând continuitatea ideii ce decurge din definiţia 
conceptului de constrângere (în sensul art. 302 CP FR), 
autorii au reliefat importanţa semnului componenţei de 
infracţiune – scopul urmărit de subiectul ingracţiunii. 

În acest sens, s-a opinat că constrângerea se aplică 
în scopul obţinerii declaraţiilor. Declaraţiile reprezintă 
informaţii comunicate de bănuit, acuzat, partea vătă-
mată sau martor etc. în cadrul procedurii prejudiciare 
(în timpul anchetei sau anchetei preliminare) sau în in-
stanţa de judecată. Aceste informaţii se comunică nu 
doar în timpul interogatoriului în sensul îngust al aces-
tui cuvânt, ci şi la efectuarea altor acţiuni de procedură, 
atunci când cei interogaţi comunică fapte pe care le cu-
nosc: la confruntare, la identificare, la verificarea decla-
raţiilor la faţa locului, la experimentul de anchetă.

De menţionat că autorii în lucrarea supusă analizei 
au atins o problemă foarte sensibilă ce ţine de faptul 
dacă trebuie considerate declaraţii în sensul art. 302 CP 
FR informaţiile transmise organelor de anchetă sau an-
chetatorului până la intentarea dosarului penal, adică 
nu în timpul cercetării. 

Autorii consideră că subiectul explicaţiilor şi al dis-
cuţiilor sunt faptele referitoare la infracţiuni, iar partici-
panţi sunt persoanele a căror situaţie aminteşte extrem 
de mult de rolul bănuiţilor, al acuzaţilor, al martorilor 
sau al părţilor vătămate. Şi practica arată că colabora-
torii de miliţie operativi deseori aplică măsuri de con-
strângere în timpul unor astfel de „discuţii”, din care 
rezultă obţinerea „prezentării pentru autodenunţare” 
sau a „mărturiei sincere”.

În sensul dat, autorii au analizat două accepţiuni. 
Prima constă în faptul că constrângerea de a face de-
claraţii nu poate fi recunoscută drept constrângere de a 
face declaraţii, pentru că informaţiile comunicate în ex-
plicaţii nu sunt recunoscute declaraţii, de aceea o astfel 
de constrângere ar trebui calificată nu conform art.302 
CP FR, ci drept o infracţiune de serviciu conform 
art.286 CP FR. O altă accepţiune constă în răspunsul 
pozitiv la întrebarea pusă şi se argumentează prin fap-

tul că informaţia celui interogat (în timpul verificărilor 
şi discuţiilor) în majoritatea cazurilor nu se deosebeşte 
esenţial prin conţinut de cea obţinută la depunerea de-
claraţiilor, iar deosebirile din forma de procedură nu ar 
avea importanţă, pentru că elementele constitutive ale 
constrângerii de a face declaraţii sunt formale: infrac-
ţiunea se consideră încheiată, indiferent nu numai de 
faptul dacă cel vinovat a atins scopul propus sau nu, 
dar şi de faptul dacă a fost respectată forma prevăzută 
de lege de înregistrare a declaraţiilor. Astfel, termenul 
„declaraţii” trebuie înţeles larg, fără a exclude din aces-
ta informaţiile comunicate la obţinerea explicaţiilor.

A doua accepţiune, considerată corectă de autori, 
puncteză că termenul „declaraţii” în sensul art. 302 CP 
FR trebuie înţeles nu în sensul îngust de procedură, ci 
într-un sens mai larg, adică ca informaţii comunicate în 
timpul răspunsurilor la întrebările puse de colaboratorii 
organelor de drept, în legătură cu depistarea semnelor 
de comitere a infracţiunii. Subtilităţile de procedură 
(dacă a fost intentat dosar penal etc.) nu sunt decisive, 
în esenţă, nu există deosebiri nici în caracterul pericolu-
lui social între constrângerea în timpul interogatoriilor 
sau obţinerea de explicaţii. Nu contează la ce fel de de-
claraţii prin conţinutul acestora (adevărate sau minci-
noase), în folosul acuzatului sau în detrimentul său, cei 
interogaţi sunt constrânşi. 

O atenţie sporită a fost îndreptată de către autori 
determinării metodelor de constrângere prin prisma 
componenţei de infracţiune stabilită la art. 302 CP FR. 
Au fost cercetate minuţios ameninţările şi alte acţiuni 
ilegale ca metode de constrângere.

Astfel au definit ameninţarea ca violenţa psihică 
care constă în intimidarea persoanei cu promisiunile 
de a săvârşi anumite acţiuni care contravin intereselor 
celui interogat. Ameninţările pot fi enunţate atât parti-
cipanţilor la proces personal, cât şi indirect, prin alte 
persoane (de ex., anchetatorul oferă o întrevedere soţiei 
acuzatului deţinut în arest şi îi propune să comunice 
ameninţările).

Pentru o înţelegere mai clară a conţinutului amenin-
ţărilor, autorii au specificat că trebuie să se încerce cla-
sificarea acestora după cercul de persoane în privinţa 
cărora sunt aplicate şi după conţinut. 

Ameninţările pot fi enunţate atât persoanei intero-
gate, cât şi apropiaţilor şi pot viza interesele şi unora, şi 
ale celorlalţi. Aceste interese pot fi atât legitime, cât şi 
nelegitime (de ex., ameninţarea cu confiscarea bunuri-
lor dobândite pe cale criminală).

Prin conţinut, ameninţările pot fi divizate în mai mul-
te grupuri: 1) Ameninţarea cu aplicarea violenţei fizice; 
2) Ameninţări cu săvârşirea altor acţiuni criminale, de 
a săvârşi acţiuni violente cu caracter sexual, de a nimici 
sau a deteriora bunurile; 3) Ameninţările legate de fap-
tul că cel interogat a ajuns în domeniul de activitate al 
organelor de anchetă. Aici se referă declaraţiile privind 
intenţia de a agrava situaţia de procedură sau cea reală a 
interogatului (de a plasa în arest, de a pune sub învinu-
irea de o infracţiune mai gravă, de a obţine în instanţa 
de judecată o sentinţă aspră, de a plasa în aceeaşi celulă 
cu recidiviştii, de a lipsi de întrevederi şi colete etc.); 4) 
Ameninţări la adresa altor drepturi şi interese ale per-
soanei (de ex., cele de muncă (de a obţine concedierea 
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din serviciu), de studii (exmatricularea din instituţia 
de învăţământ), locative (de a evacua din apartament), 
economice (de a lichida organizaţia comercială, de a le 
crea avantaje concurenţilor în activitatea antreprenori-
ală), personale (de a-l trage pe interogat la răspundere 
penală pentru vreo altă infracţiune comisă în realitate 
sau pretinsă, de a-l trimite la spitalul de psihiatrie, de a 
aplica măsuri de constrângere în privinţa rudelor sale (a 
reţine, a aresta etc.).

În lucrarea dată, autorii au scos în lumină caracterul 
real al ameninţării ca semn important al acesteia. Ca-
racterul real este determinat de doi factori: cel obiectiv 
(posibilitatea ca ameninţătorul să îndeplinească ame-
ninţarea) şi cel subiectiv (partea vătămată percepe ca-
racterul real al unor astfel de acţiuni). De aceea nu pot 
fi considerate reale ameninţările de a comite acţiuni im-
posibile, inclusiv cu utilizarea superstiţiilor (deocherea 
prin farmece, vrăjirea etc.), chiar dacă partea vătămată 
crede într-o astfel de posibilitate. La evaluarea caracte-
rului real al ameninţărilor, trebuie luat în calcul faptul 
că ameninţătorul, ca reprezentant al puterii, la dispozi-
ţia căruia partea vătămată se află, posedă posibilităţi re-
ale pentru a comite acţiunile respective (de a bate etc.) 
personal sau folosind alte persoane.

O altă metodă de constrângere (în sensul art. alin. 
(1) 302 CP FR), care a fost scoasă în relief, asupra că-
reia planează o complexitate enormă, a fost cea ce ţine 
de alte acţiuni ilegale. 

Autorii au punctat că utilizarea în lege a noţiunii 
largi şi nedefinite de acţiuni ilegale, într-o măsură anu-
mită, este justificată, pentru că este imposibil să enu-
meri toate tipurile de influenţă ilegală, dar stabilirea 
răspunderii pentru acestea este necesară. Prin urmare, 
sarcina constă în a determina sub formă generală şi cu 
un grad de concretitudine maxim, care acţiuni îndrep-
tate spre dobândirea declaraţiilor sunt, în primul rând, 
ilegale, şi în al doilea rând, reprezintă o varietate de 
constrângere de a face declaraţii.

În lucrarea de faţă, autorii au retractat mai multe 
idei ale altor cercetători ce ţin de definirea conceptu-
lui de alte acţiuni ilegale. V.P. Мalkov – atribuie la alte 
acţiuni ilegale orice acţiuni imorale şi ilegale ale inte-
rogatoriului în privinţa interogatului cu scopul obţinerii 
de la acesta a informaţiei respective [3]. 

L.V. Lobanova – atribuie la alte acţiuni ilegale, în 
primul rând, metodele de comportament care sunt in-
terzise direct prin lege (tortura, violenţa, formele de alt 
tratament inuman sau degradant) şi în al doilea rând, 
orice limitare a drepturilor şi libertăţilor interogatului 
(care formulează concluzia), pentru care nu există te-
meiuri sau condiţii prevăzute în lege [4].

Iu.I. Kuleșov este de acord cu aceste prevederi doar 
parţial. Incontestabil, sunt admisibile doar procedee-
le de influenţă asupra omului care sau sunt prevăzu-
te direct în lege, sau cel puţin, nu contravin acesteia. 
Orice încălcare a prevederilor menţionate face dovada 
dobândirii ilegale a declaraţiilor. Dar aceasta nu în-
seamnă că a avut loc anume constrângerea. Încălcarea 
legii de procedură penală, în opinia Iu.I. Kuleşov va fi 
o constrângere în cazul în care procedeele de influenţă 
folosite limitează sau exclud totalmente libertatea de 
exprimare a voinţei persoanei interogate. 

autorii au analizat şi poziţia expusă de I.V. Dvo-
reanskov care, căzând de acord cu definiţia dată de 
L.V. Lobanova, propune clasificarea altor acţiuni ile-
gale prin împărţirea acestora în două grupuri. 1) La 
primul se referă abuzul exercitat de anchetator sau 
persoana care efectuează ancheta de atribuţiile sale 
de procedură. Aceasta este aplicarea fără temei a mă-
surilor de constrângere de procedură (de ex., aduce-
rea cu forţa, aplicarea arestului asupra averii, suspen-
darea acuzatului din funcţie, plasarea în arest etc.). 
2) Diferite metode de provocare, procedeele tactice 
ale interogatoriului, acţiunile de înşelare, care încă-
tuşează voinţa interogatului (de ex., utilizarea unor 
probe artificiale, care creează aparenţa că ancheta 
cunoaşte totul; promisiunile false de a clasa dosarul 
penal etc.).

Totodată, autorii au criticat poziţia expusă de       
V.P. Маlkov, potrivit căreia la alte acţiuni ilegale au 
fost atribuite nu doar acţiunile nelegitime, dar şi orice 
acţiuni imorale. Cei ce desfăşoară ancheta trebuie să 
respecte normele de comportament profesional, dar 
la art. 302 CP FR se spune totuşi doar despre acţiuni 
ilegale, astfel răspunderea penală nu poate fi extinsă 
la încălcarea normelor morale, în asemenea cazuri 
poate fi vorba doar despre răspunderea disciplinară.

I.Iu. Buneva punctează că sub forma generaliza-
tă alte acţiuni ilegale trebuie văzute ca procedee de 
influenţă: 1) atribuite de CP la infracţiuni indepen-
dente; 2) prevăzute de lege, dar aplicate în modul 
necorespunzător de către reprezentantul puterii: sau 
nu la adresa participanţilor la proces, sau fără respec-
tarea modului şi a condiţiilor de utilizare a acestora:             
3) care nu au un mod de consfinţire normativ [5].

În calitate de procedee concrete ale altor acţiuni 
ilegale, autorii lucrării de faţă au nominalizat hipno-
za, administrarea de substanţe narcotice, psihotrope 
sau de ameţire şi a alcoolului. O altă acţiune ilegală 
este considerată, de asemenea, restricţionarea ilegală 
a libertăţii (reţinerea, încuierea în încăpere etc.). 

Autorii, în acest sens, au concluzionat că admi-
nistrarea prin constrângere de substanţe narcotice şi 
analogice cu acestea este un tip de violenţă şi este pa-
sibilă de calificare conform alin. (2) art. 302 CP FR, 
adică la alte acţiuni ilegale, despre care se vorbeşte la 
alin.(1) art. 302 CP FR, să fie atribuite doar cazurile 
în care aceste substanţe i-au fost date interogatului la 
rugămintea sau cu acordul acestuia.

L.V. Lobanova susţine ideea că trebuie considera-
tă o carenţă a tehnicii legislative faptul că legiuitorul 
se orientează spre declararea drept ilegale doar a acţi-
unilor. De fapt, un procedeu de constrângere poate fi 
şi inacţiunea, de exemplu, ţinerea ilegală a reţinutului 
în arest peste termenul stabilit de lege [6]. Un exem-
plu de acest gen poate fi, de asemenea, neacordarea 
ajutorului medical de urgenţă interogatului [7].

Autorii lucrării supuse analizei consideră că con-
strângerea de a face declaraţii, care atrage răspunde-
rea conform art. 302 CP FR, trebuie deosebită de alte 
acţiuni ilegale sau neetice, de procedeele tactice şi 
psihologice, aplicate la interogatoriu în scopul do-
bândirii anumitor declaraţii.

În lucrarea respectivă a fost analizată şi problema 



57

Nr. 5, 2016 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ce ţine de faptul dacă la alte acţiuni ilegale trebuie 
atribuită coruperea interogatului. 

Autorii au punctat că unele tipuri de corupere pot 
fi văzute ca metode de constrângere în sensul art. 302 
CP FR. La acest articol se vorbeşte nu, pur şi simplu, 
despre acţiuni ilegale, ci despre utilizarea acestora ca 
mijloc de constrângere de a face declaraţii. În această 
privinţă, unele tipuri de corupere (oferire de beneficii) 
conţin în acelaşi timp şi semne de constrângere – de 
ex., atunci când interogatului i se administrează sub-
stanţe narcotice, psihotrope sau de ameţire, alcool, ca 
rezultat al cărora acesta ajunge într-o stare în care nu îşi 
mai poate dirija, în deplină măsură, comportamentul.

Prin urmare, autorii au concluzionat că criteriul de-
cisiv este dacă mijloacele utilizate pentru corupere li-
mitează exprimarea voinţei interogatului, posibilitatea 
sa de a alege o altă variantă de comportament.

Totodată, în lucrare a fost delimitată situaţia când 
coruperea reprezintă o constrângere şi când nu. În acest 
sens, autorii au punctat că constrângerea este pasibilă 
de pedeapsă, indiferent de faptul ce fel de declaraţii i se 
cer interogatului – adevărate sau false. Dar coruperea 
ca atare nu întotdeauna reprezintă o constrângere. Dacă 
coruperea este folosită pentru a dobândi declaraţii ade-
vărate, iar acest lucru nu poate fi considerat constrân-
gere (atunci când, de exemplu, interogatului i se oferă o 
întrevedere), atunci elementele constitutive ale art. 302 
CP FR lipsesc. Aprecierea trebuie să fie alta atunci când 
beneficiile se oferă în schimbul unor declaraţii false. 
În acest caz, în acţiunile interogatoriului sunt prezente 
semne de instigare de a face declaraţii false [8].

Alte circumstanţe, cercetate de autori în lucrarea 
dată, – legalitatea beneficiilor oferite şi cui i se oferă 
coruperea. Acest fapt este important, pentru că la art. 
302 CP FR, în calitate de părţi vătămate în urma con-
strângerii, sunt specificaţi bănuitul, acuzatul, partea vă-
tămată, martorul, expertul, specialistul.

În acest sens, autorii au expus ideea precum că în-
tr-o serie de ţări, coruperea este considerată o metodă 
de constrângere de a face declaraţii. Prin urmare, lipsa 
unei astfel de specificaţii la art. 302 CP este o lacună în 
drept [9].

Autorii au punctat că promisiunile vădit false de a 
acorda anumite beneficii nu pot fi considerate acele ac-
ţiuni ilegale care sunt considerate mijloc de constrân-
gere de a face declaraţii, pentru că interogatul poate 
alege variantele de comportament. Astfel de promisiuni 
ar trebui recunoscute inadmisibile din punctul de vede-
re al eticii profesionale, fapt pentru care este posibilă 
tragerea la răspundere disciplinară.

Totodată, autorii au precizat că în ceea ce priveşte 
înşelăciunea reală, aceasta trebuie văzută din punctul de 
vedere al tacticii criminalistice, al admisibilităţii proce-
deelor şi capcanelor tactice şi psihologice, şiretlicurilor 
de anchetă care deseori sunt legate cu înşelăciunea atât 
sub forma activă (prin comunicarea unor informaţii 
neveridice), cât şi sub cea pasivă (trecerea sub tăcere, 
completă sau parţială, a vreunor circumstanţe constata-
te), ca rezultat al căreia interogatul este indus în eroare.

Concluzionând în atare sens, s-a punctat că astfel 
de fapte nu sunt o constrângere în sensul art. 302 CP 
FR, pentru că nu îl lipsesc pe interogat de libertatea de 

a alege varianta de comportament, acestea sunt apre-
ciate din punctul de vedere al normelor morale gene-
ral-umane şi de etică profesională şi pot atrage măsuri 
disciplinare.

Un moment-cheie analizat de autori a fost cel când 
se consideră consumată infracţiunea de constrângere 
de a face declaraţii. Prin urmare, se consideră că con-
strângerea de a face declaraţii este consumată în mo-
mentul săvârşirii acţiunilor de constrângere, indiferent 
dacă declaraţiile necesare au fost obţinute efectiv sau 
au survenit alte efecte noi.

În calitate de subiecţi ai infracţiunii de constrângere 
de a face declaraţii, autorii lucrării vizate au menţio-
nat ofiţerul de urmărire penală (anchetatorul), persoana 
care efectuează urmărirea penală şi alte persoane care 
efectuează aceleaşi acţiuni cu consimţământul sau acor-
dul tacit al ofiţerului de urmărire penală (anchetatorul), 
persoana care efectuează urmărirea penală.

Lista celor care pot fi subiecţi ai infracţiunii de con-
strângere de a face declaraţii, compusă din ofiţerul de 
urmărire penală şi persoanele care efectuează urmă-
rirea penală, pare a fi una exhaustivă. Dar, precum a 
menţionat corect А. Ciuceaev, legea, atunci când nomi-
nalizează persoanele menţionate în calitate de subiecţi, 
le caracterizează nu situaţia de funcţie, dar pe cea de 
procedură, de aceea este posibilă răspunderea conform 
art. 302 CP FR şi a altor persoane care la constrângere 
au exercitat efectiv funcţiile de anchetator sau de per-
soană care efectuează ancheta [10]. În acest sens, auto-
rii exemplifică prin faptul că în cadrul procuraturii, cer-
cetarea deseori este pusă în sarcina asistenţilor, nefiind 
anchetatori prin post, exercită de fapt funcţiile acestora 
şi de aceea trebuie văzuţi ca subiecţi ai constrângerii.

Autorii au scos în relief importanţa practică a pro-
blemei ce ţine de calificărea acţiunilor colaboratorilor 
care nu deţin funcţii de anchetatori sau persoane care 
efectuează ancheta, dar care participă la realizarea ac-
ţiunilor de anchetă. În primul rând, este vorba despre 
colaboratorii operativi împuterniciţi de urmărire pena-
lă, care reţin bănuiţii şi de fapt îi interoghează (deşi de-
numesc aceasta „discuţie”) şi totodată, sub ameninţarea 
cu violenţa sau cu aplicarea acesteia, le cer să facă de-
claraţii „de recunoaştere”, să scrie o prezentare pentru 
autodenunţare sau mărturisirea cinstită.

Un lucru foarte important scos în vizor de autori este 
faptul că în lipsa semnelor de cumul real, calificarea 
aceloraşi acţiuni conform mai multor norme este inad-
misibilă, dacă aceste norme sunt concurente şi trebuie 
rezolvată problema care dintre acestea să fie aplicată. 

Prin urmare, autorii au punctat corect că constrânge-
rea de a face declaraţii este o varietate a depăşirii atribu-
ţiilor de serviciu, concurenţa dintre norma generală şi 
cea specială, astfel că trebuie aplicat art. 302 CP FR ca 
normă specială. E necesar de punctat că norma specială 
se aplică numai dacă există toate semnele acesteia, iar 
dacă vreun semn al acesteia lipseşte. 

Autorii au specificat că, în principiu, persoana care 
nu este subiect al infracţiunii specificate la articolul re-
spectiv din partea specială, dar care a participat la co-
miterea infracţiunii prevăzute la acest articol, trebuie să 
răspundă pentru această crimă în calitate de organiza-
tor, instigator sau complice.
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Extinderea subiectului de la art. 302 CP, care con-
stă în atribuirea la acesta a altor persoane, care nu sunt 
reprezentanţi ai autorităţilor şi, în genere, nu posedă 
semnele de subiect special, permit rezolvarea în alt 
mod decât anterior a problemei cu răspunderea acestor 
persoane. 

În lucrarea analizată, autorii au menţionat că crite-
riul principal în aplicarea art. 302 CP FR este legătura 
acestei alte persoane cu anchetatorul sau cu persoana 
care efectuează ancheta. Art. 302 CP FR caracterizea-
ză această legătură ca cunoaşterea sau consimţământul 
tacit al anchetatorului sau al persoanei care efectuează 
ancheta cu aplicarea de către o altă persoană a măsurilor 
de constrângere în timpul interogatoriului. O astfel de 
legătură va exista, incontestabil, dacă altă persoană şi 
anchetatorul (persoana care efectuează ancheta) aplică 
măsuri de constrângere împreună, adică ambii execută 
latura obiectivă a constrângerii şi sunt coexecutori. 

Autorii au precizat că, sub aspect subiectiv, infrac-
ţiunea se comite doar cu intenţie directă, autorul con-
ştientizează faptul că îl constrânge pe interogat să facă 
declaraţii prin metode ilegale şi doreşte să acţioneze 
astfel. Motivele şi scopurile nu au influenţă asupra ca-
lificării.

O altă lucrare de vază destinată cercetării subiec-
tului dat este monografia Infracţiuni contra justiţiei. 
Caracteristica generală. Clasificarea, publicată în anul 
2004 al cărei autor este L.V. Lobanova. Lucrarea re-
spectivă este structurată în două capitole şi este dedi-
cată exclusiv caracterizării şi clasificării infracţiunilor 
contra justiţiei. În paragraful unu al primului capitol 
autorul tratează semnele obiective ale infracţiunilor 
contra justiţiei [11].

Autorul a precizat corect în această lucrare că obiec-
tul protecţiei juridice penale, stabilit pentru infracţiuni-
le contra justiţiei, trebuie să cuprindă şi relaţiile publice 
care asigură existenţa premiselor necesare pentru des-
făşurarea corespunzătoare a activităţii de înfăptuire a 
justiţiei, precum şi a activităţii organelor şi persoanelor 
chemate să acorde ajutor instanţelor de judecată în ve-
derea soluţionării sarcinilor puse în faţa lor şi a activită-
ţii de realizare a rezultatelor înfăptuirii justiţiei. 

Totodată, este remarcabilă ideea autorului expusă în 
lucrarea analizată precum că legislatorul prin indicarea 
separată în cap.31 CP FR „Infracţiuni contra justiţiei” 
a unui şir de infracţiuni şi dându-i această denumire a 
concentrat aici construcţii ale faptelor criminale, esenţa 
cărora o constituie infracţiunea contra relaţiilor publice 
chemate să asigure existenţa premiselor de realizare în 
cadrul legii, precum şi să realizeze rezultatele activităţii 
de protecţie juridică penală, cognitiv-aplicative a acti-
vităţii instanţelor de judecată şi a organelor şi persoane-
lor care acordă ajutor în acest sens. 

În cele ce urmează, considerăm că autorul, îşi ex-
pune poziţia întemeiat asupra formelor de violare a 
obiectului apărării juridice penale. Prin urmare, vio-
larea obiectului apărării juridice penale se manifestă 
în exterior în una din formele următoare: 1) Devierea 
semnificativă a subiectului juridic de la funcţiile sale 
procesuale sau neexecutarea obligaţiilor sale legate de 
realizarea actelor procesuale; 2) Împiedicarea procesu-
lui de executare a funcţiilor şi obligaţiilor de acest fel, 

inclusiv prin impunerea pe cale forţată (prin constrân-
gere) a unor asemenea persoane de a adopta un atare 
comportament care creează obstacole în soluţionarea 
sarcinilor justiţiei.

În paragraful doi al primului capitol, autorul pune 
în evidenţă caracterizarea semnelor subiective ale in-
fracţiunilor contra justiţiei. La acest compartiment, 
este conturată ideea că infracţiunile contra justiţiei se 
caracterizează doar prin faptul că vinovăţia are forma 
intenţionată şi, de regulă, intenţia poate fi doar directă. 
Autorul, pe bună dreptate, a marcat că scopul şi mo-
tivul pentru majoritatea elementelor constitutive ale 
infracţiunilor contra justiţiei nu reprezintă semne obli-
gatorii. De asemenea a argumntat just că răspunderea 
nici pentru una din infracţiunile prevăzute în cap.31 CP 
FR „Infracţiuni contra justiţiei” nu depinde de existenţa 
unor interese de îmbogăţire sau a unor interese perso-
nale, rezultatul ideal stabilit pentru infracţiunile respec-
tive întotdeauna este diametral opus sarcinilor umărite 
de acest rezultat, trăsăturile specifice motivelor rezidă 
în mecanismul formării lor, şi anume, în apariţia ten-
dinţei de a comite o infracţiune sub influenţa acţiunii 
activităţii procesuale sau a activităţii importante pentru 
executarea deciziilor procesuale.

În capitolul doi al lucrării analizate autorul propune 
doua criterii de clasificare a infracţiunilor contra justi-
ţiei. Prin urmare, paragraful unu al capitolului doi este 
destinat clasificării infracţiunilor contra justiţiei după 
subiect. Clasificarea acestor infracţiuni după subiect 
s-a făcut nu în baza numai a unui criteriu, ci a câtorva 
criterii care caracterizează calităţile de diferit ordin ale 
subiectului: 1) existenţa unor semne speciale; 2) refe-
rirea la persoanele cu funcţii de răspundere din orga-
nele de drept; 3) prezenţa obligaţiei de a acorda ajutor 
la înfăptuirea justiţiei; 4) obligarea de a fi sancţionat 
pentru neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor sale 
funcţionale sau constrâns să le execute.

 Autorul a delimitat infracţiunile contra justiţiei 
comise de un subiect special, de infracţiunile care ar 
putea fi comise de persoane care posedă doar semne 
comune.

Astfel, L.V. Lobanova clasifică infracţiunile contra 
justişiei după subiectul infracţiunii în două grupuri:       
1) Infracţiuni comise de persoane care se folosesc de 
atribuţiile de serviciu; 2) Infracţiuni comise de alte per-
soane.

La rândul lor, infracţiunile din primul grup sunt 
clasificate în trei subgrupe: a) persoanele chemate să 
soluţioneze sarcinile puse în faţa justiţiei: b) persoanele 
care îndeplinesc funcţia de protecţie a drepturilor; c) in-
fracţiunile penale comise de persoane care se folosesc 
de alte situaţii de serviciu.

Prin urmare, autorul a clasificat infracţiunile din 
grupul doi în două subgrupe: a) infracţiuni comise de 
persoane chemate să acorde ajutor organelor justiţiei; 
b) infracţiuni comise de persoane faţă de care au fost 
aplicate măsuri de pedeapsă, măsuri procesuale de con-
strângere sau căreia i s-a dat o obligaţie suplimentară în 
conformitate cu legea procesuală care nu are legătură 
cu ajutorul oferit justiţiei.

În paragraful doi al capitolului doi, autorul lucră-
rii analizate a cercetat aspectul ce ţine de clasificarea 
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infracţiunilor contra justiţiei după obiectul infracţiunii. 
Astfel, a început de la ideea că în literatura de specia-
litate se conturează ideea că „La baza primului nivel 
de sistematizare a normelor stă obiectul general, iar la 
baza sistematizării celui de-al doilea nivel în linii gene-
rale obiectul propriu-zis al infracţiunii” [12].

М. Golodniuk consideră reuşită clasificarea infrac-
ţiunilor contra justiţiei făcută în baza obiectului pro-
priu-zis. Autorul menţionează că o atare clasificare re-
flectă într-o măsură mult mai mare acele relaţii publice 
prejudiciate de anumite grupuri de infracţiuni concrete. 
Prin urmare, prezintă următoarea clasificare: 1) Infrac-
ţiuni care împiedică executarea de către lucrătorii or-
ganelor de drept a obligaţiilor sale legate de realizarea 
scopurilor şi sarcinilor justiţiei; 2) Infracţiuni comise în 
procesul înfăptuirii justiţiei de către persoane cu funcţii 
de răspundere (judecători, procurori, persoane respon-
sabile de desfăşurarea cercetării şi anchetei preliminare 
penale); 3) Infracţiuni care împiedică realizarea măsu-
rilor de constrângere luate de către stat şi care sunt in-
dicate în sentinţe, hotărâri judecătoreşti sau în alte acte 
juridice [13].

Literatura de specialitate rusă prezintă şi o altă cla-
sificare după obiectul propriu-zis, şi anume: a) atentate 
la viaţa judecătorilor şi a colaboratorilor organelor de 
anchetă penală preliminară; b) infracţiuni de serviciu 
comise de participanţii la procesul penal; c) falsificarea 
şi ascunderea probelor incriminatoare; d) neexecutarea 
hotărârilor procesuale.

Unii autori din sfera jurisprudenţei ruse consideră 
că ar fi mai preferabil de a vorbi despre consolidarea în 
capitolul dat a trei tipuri de infracţiuni penale: a) influ-
enţarea persoanelor care au participat la înfăptuirea jus-
tiţiei; b) abuzul de dreptul şi obligaţiile reprezentantului 
justiţiei; c) neexecutarea datoriei civile, de serviciu sau 
publice în domeniul justiţiei din partea persoanelor care 
nu sunt reprezentanţi la dosarul penal concret [14]. 

Totodată, este necesar de precizat faptul că o po-
pularitate relativă a căpătat şi răspândirea clasificării 
care constă în evidenţierea următoarelor cinci grupuri 
de infracţiuni: a) infracţiuni înfăptuite contra raportu-
rilor stabilite în vederea realizării principiilor constitu-
ţionale de înfăptuire a justiţiei; b) infracţiuni înfăptuite 
contra activităţii organelor de justiţie în conformitate 
cu scopurile şi sarcinile urmărite de aceasta; c) infracţi-
uni contra ordinii procesuale de recepţionare a probelor 
incriminatorii la dosarul examinat; d) infracţiuni contra 
activităţii organelor de justiţie în vederea reprimării şi 
descoperirii infracţiunilor; e) infracţiuni contra raportu-
rilor de realizare a actului juridic [15].

 L.V. Lobanova în lucrarea analizată propune clasi-
ficarea infracţiunilor contra justiţiei după obiectul pro-
priu-zis în două grupuri: 

1) Infracţiuni contra relaţiilor publice care asigură 
modul corespunzător planificat conform prevederilor 
legii pentru desfăşurarea activităţii procesuale şi a acti-
vităţii de executare a actelor procesuale. 

Acest grup este împărţit în patru subgrupuri: a) in-
fracţiuni contra relaţiilor publice care asigură caracterul 
protector al justiţiei; b) infracţiuni contra relaţiilor pu-
blice care asigură utilizarea metodei cognitiv-aplicative 
de înfăptuire a justiţiei; c) infracţiuni contra relaţiilor 

publice care asigură forma procesuală de înfăptuire a 
justiţiei şi a activităţii legate de acest fapt; d) infracţiuni 
care violează relaţiile publice ce asigură obligativitatea 
actelor procesuale.

 2) Infracţiuni care violează relaţiile publice şi care 
reprezintă premisele necesare pentru realizarea func-
ţiilor şi obligaţiilor funcţionale procesuale în vederea 
executării actelor procesuale.

Acest grup este împărţit, la rândul său, în patru 
subgrupuri: a) infracţiuni care periclitează indepen-
denţa puterii judecătoreşti şi autonomia procesuală a 
persoanelor responsabile de desfăşurarea cercetării pe-
nale; b) infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi securităţii 
personale a participanţilor la activitatea procesuală şi 
postprocesuală; c) infracţiuni contra autorităţii instan-
ţei de judecată, demnităţii persoanelor cu funcţie de 
răspundere care înfăptuiesc justiţia sau care ajută la 
înfăptuirea ei; d) infracţiuni contra relaţiilor publice 
care asigură caracterul confidenţial al cercetării penale 
preliminare.

Considerăm că clasificarea infracţiunilor contra jus-
tiţiei după obiectul propriu-zis, dată de L.V. Lobanova, 
este una foarte reuşită. În susţinerea poziţiei respective 
precizăm faptul că, în primul rând, la stabilirea norme-
lor juridice penale destinate protecţiei raporturilor re-
spective, legislatorul nu putea să nu ia în consideraţie 
legăturile reciproce dintre diferite direcţii ale activităţii 
procesuale. Astfel, pe de o parte, darea de depoziţii ve-
ridice reprezintă obiectivarea funcţiei independente de 
susţinere a justiţiei, realizată de martor, iar pe de altă 
parte, ea constituie o condiţie de importanţă majoră 
pentru soluţionarea justă a cauzei penale în esenţă. Tot-
odată, considerăm că în acest aspect se observă tendinţa 
legislatorului de a asigura un raport optim la stabilirea 
bazelor şi limitelor răspunderii penale prevăzută pentru 
comiterea infracţiunilor contra justiţiei din două direc-
ţii diametral opuse ale politicii penale – diferenţierea şi 
unificarea. 

O importanţă semnificativă în jurisprudenţa rusă 
privind cercetarea infracţiunilor contra justiţiei o are 
monografia semnată de А.V. Galahova, scoasă de sub 
tipar în 2005. Lucrarea respectivă inglobează 25 de 
capitole, iar cap.11 este destinat pentru cercetarea sub 
toate aspectele a infracţiunii privind constrângerea de 
a face declaraţii [16].

Suntem de acord cu poziţia de început a autorului 
unde este remarcată importanţa infracţiunii cercetate. 
Astfel, pe bună dreptate, singraful lucrării a opinat că 
pericolul public al constrângerii de a face declaraţii 
constă în faptul că declaraţiile obţinute ca urmare a 
utilizării influenţei ilegale din partea funcţionarilor or-
ganelor de urmărire penală preliminară poate duce la 
adoptarea de decizii procedurale nefondate şi ilegale, 
compromiţând astfel dreptatea şi limitând sau încăl-
când drepturile şi libertăţile individului. În legătură cu 
aceasta, constrângerea de a depune mărturie se referă 
la numărul de acte criminale care încalcă simultan mai 
multe relaţii publice. 

În lucrarea respectivă, autorul scoate în evidenţă 
obiectul infracţiunii a cărei cercetare se efectuează. 
Prin urmare, consideră autorul că principalul obiect 
propriu-zis al constrângerii de a face declaraţii sunt 
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relaţiile publice, care asigură funcţionarea normală a 
procuraturii, organelor de anchetă preliminară şi inves-
tigaţie privind implementarea justiţiei. Ca obiect direct 
suplimentar, consideră singraful că trebuie menţionate 
relaţiile publice, care asigură integritatea fizică, psihică 
şi morală a persoanei, precum şi relaţiile publice care se 
integrează în domeniul protecţiei proprietăţii. 

O importanţă aparte în cercetarea infracţiunii 
de constrângere de a face declaraţii o are victima.                     
А.V. Galahova prezintă ca victime ale infracţiuniii re-
spective – bănuitul, învinuitul, expertul, specialistul, 
victima, martorul.

În acest context, singraful acceptă poziţia I.Iu. Bu-
neva prin care este considerat victimă şi interpretul 
(traducătorul), argumentând prin faptul că interpretul 
(traducătorul) este implicat în procedurile penale şi de 
corectitudinea interpretării (traducerii) poate depinde 
luarea deciziilor oficialilor implicaţi în procedurile pe-
nale [17].

Autorul prezintă latura obiectivă a infracţiunii cer-
cetate ca constrângere de a face declaraţii sau a oferi 
concluzii persoanelor în cauză, prin utilizarea amenin-
ţărilor, şantajului sau altor acte ilegale din partea ofiţe-
rului de urmărire penală sau a persoanei care efectuea-
ză urmărirea penală.

Singraful, în lucrarea de faţă, corect remarcă legali-
tatea şi ilegalitatea constrângerii. Așadar, consideră că 
constrângerea ilegală – influenţarea ilegală din partea 
funcţionarilor implicaţi în procedurile penale, a com-
portamentului persoanelor implicate prin încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor acestora, forţând pe acestea 
din urmă să efectueze anumite acţiuni (sau să se abţină 
de la acestea). Constrângerea ilegală poate consta doar 
în acţiuni care vizează atingerea unor obiective.

Autorul trasează cu fir roşu ideea precum că prin 
prisma art. 302 din CP FR este interzisă influenţarea 
nelegitimă în scopul de a obţine de la constrâns decla-
raţii sau concluzii, şi nu contează dacă persoana este 
constrânsă în a face declaraţii sau concluzii mincinoase 
sau adevărate.

În contextul conceptului de declaraţii, autorul scoa-
te în vizor poziţia unor cercetători ca G.P. Мarfițina, 
А.D. Turâșeva, care susţin că informaţiile obţinute de 
la persoană înregistrate ca explicaţii pot fi, de aseme-
nea, numite declaraţii, întrucât valoarea lor informativă 
este aceeaşi, şi în procesul dovedirii acestea pot fi pre-
zentate ca alte documente [18].

Este întemeiată această poziţie. Or, prin explicaţii se 
subînţelege lămurirea unei probleme cu scopul de a fi 
rezolvată, prin urmare, se remarcă sinonimia cu decla-
raţiile în sensul infracţiunii cercetate.

Considerăm pasibilă criticilor poziţia manifestată 
de А.V. Galahova prin care consideră ameninţarea ca 
un tip de violenţă. În dicționare, cuvântul „violenţă” 
trimite la ceea ce se efectuează cu o „forță intensă”, 
brutală şi adesea distructivă, la abuzul de forță pentru 
a constrânge pe cineva la ceva. Totodată, considerăm 
că legiuitorul a stabilit ca metode de constrângere de a 
face declaraţii atât prin ameninţare, cât şi cu aplicarea 
violenţei. Astfel, este remarcant că acceptând ideea că 
amenințarea este un tip de violenţă, ar îngreuna proce-
sul de calificare a infracţiunii cercetate.

 А.V. Galahova a scos în vizor poziţia exprimată de 
L.V. Serdiuk care susţine că pentru a recunoaşte ame-
ninţarea ca o modalitate de constrângere de a face de-
claraţii, este necesar ca aceasta să fie reală. Existenţa 
reală a ameninţării este legată de motivele importante 
pentru recurgerea la acestea, identitatea făptuitorului, 
activitatea externă de manifestare a ameninţării şi posi-
bilitatea de a o realiza [19]. 

După părerea lui D.N. Durmanov – informaţiile a 
căror divulgare ameninţă o persoană pot fi atât reale, 
cât şi fictive [20]. 

Singraful lucrării analizate a acordat o atenţie spori-
tă conceptului de alte acţiuni ilegale ca mijloc de con-
strângere de a face declaraţii. Cei mai mulţi oameni de 
ştiinţă evidenţiază conţinutul altor acţiuni ilegale lis-
tând posibilităţi de influenţă ilegală: insulta, înşelarea 
persoanei interogate, administrarea de droguri psiho-
trope, hipnoză, privarea de somn, încălcarea prevede-
rilor CPP FR privind durata de interogatoriu; detenţie 
ilegală, insultă orală, ameninţări cu demiterea din func-
ţie, evacuarea din cămin, privarea de anumite drepturi 
[21]; utilizarea unor metode ilegale şi tehnici de inte-
rogare etc. [22]; orice metode provocatoare de intero-
gare; utilizarea de probe falsificate, promisiuni false de 
a închide cazul, de a schimba măsura de constrângere, 
de a permite o întâlnire, recurgerea la medium pentru 
obţinerea de probe etc. [23].

 Pe bună dreptate, autorul a punctat că criteriu pri-
mar şi principal pentru evaluarea unor acţiuni ilegale 
este capacitatea acestor acţiuni de a limita libertatea 
de exprimare a victimei în detrimentul intereselor sale 
legitime, criteriu care derivă din noţiunea de constrân-
gere ilegală.

O problemă sensibilă abordată de către A.V. Gala-
hova este faptul includerii ca mijloc de constrângere a 
înşelăciunii şi/sau mituirea. Unii autori includ în cate-
goria de alte acte ilegale înşelăciunea şi (sau) mituirea 
[24]. Considerăm că corect A.V. Galahova a argumentat 
că este neîntemeiat atribuirea acestor două modalităţi la 
constrângere, care este percepută în mod subiectiv ca 
o impunere a voinţei altuia şi nu corespunde dorinţei 
şi intereselor persoanei constrânse. Înşelăciunea nu are 
întotdeauna intenţia de a dăuna intereselor persoanei, ci 
doar de a o pune în faţa unei alegeri. Persoana interoga-
tă interpretează propunerea alternativă şi ia o decizie în 
condiţiile libertăţii de exprimare. Mituirea, de aseme-
nea, nu poate fi considerată ca mijloc de constrângere.

Singraful lucrării analizate, pe bună dreptate, a re-
levat că la calificarea după criteriile laturii obiective, 
constrângerea de a face declaraţii trebuie să fie diferen-
ţiată de abuzul în serviciu. În acest caz, este necesar să 
se aplice regulile de concurenţă a normelor generală şi 
specială, întrucât după toate semnele infracţiunea in-
vestigată reprezintă un tip special de abuz în serviciu. 
Calificarea necorespunzătoare apare atunci când nu 
este clar delimitat domeniul de aplicare al reglementă-
rii juridice şi obiectele protecţiei dreptului penal. 

Suntem de acord cu poziţia autorului cu privire la 
faptul că componenţa de infracţiune de constrângere de 
a face declaraţii este una formală şi se consideră consu-
mată din momentul constrângerii cu aplicarea de ame-
ninţări, şantaj şi alte acte ilegale, indiferent de faptul 
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dacă infractorul a reuşit sau nu să obţină probele ne-
cesare. Latura subiectivă a constrângerii de a face de-
claraţii este caracterizată prin intenţie directă. Persoana 
este conştientă de pericolul social şi ilicitatea acţiunilor 
sale (moment intelectual) şi doreşte să comită aceste 
acte (moment volitiv).

A.V. Galahova în lucrarea sa a scos în evidenţă 
importanţa scopului ca element al componenţei de in-
fracţiune de constrângere de a face declaraţii. Astfel, ea 
menţionează că „componenţa constrângerii de a face 
declaraţii este descrisă de legislator fără referire directă 
la scopul unui act penal. În pofida faptului, acest lucru 
nu înseamnă că ea nu poate interveni ca element obli-
gatoriu al unei infracţiuni. De multe ori, legislatorul nu 
formulează în mod direct obiectivul sau motivul infrac-
ţiunii, dar le implică” [25]. 

Autorul, consideră, lucru cu care şi noi suntem de 
acord, că constrângerea de a face declaraţii este un act 
comis cu un scop anumit. 

Ș.S. Rașkovskaia subliniază faptul că „spre deose-
bire de motiv, scopul constrângerii de a depune măr-
turie, chiar dacă nu este menţionat direct în dispoziţie 
... este o trăsătură necesară a componenţei de infracţi-
une. Constrângerea de a face declaraţii este întotdeau-
na efectuată în scopul de a obţine anumite elemente de 
probă” [26]. 

Autorul, la compartimentul de subiect al infracţiu-
nii de constrângere de a face declaraţii, a criticat intro-
ducerea conceptului de „altă persoană” în calitate de 
subiect. Prin urmare, consideră A.V. Galahova prin „o 
altă persoană”, în sensul art. 302 din CP FR poate fi 
înţeles orice persoană care este atât angajat al organe-
lor autorizate să efectueze ancheta preliminară, cât şi 
o persoană care nu intră în această categorie. Persoana 
vizată trebuie să acţioneze cu acordul (consimţămân-
tul) expres sau tacit al anchetatorului sau persoanei care 
efectuează ancheta.

Considerăm că această latură a subiectului infracţi-
unii de constrângere de a face declaraţii este una foarte 
sensibilă şi ne vom expune amănunţit în cadrul capito-
lului II al studiului.

În cele ce urmează, vom analiza un articol ştiinţific 
semnat de autorul I. Bobrakov – șef de secţie în cadrul 
Universităţii MAI al FR din Moscova, filiala Breansk, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, publicat în re-
vista „Drept Penal”, Federaţia Rusă, nr. 2 din 2005 cu 
tema „Problemele calificării infracţiunii de constrânge-
re de a face declaraţii” [27]. 

Așadar, considerăm corectă abordarea autorului cu 
referire la faptul că un factor determinant în procesul 
calificării infracţiunii îl are statutul procesual penal al 
persoanelor care au fost expuse constrângerii. Latura 
obiectivă a acestei infracţiuni constă în constrângerea 
persoanelor prevăzute de a face declaraţii (concluzie) 
printr-o anumită metodă. Cu toate acestea, metodele de 
săvârşire a infracţiunii sunt concretizate parţial, deoare-
ce împreună cu ameninţare şi şantaj, violenţă, batjocori 
şi tortură este indicat că constrângerea poate fi săvârşită 
„prin alte acţiuni ilegale”.

Singraful lucrării, pe bună dreptate, a scos în reli-
ef corelaţia dintre termenii de „constrângere” şi „vi-
olenţă”, specificând că aceşti doi termeni corelează, 

deoarece violenţa este mereu o influenţă forţată asupra 
unei persoane (fizică sau psihică). Prin violenţa fizică 
se înţelege aplicarea forţei musculare a persoanei, cu 
efecte negative asupra organismului victimei prin orice 
mecanisme, fizice, chimice, biologice şi alte procese. 
Violenţa psihică este determinată ca o acţiune asupra 
sferei psihice a personalităţii prin speriat, ameninţări cu 
scopul de a provoca persoana la un anumit comporta-
ment. În aşa fel, constrângerea subînţelege în sine apli-
carea violenţei în formele sale diverse.

Prin urmare, singraful lucrării a concluzionat corect 
că violenţa ca metodă independentă de a califica infrac-
ţiunea de constrângere de a face declaraţii nu poate fi 
realizată.

Autorul articolului atrage atenţia la sensurile terme-
nului de „constrângere”, abordat în literatura de speci-
alitate. I.S. Vlasov şi I.М. Teajkova susţin că constrân-
gerea reprezintă orice influenţă asupra părţii vătămate, 
care nu este prevăzut în lege. V.P. Маlkov adaugă la 
lista cu „alte acţiuni ilegale” nu doar pe cele ilegale 
(care nu sunt prevăzute în CPP), dar şi oricare acţiuni 
imorale al celui care interoghează către cel care este 
interogat pentru a primi de la el informaţia necesară 
pentru dosar. Astfel de metodă poate duce la condam-
narea acestei persoane pentru încălcarea normelor de 
morală. N.I.Betrov adaugă la cele de mai sus metode 
provocătoare de interogatoriu cum ar fi: falsificarea do-
vezilor şi documentelor ataşate la dosar, utilizarea hip-
nozei, substanţelor psihotrope, impunerea de a semna 
protocolul interogatoriului care conţine declaraţiile pe 
care interogatul nu le-a dat etc. I.А. Кrasikov comple-
tează lista cu arestul în condiţii degradante, minciună, 
seducţia pentru profit, promisiuni. În interpretarea altor 
autori – lăsarea fără apă şi hrană, promisiunea de a per-
mite vizite etc.

Considerăm că un rol determinativ în calificarea 
infracţiunii de constrângere de a face declaraţii îl are 
caracterul şi conţinutul conceptului de „alte acţiuni ile-
gale”. În acest sens, autorul articolului analizat a abor-
dat corect această problemă. Prin urmare, ca o orientare 
pentru a stabili conţinutul „altor acţiuni ilegale” trebuie 
să servească normele de drept internaţional, cele con-
stituţionale şi cele penale procesuale. 

Astfel, autorul, după părerea noastră, a subliniat co-
rect că prin „alte acţiuni ilegale” trebuie să se înţeleagă 
contrângerea de a face declaraţii folosind metode care 
creează pericol pentru viaţă şi sănătate, ofensează dem-
nitatea sau alte metode cu referire la violenţa fizică şi 
psihică.

Considerăm că autorul a stabilit just că caracterul 
declaraţiilor pentru obţinerea cărora este nevoie de 
aplicarea constrângerii şi pentru a le califica prin pris-
ma infracţiunii de constrângere de a face declaraţii, nu 
contează dacă persoana a fost constrânsă să dea decla-
raţii false sau veridice.

În acest sens, este esenţial de punctat că unele per-
soane beneficiază de dreptul de nu a face declaraţii. Ast-
fel bănuitul, inculpatul nu este obligat să mărturisească 
împotriva sa şi au dreptul de a păstra tăcerea. Martorii, 
vătămaţii nu poartă răspundere penală dacă refuză să 
mărturisească împotriva sa, a soţului sau apropiaţilor. 
Declaraţiile acestor persoane primite sub constrângere 
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puţin probabil că vor fi obiective şi veridice, ele doar 
vor crea obstacole în stabilirea adevărului.

Dupa părerea V.G. Beleaeva fapta infracţională, în 
acest sens, va constitui nu doar constrângere de a face 
declaraţii, ci şi refuzul de a face declaraţii. În acest caz, 
se prevede tălmăcirea normei mai amplu. Aceeaşi po-
ziţie o susţine V.F. Șipilkov care consideră că, întrucât 
această formulare intră în contradicţie cu sensul legii, 
prioritate trebuie să aibă normele de sistem în raport cu 
mijloacele lingvistice de exprimare a normei.

De menţionat că nu se neagă pericolul constrângerii 
de a refuza a face declaraţii. Însă în acest caz concret, 
recunoaşterea faptului că tălmăcirea de sistem faţă de 
cea gramaticală contrazice principiul legalităţii – se 
consideră infracţiune tot ce este prevăzut direct de lege 
şi contrazice regulile de formare a normelor de drept, 
în conformitate cu care textul trebuie să fie clar, exact 
şi fără sensuri ambigue. 

Considerăm că autorul articolului analizat a marcat 
just că subiectul constrângerii de a face declaraţii este 
„amestecat”. În calitate de subiect special, legiuitorul 
indică anchetatorul şi persoana care efectuează anche-
ta. 

O problemă în acest sens, abordată corect de autor, 
este determinarea subiectului special. Principalele deo-
sebiri ale subiectului special sunt cele că el este în le-
gătură directă cu justiţia penală şi caracterul activităţii 
întreprinse de vinovat. 

Legislaţia rusă (art. 302 CP FR) stabileşte în calita-
te de subiect „altă persoană” care, cu acordul sau fără 
acordul anchetătorului, realizează constrângerea.

Considerăm corectă această abordare vizavi de 
subiect, efectuată de legislatorul rus. Astfel, autorul a 
punctat că poate fi oricare persoană atât particinanţii 
la procesul penal, cât şi cei care nu au nicio legătură 
cu asta. De obicei, în lista „altor persoane” se includ 
persoane care, într-o oarecare măsură, au legătură cu 
organele de drept (asistenţii anchetatorilor, participan-
ţii). Autorul crede că nu trebuie de accentuat atenţia la 
legătura profesională a „altei persoane” şi formularea 
„cu acordul sau fără acordul anchetatorului” la fel are 
sensuri ambigue. Astfel, dacă anchetatorul intenţionat a 
arătat dorinţa de a constrânge „altă persoană” (verbal), 
dar singur nu a participat la aceasta în mod direct, în 
acord cu dispoziţiile penale, el trebuie fie ca complice al 
făptuitorului. Dar atunci când conştientizând caracterul 
acţiunilor săvârşite de „altă persoană” adoptă o poziţie 
neutră, nu există complice la săvârşirea constrângerii. 
În acest caz, există doar o depăşire a atribuţiilor de ser-
viciu.

În articolul analizat, autorul a abordat problema 
stabilirii locului şi timpului săvârşirii constrângerii. 
Nu este clar: a) este vorba de timpul pentru lucrul de 
anchetă sau lucrul expertului asupra unei concluzii;           
b) poate ca constrângerea să fie realizată până la aceas-
tă perioadă – dacă aceste aspecte au importanţă pentru 
calificarea infracţiunii cercetate sau nu. 

Următorul articol care va fi analizat este publicat tot 
în Federaţia Rusă în revista „Dreptul” de către autorul 
Т.Iu. Коbozeva, tema abordată „Categoriile constrân-
gerii” în dreptul penal al Federaţiei Ruse”, 2005 [28]. 
În acest articol, singraful încearcă să definească şi să 

facă o explicaţie detaliată a noţiunii de „constrângere” 
ca metodă de săvârşire a infracţiunii. Totodată, autorul 
încearcă să determine o definiţie legală a conceptului 
de „constrângere”.

În cele ce urmează, vom supune analizei o lucrare 
din România, semnată de autorii Vasile Dobrinoiu şi 
Nicolae Conea Drept penal. Partea specială. Vol. II. 
Teorie şi practică judiciară, ieşită de sub tipar în anul 
2000 [29]. Această lucrare a fost editată de câtre autori 
la propunerea Guvernului României ca suport pentru 
modificarea Codului penal.

Autorii lucrării vizate au acordat o deosebită atenţie 
infracţiunilor care împiedică înfăptuirea justiţiei. Ast-
fel în lucrare este abordată o analiză separată a fiecărei 
conponenţe de infracţiune din această categorie.

În urma analizei lucrării respective, considerăm că 
o apropiere ca conţinut de infracțiunea de constrângere 
de a face declarații (art. 309 CP RM) este infracțiunea 
de încercare de a determina mărturia mincinoasă (art. 
261 CP Rom.). 
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La adoptarea Codului vamal al Republicii Mol-
dova (CV RM), legiuitorul nu a inclus noţiu-

nea de „trimitere poştală” în lista noţiunilor principale 
utilizate la înfăptuirea activităţii vamale pe teritoriul 
vamal al statului, în aspectul în care se întâlneşte în 
practica activităţii vamale naţionale, dar şi în practica 
vamală internaţională. Legiuitorul nu a formulat nici 
noţiunea de „poştă internaţională”, deşi acest termen 
se întâlneşte, practic, pe teritoriul oricărui stat din 
lume. Numai în ultimele modificări la CV RM, legiu-
itorul relatează noţiunea de „livrare mică”, precum că 
aceasta urmează a fi recunoscută ca trimitere poştală 
sau prin curierat rapid, care conţine cel mult trei uni-
tăţi sau are o greutate brută de cel mult 2 kg [1]. În 
opinia noastră, noţiunea de livrare mică este formu-
lată îngust, incorect, nu cuprinde termenii şi noţiuni-
le care se aplică la expedierea de pe teritoriul vamal 
al statului a trimiterilor poştale internaţionale, fie la 
introducerea acestora în ţară, parvenite din orice ţară 
din străinătate.

Lipsa noţiunilor de trimitere poştală; poştă inter-
naţională; servicii poştale; poştă rapidă, care sunt 
utilizate zilnic de funcţionarii poştei internaţionale 
din Republica Moldova, de funcţionarii vamali care 
verifică conţinutul trimiterilor poştale internaţionale 
aflate pe intrare, ieşire din ţară, inclusiv a acelor care 
se află în tranzitul vamal internaţional, complică înţe-

legerea sensului, conţinutului, destinaţiei propriu-zise 
a trimiterilor poştale internaţionale, fapt care ne im-
pune a ne adresa şi a solicita sursele lingvistice şi cele 
enciclopedice de specialitate.

Astfel, Dicţionarul explicativ al limbii româ-
ne relatează că prin noţiunea de poştă urmează a fi 
subînţeles: 1. instituţia publică care asigură primirea 
transportului şi distribuirea scrisorilor, a telegrame-
lor, a mandatelor poştale şi a coletelor; local în care 
se află această instituţie; 2. corespondenţa primită, 
expediată sau distribuită în aceeaşi zi sau într-o pe-
rioadă dată [2].

Sursa lingvistică naţională a Republicii Moldova 
denotă că noţiunea de poştă urmează a fi înţeleasă în 
mai multe feluri, şi anume: 1. instituţie care se ocu-
pă cu transportarea şi distribuirea corespondenţei, 
mandatelor, telegramelor, coletelor, presei publice;               
2. clădirea unde se află această instituţie; 3. totalitatea 
corespondenţei şi a publicaţiilor periodice primite, ex-
pediate sau distribuite într-o perioadă de timp [3].

Un alt sens al noţiunii de poştă îl găsim în aceeaşi 
sursă lingvistică. Astfel, prin poştă urmează a mai fi 
înţeles: 1. cal de poştă, cal de schimb la o diligenţă; 
a ajunge (sau a fi) cal de poştă – a fi trimis cu diferite 
treburi în toate părţile; 2. han unde făceau popas dru-
meţii care se foloseau de acest mijloc de transport;       
3. distanţa între două popasuri a poştalionului, ega-

APLICAREA MIjLOACELOR TEHNICE DE CONTROL 
LA DEPISTAREA CONTRABANDEI COMISă PRIN 

TRIMITERILE POŞTALE INTERNAŢIONALE: 
ASPECTE TEORETICO-PRACTICE 

Partea I
Alexandru BEJAnU, 

doctorand (USM)

În acest articol, se face o apreciere şi o clasificare a conţinutului trimiterilor poştale internaţionale prin intermediul 
cărora, fiind transportate peste frontiera vamală a statului de către transportatorul specializat Întreprinderea de Stat „Poşta 
Moldovei”, se comite infracţiunea de contrabandă atât cu mărfuri accizate, cât şi cu substanţe narcotice, inclusiv cu mij-
loace psihotrope. Autorul analizează, determină şi clasifică trimiterile poştale internaţionale, mijloacele tehnice de control 
aplicate la înfăptuirea controlului vamal asupra conţinutului trimiterilor poştale internaţionale, în scopul depistării şi do-
cumentării infracţiunii de contrabandă, având obiectul material substanţele narcotice, mijloacele psihotrope.
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* * *
In the present article the author analyzes and classifies the content of the international postal items through which the 

crime of smuggling with excisable goods, drugs, psychotropic means is being committed, being transported over the state 
customs border by the specialized transporter State Enterprise „Posta Moldovei”. The author performs an analysis, deter-
mines and classifies international postal items, technical means of control applied when performing the customs control 
on the content of the international postal items, with the purpose of detection and documentation of smuggling, having 
drugs, and psychotropic means as material object.
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declaration; postal parcel; postal package; postal file or expedition; drugs; psychotropic means; smuggling; criminal lia-
bility.
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lă cu 22 km (folosită ca măsură de lungime) [4]. O 
altă sursă lingvistică denotă că prin noţiunea de poştă 
urmează a fi subînţeleasă instituţia pentru expedierea 
scrisorilor, încărcăturilor uşoare, a mijloacelor băneşti 
şi altele. La fel, în noţiunea de poştă este inclusă şi 
clădirea unde se află această instituţie. Ţinem să ac-
centuăm că, conform aceleiaşi surse, noţiunea de poş-
tă era considerată încă din perioada antică instituţia 
care se ocupă în acelaşi timp cu transportarea regulată 
a pasagerilor în echipajele trase de cai [5].

Sursele enciclopedice relevă că prin noţiunea de 
poştă urmează a fi înţeles: 1. proprietatea de teleco-
municaţii; 2. denumirea uzuală a instituţiilor care se 
ocupă cu transportarea şi distribuirea corespondenţei, 
coletelor, mandatelor poştale şi a publicaţiilor perio-
dice; 3. unitate de măsură a distanţei în Moldova me-
dievală, egală cu 22,3 km.

Sursele enciclopedice, altele decât cele naţionale, 
denotă că prin noţiunea de poştă urmează a fi înţeles: 
1. unul din felurile de comunicaţie; 2. instituţiile şi 
oficiile poştale, la fel şi corespondenţa poştală expe-
diată în aceste instituţii (presa periodică, scrisorile, 
coletele, transferurile băneşti) [6].

Aceeaşi sursă enciclopedică indică că cuvântul 
poştă provine de la cuvântul polonez poczta, ceea ce 
înseamnă comunicare poştală [7].

Din sursele sus-indicate, putem concluziona că no-
ţiunea de poştă urmează a fi înţeleasă în două sensuri. 
În primul rând, este vorba de instituţia, clădirea, în-
căperea unde se află scrisorile, telegramele, coletele, 
pachetele care urmează a fi expediate corespondenţi-
lor sau care urmează a fi repartizate în localităţile în 
cauză, pentru a ajunge la destinatari. În al doilea sens, 
prin noţiunea de poştă urmează a fi înţeleasă cores-
pondenţa, adică scrisorile, telegramele, coletele, pa-
chetele care urmează a fi expediate la destinatari.

Analizând aceşti termeni vizavi de noţiunea de 
poştă indicată în sursele lingvistice şi enciclopedice, 
putem concluziona că aceasta, deşi are, practic, în toa-
te sursele citate două sensuri de bază, care, la rândul 
lor, se ramifică în mai multe sensuri, nu corespunde 
pe deplin acţiunilor obiective şi conţinutului care i se 
atribuie în timpul de faţă ca instituţie, precum şi ca 
conţinut.

În susţinerea opiniei noastre, aducem următoarele 
argumente:

– Noţiunea de poştă ca instituţie se referă la ace-
le clădiri, localuri, încăperi în care se află mijloacele 
de comunicare între localităţi (liniile de comunicare 
interurbane, iar în unele cazuri şi cele internaţionale, 
aparatele de telegraf), şi care au o adresă juridică fixă, 
semnificată prin cod special.

– În aceste localuri, încăperi se păstrează cores-
pondenţa, adică scrisori, timbre poştale speciale, zia-
re, reviste, colete, pachete, banderole, care sunt primi-
te de la persoane fizice sau juridice, de la expeditorii 
care se află sau au viză de reşedinţă în altă localitate, 
aflată atât pe teritoriul statului naţional, cât şi în afara 
acestuia.

– Poşta ca instituţie are loc concret de dislocare, 
adresă concretă, cod poştal special de corespondenţă, 

ştampila sa specială, indexul său special, deci este o 
persoană juridică.

– Poşta ca instituţie este un organ public al statu-
lui care îşi exercită funcţiile sale concrete de prestare 
a serviciilor din numele statului strict în folosul unei 
localităţi concrete.

– În cadrul poştei ca instituţie, îşi exercită funcţii-
le sale de serviciu persoane fizice cu funcţii speciale, 
care se conduc în cadrul prestării serviciilor de către 
acestea, de legi organice speciale naţionale, dar şi de 
acte internaţionale, şi care sunt consideraţi şi recunos-
cuţi ca funcţionari publici. 

Analiza juridică a noţiunilor sus-relatate, inclusiv a 
practicii activităţii instituţiilor poştale statale, ne per-
mite a concluziona că în calitate de poştă urmează a fi 
înţeles: instituţii statale plasate în încăperi, localuri, 
birouri, care oferă prestarea serviciilor în numele sta-
tului pe problemele comunicării subiecţilor, persoane-
lor fizice şi juridice, una dintre care se află în locali-
tatea în cauză, iar alta se află în altă localitate rurală 
sau urbană, aflată atât pe teritoriul statului naţional, 
cât şi în afara hotarelor statului, inclusiv primirea co-
respondenţei exprimate în scrisori, telegrame, reviste, 
colete, pachete, mandate poştale şi telegrafice, pentru 
a fi expediate la adresa destinatarului care are locul 
de reşedinţă atât pe teritoriul naţional al statului, cât 
şi în afara acestuia (n.a.).

Ca obiect al relaţiilor de drept ce apar între poştă 
ca instituţie statală şi ca gen de activitate practicat de 
poştă ca instituţie statală, parvin relaţiile juridice ale 
cetăţenilor şi persoanelor juridice, exprimate în dorin-
ţa acestora de a comunica prin intermediul scrisorilor, 
telegramelor, de a expedia colete, banderole, pachete 
pe adresa persoanelor aflate în alte localităţi atât ale 
statului naţional, cât şi din afara acestuia. În limba-
jul juridic al instituţiilor poştale statale, toate aceste 
obiecte, informaţii poartă denumirea de „expedieri 
poştale”.

Sursele lingvistice denotă că prin noţiunea de tri-
mitere urmează a fi înţeles: 1. faptul de a dispune sau a 
ruga pe cineva să se ducă undeva; 2. faptul de a dispu-
ne ca un obiect să fie dus, transportat, predat la o anu-
mită destinaţie, a expedia [8]. O altă sursă lingvistică 
din Republica Moldova relatează că prin trimitere se 
subînţelege faptul de a expedia la destinaţie ceva (un 
pachet) prin poştă, pentru a fi înmânat destinatarului 
[9]. Alte surse lingvistice, în afară de cele în limba ro-
mână, interpretează noţiunea de trimitere aproximativ 
în acelaşi mod. Astfel, pornind de la sensul vocabula-
rului rus, termenul de trimitere determină nu altceva 
decât faptul de a expedia o scrisoare sau un obiect prin 
reţeaua oficiilor poştale pentru a fi transmise, înmâna-
te destinatarului.

Normele de drept stipulate în legea organică speci-
ală relatează că noţiunea de trimitere poştală poate fi 
interpretată în două sensuri. În primul sens, legiuitorul 
Republicii Moldova explică că prin trimiteri poştale 
urmează a fi înţeleasă corespondenţa (scrisori, cărţi 
poştale imprimate, pachete mici, telegrame), coletele 
(documente, valori, bunuri materiale), mijloace bă-
neşti (mandate poştale şi telegrafice, pensii, subvenţii, 
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indemnizaţii etc.), prezentate operatorilor de poştă, 
pentru a fi transportate şi distribuite destinatarului 
aflat atât pe teritoriul ţării, cât şi în afara acestuia.

Pe lângă noţiunea de trimitere poştală pe care am 
indicat-o supra, urmează a fi cunoscută şi aplicată în 
cadrul reţelei instituţiilor poştale şi noţiunea de trimi-
teri poştale înregistrate. 

Astfel, prin noţiunea de trimiteri înregistrate ur-
mează a fi recunoscute şi considerate trimiterile poş-
tale la a căror recepţionare urmează a fi eliberată chi-
tanţa poştală oficială expeditorului [10].

Practica activităţii vamale ne dovedește că expe-
dierile poştale internaţionale se deosebesc după sta-
tutul lor juridic de trimiterile poştale naţionale care se 
expediază între localităţile rurale aflate şi amplasate 
pe teritoriul naţional al Republicii Moldova. Statutul 
juridic al expedierilor poştale internaţionale se deose-
beşte de expedierile poştale de pe teritoriul naţional, 
prin faptul că acestea, la transportarea peste frontiera 
vamală a statului, atât la introducere în ţară, cât şi la 
expedierea de pe teritoriul naţional al statului, sunt su-
puse controlului vamal. Astfel, aceste trimiteri, fiind 
transportate peste frontiera vamală a statului, capătă 
statut de expedieri poştale internaţionale. Începând 
cu prezentarea documentelor pe expedierile poştale 
internaţionale, pentru a fi transportate peste frontiera 
vamală a statului şi, nemijlocit, transportarea acesto-
ra peste frontiera vamală şi cea de stat a Republicii 
Moldova, acestea cad sub jurisdicţia internaţiona-
lă. Ţinem să menţionăm la acest capitol că, deşi în 
legea organică Legea Poştei, legiuitorul a indicat că 
activitatea poştală se desfăşoară în conformitate cu 
Legea Poştei, actele normative relevante, precum şi 
convenţiile şi acordurile internaţionale ratificate de 
Republica Moldova în calitate de membru al Uniu-
nii Poştale Universale [11], acesta nu a inclus noţi-
unea de expedieri poştale internaţionale. Acest fapt 
a favorizat apariţia dificultăţilor în organele vamale 
ale Republicii Moldova care, într-un caz sau altul, la 
transportarea expedierilor poştale internaţionale, sunt 
obligaţi să efectueze controlul vamal în conformitate 
cu CV RM [12].

În scopul înlăturării divergenţelor şi dificultăţilor 
existente între organele vamale ca organe de drept 
care sunt obligate să efectueze controlul vamal la tre-
cerea peste frontiera vamală a bunurilor, încărcături-
lor transportate cu orice fel de transport, inclusiv cu 
transportul special poştal, legiuitorul a introdus no-
ţiunea de trimitere poştală internaţională într-o lege 
organică separată. Astfel, conform normei de drept 
indicate în legea organică specială, constatăm că, în 
calitate de trimitere poştală internaţională, urmează 
a fi recunoscută orice trimitere poştală perfectată în 
conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ac-
telor Uniunii Poştale Internaţionale, care parvine pe 
teritoriul naţional al Republicii Moldova sau se ac-
ceptă pentru expedierea peste hotarele acesteia [13].

Noţiunea în cauză este bine-venită şi acceptată 
pentru a fi aplicată în activitatea practică a organelor 
vamale, însă, după părerea noastră, aceasta ar trebui 
şi necesită a fi completată, mai ales în timpul de faţă, 

când scrisorile, telegramele sunt înlocuite cu succes 
de reţeaua Internet, care este atât de frecvent utilizată 
de persoanele fizice şi juridice care au vize de reşedin-
ţă în diferite ţări ale lumii.

Bineînţeles, este de neînchipuit faptul transmiterii 
unui organ statal sau altui organ, sau pur şi simplu 
unei persoane fizice să transporteze, pentru a prezenta 
la destinaţie, un oarecare bun, fără ca cel din urmă, 
la rândul său, să îndeplinească această dorinţă fără a 
presta sau îndeplini anumite servicii. În mod logic, re-
iese din acest întreg cerc de acţiuni, că organul statal 
în cauză poate primi în responsabilitatea sa scrisori-
le, îndeosebi cele recomandate, telegramele, coletele, 
pachetele, asumându-şi obligaţiunea de a transporta 
spre destinaţie aceste trimiteri, obiecte, prin prestarea 
de servicii de către funcţionarii oficiali ai statului din 
sfera poştală, începând din momentul primirii aces-
tora, până la înmânarea lor destinatarului sau desti-
natarilor. Nu în zadar legea organică în cauză, Legea 
Poştei, prevede şi recunoaşte că în calitate de servicii 
poştale urmează a fi recunoscută anume recepţiona-
rea, transportarea şi distribuirea trimiterilor poştale 
destinatarului [14].

În acelaşi timp, menţionăm că aceeaşi normă de 
drept prevede că, alăturat de prestarea serviciilor poş-
tale obişnuite ce ţin doar de, după cum indică legiui-
torul, primirea, recepţionarea, transportul şi distribui-
rea trimiterilor poştale de către funcţionarii poştei, în 
mod public se efectuează şi serviciile poştale de bază. 
Aceste servicii includ anume gama de acţiuni privind 
prestarea serviciilor poştale la nivel de stat, adică a 
întregii ţări, ce ţin de transportarea, distribuirea, cu în-
mânarea ulterioară a corespondenţei, coletelor, pache-
telor, telegramelor, mandatelor poştale şi telegrafice, 
distribuirea pensiilor, subvenţiilor şi indemnizaţiilor 
[15].

Referitor la clasificarea trimiterilor poştale inter-
naţionale la trecerea acestora peste frontiera vamală 
a statului, legea organică a Republicii Moldova Le-
gea Poştei nu indică exhaustiv o clasificare concretă 
a trimiterilor poştale internaţionale. O oarecare cla-
sificare a trimiterilor poştale o stabilim în norma de 
drept adoptată de legiuitor. Astfel, conform normei de 
drept speciale prevăzute în art.2 alin.(5) al Legii Poş-
tei, constatăm că în calitate de trimiteri prin reţeaua 
poştală urmează a fi recunoscute:

a) corespondenţa;
b) coletele;
c) mandatele poştale;
d) mandatele telegrafice;
e) distribuirea pensiilor;
f) distribuirea subvenţiilor;
g) distribuirea indemnizaţiilor [16].
Regulile speciale privind prestarea serviciilor 

poştale pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, la 
rândul lor, efectuează o clasificare superficială a ex-
pedierilor poştale internaţionale. Către aceste expedi-
eri poştale internaţionale, conform Regulilor privind 
prestarea serviciilor poştale, se atribuie:

- scrisori (simple, recomandate, cu valoare decla-
rată);
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- cărţi poştale (simple, recomandate);
- imprimate (simple, recomandate);
- telegrame;
- pachete mici (simple, recomandate);
- cecograme (simple, recomandate);
- colete (ordinare, cu valoare declarată);
- mandate poştale;
- trimiteri EMS (serviciul poştal accelerat);
- aerograme (simple, recomandate);
- saci speciali de tip „M” (simpli, recomandaţi);
- CCRI (simple) [17].
În continuare, legiuitorul nu indică ce urmează a fi 

recunoscut prin aceste noţiuni, cum urmează a fi înţe-
lese ele, care sunt trăsăturile caracteristice lor în mo-
mentul primirii lor de către funcţionarii de la poştă, 
pentru a fi transportate cu transportul special la desti-
natar. Lipsa aprecierii şi interpretării acestor trimiteri 
poştale favorizează parvenirea multor divergenţe între 
expeditor, poştă, destinatar. Aceste divergenţe devin 
mult mai pronunţate în cazul în care expedierile poş-
tale sunt expediate între expeditor şi destinatari aflaţi 
în state diferite. Expedierile poştale trimise către des-
tinatarul aflat pe teritoriul altui stat capătă caracter de 
expedieri poştale internaţionale.

În cazul expedierii trimiterilor poştale internaţio-
nale, întregul lot de expedieri şi trimiteri internaţio-
nale urmează a fi acceptat pentru transportare peste 
frontiera vamală la scoaterea din ţară numai cu acor-
dul organului vamal. La introducerea în Republica 
Moldova a expedierilor poştale internaţionale, aces-
tea sunt admise pentru a fi expediate, cu înmânarea 
ulterioară destinatarului (destinatarilor), la fel numai 
după efectuarea controlului vamal asupra acestora, iar 
în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi cu în-
casarea taxelor vamale.

Întrucât legiuitorul nu a introdus în mod exact în 
legea organică noţiunea expedierilor poştale interna-
ţionale după formă şi conţinut, interpretarea şi clasi-
ficarea acestora având un rol important în activitatea 
vamală a Republicii Moldova, intenţionăm să efectu-
ăm o astfel de clasificare şi interpretare în prezentul 
articol, în baza surselor de drept şi altor izvoare exis-
tente în acest domeniu.

1. Astfel, prin noţiunea de corespondenţă, pe care 
legiuitorul o clasifică prima după număr în Legea Poş-
tei, sursele lingvistice denotă că urmează a fi înţeles 
schimbul (regulat) de scrisori între două sau mai multe 
persoane; totalitatea scrisorilor schimbate între două 
persoane; conţinutul unei scrisori [18]. În cazul dat, 
concretizăm că noţiunea de corespondenţă urmează a 
fi înţeleasă ca schimbul de scrisori dintre persoane.

Rezultă deci, din sursa lingvistică respectivă, că în 
calitate de corespondenţă în cadrul activităţii vamale 
a Republicii Moldova urmează a fi înţeles totalitatea 
acţiunilor a două sau mai multor persoane fizice sau 
juridice, având vize de reşedinţă pe teritoriul a două 
state, orientate spre schimbul regulat de scrisori între 
părţile expeditor-destinatar, care au reşedinţa pe teri-
toriul a două state diferite (n.a.).

În calitate de scrisori legiuitorul la fel nu relatează 
ce urmează a fi înţeles prin acestea. Sursele lingvis-
tice explică că prin scrisoare urmează a fi înţeleasă 

comunicarea scrisă trimisă cuiva prin poştă sau prin 
intermediul unei persoane; epistolă, răvaş [19].

Actele normative interne cu caracter executiv ale 
Republicii Moldova, ce ţin de executarea Legii Poş-
tei, relatează că noţiunea de corespondenţă (scrisoa-
re) presupune trimiterea poştală închisă (în plic sau 
ambalată), prin care se transmit anumite comunicări 
[20]. 

La rândul său, atât CV RM, cât si alte legi organice 
speciale naţionale la fel nu relatează noţiunea de scri-
soare care urmează a fi înţeleasă din punct de vedere 
juridic în cadrul activităţii vamale, transportarea peste 
frontiera vamală a statului a cărora are loc destul de 
des.

Practica activităţii vamale, precum şi sursele ling-
vistice ale statelor vecine relatează că prin scrisoare 
urmează a fi recunoscută expedierea poştală a adresă-
rii în scris sau a transmiterii, expedierii documentu-
lui (documentelor) între părţi, dimensiunile minimale 
fiind 110x220 mm sau 114x162, iar cele maximale 
229x324 mm, cu greutatea maximă 2 kg [21]. Practi-
ca vamală a statelor vecine indică că la transportarea 
peste frontiera vamală a statului pot fi întâlnite:

a) scrisori simple fără valoare indicată;
b) scrisori la comandă (recomandate), cu indicarea 

valorii băneşti a acestora [22].
Practica organelor vamale din Republica Moldova, 

în special a secţiei specializate la expedierile poştale 
internaţionale, confirmă că scrisorile internaţionale 
urmează a fi clasificate în trei categorii:

a) scrisori internaţionale simple;
b) scrisori internaţionale recomandate;
c) scrisori internaţionale cu comunicarea valorii 

(sumei băneşti) [23].
Sursele de arhivă şi actele normative emise de ÎS 

„Poşta Moldovei” relatează că:
a) în scrisorile simple se expediază, de regulă, sim-

ple adresări, comunicaţii, fotografii;
b) în scrisorile internaţionale recomandate se ex-

pediază demersuri între persoane fizice, agenţi eco-
nomici, chitanţiere, diferite facturi, conturi, fotografii, 
demersuri ale organelor neguvernamentale şi ale celor 
guvernamentale;

c) în scrisorile internaţionale cu comunicarea valo-
rii sunt expediate copiile documentelor şi certificate-
lor, confirmate de birourile notariale naţionale, inclu-
siv hârtiile de valoare.

2. O altă parte componentă a trimiterilor poştale in-
ternaţionale o formează cartela poştală. Prin noţiunea 
de cartelă urmează a fi înţeles o bucată de hârtie sau 
de carton, cu bonuri detaşabile, imprimate şi numero-
tate; suport de informaţie imprimat special, folosit în 
sistemele de prelucrare automată a datelor [24].

Sursele existente în cadrul ÎS „Poşta Moldovei” 
şi postului vamal specializat al Republicii Moldova 
confirmă că în calitate de cartelă poştală urmează a fi 
înţeles expedierea poştală în formă de comunicare în 
scris, pe formular special, care corespunde cerinţelor 
stabilite de actele normative în vigoare în domeniul 
aplicării standardelor la efectuarea comunicării prin 
reţeaua poştală naţională şi cea internaţională (n.a.).

Practica organelor vamale din Republica Moldova 
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şi a celor din statele cu care ţara noastră efectuează 
schimbul de trimiteri poştale internaţionale confirmă 
că cartelele poştale urmează a fi divizate în:

a) cartele poştale simple;
b) cartele poştale la comandă.
Cartela poştală, atât cea simplă, cât şi cea la co-

mandă, are forma şi dimensiunile sale concrete: 
105x148 mm.

3. Următoarea poziţie în cadrul expedierilor poşta-
le internaţionale o ocupă banderolele şi sacii speciali. 
În calitate de banderolă, sursele lingvistice indică că 
urmează a fi considerată o fâşie de hârtie lipită în jurul 
unui ambalaj sau pe locul lui de deschidere, ca mijloc 
de control al integrităţii mărfii ambalate [25].

Sursele specializate din cadrul Poştei Moldovei 
dovedesc că în calitate de banderolă urmează a fi înţe-
les pachete mici, ambalate sub formă specială de către 
funcţionarii Poştei Moldovei, primite de la cetăţeni, 
pentru a fi expediate adresanţilor aflaţi în localităţi 
rurale ale Republicii Moldova, precum şi în afara sta-
tului.

Izvoarele de drept de specialitate din cadrul orga-
nelor vamale ale statelor vecine arată că în calitate de 
banderolă urmează a fi apreciată expedierea (trimite-
rea) poştală, care are ca conţinut edițiile tipografice, 
hârtiile de valoare şi alte obiecte împachetate, dimen-
siunile, greutatea şi metoda împachetării cărora sunt 
determinate de Regulamentul poştal [26].

Practica vamală a statelor limitrofe şi a celor veci-
ne denotă că în banderole pot fi expediate peste fron-
tiera vamală a statului manuscrise, desene, ştampile, 
gravuri, hărţi geografice, cataloage, aspecte de desene 
şi proiecte de construcţii îndeplinite prin diferite me-
tode mecanice sau tipografice, iar în cazurile expedie-
rii de către persoanele juridice peste frontiera vamală 
a statului, inclusiv a documentelor tehnice şi a celor 
de proiectare.

La expedierea banderolelor în expedieri poştale 
internaţionale, la fel sunt stabilite restricţiile solicitate 
de Regulamentul special de prestare de servicii de că-
tre serviciul poştal al statului.

Astfel, dimensiunile unei banderole necesită să se 
încadreze în suma lungimii, lăţimii şi grosimii nu mai 
mult de 90 cm în plan maximal, însă una din aceste 
laturi nu trebuie să depăşească în parte dimensiunea 
de 60 cm. La expedierea banderolei în formă de ru-
lou, suma lungimii ruloului şi a diametrului dublu al 
acestuia nu trebuie să depăşească dimensiunile de 
140 cm. Una din aceste laturi (dimensiuni) trebuie 
să nu depăşească 90 cm. Dimensiunile minimale ale 
ruloului trebuie să constituie 105x48 mm [27].

Banderolele, la rândul lor, se clasifică în următoa-
rele categorii:

a) banderole simple;
b) banderole la comandă.
Greutatea maximă a banderolelor expediate prin 

expedierile poştale internaţionale nu trebuie să depă-
şească greutatea de 5 kg.

După cum dovedesc documentele de arhivă ale 
instituţiilor vamale atât din statele vecine, cât şi din 
Republica Moldova, în cadrul categoriei nominale de 
trimiteri poştale internaţionale este inclusă şi aşa-nu-

mita trimitere poştală internaţională sau sacul special 
de tip „M” [28].

În sacul special de tip „M”, după cum demonstrea-
ză sursele de drept din afara Republicii Moldova, sunt 
expediate peste frontiera vamală a statului ediții tipo-
grafice (ziare, ediții periodice, cărţi ş.a.), expediate de 
către expeditor spre acelaşi destinatar [29]. Referitor 
la sacii speciali de tip „M” prin care se expediază 
edițiile tipografice (ziare, reviste, cărţi ş.a.), greutatea 
acestora nu trebuie să depăşească 14,5 kg de unitate. 
Ţinem să menţionăm că sacii speciali, la fel ca şi ban-
derolele, se clasifică în următoarele categorii:

a) saci speciali simpli;
b) saci speciali la comandă.
4. Către următoarea grupă de obiecte expedia-

te prin poşta internaţională se atribuie cecogramele. 
După cum relatează sursele de specialitate, în calitate 
de cecogramă în cadrul expedierilor poştale interna-
ţionale sunt recunoscute expedierile poştale interna-
ţionale înaintate în formă deschisă, cu introducerea 
comunicărilor în scris şi a ediţiilor înscrise prin me-
toda cecografică, a clişeului cu semne cecografice, a 
înregistrărilor sonore, destinate în exclusivitate pentru 
persoanele fără vedere (oarbe).

Cecogramele se clasifică în următoarele categorii:
a) cecograme simple;
b) cecograme la comandă [30].
Greutatea maximă a cecogramelor nu poate depăşi 

7 kg.
5. Următoarea poziţie în cadrul clasificării expe-

dierilor poştale internaţionale o ocupă coletele mici. 
Prin coletele mici trecute peste frontiera vamală a 
statului, fiind considerate expedieri poştale internaţio-
nale, sunt expediate mostre de mărfuri de dimensiuni 
mici, obiecte mici. Împachetarea, greutatea şi metoda 
de ambalare a acestora este prevăzută de Regulamen-
tul expedierilor poştale. În coletele mici la fel pot fi 
expediate obiecte mici, nefragile, inclusiv mostre uni-
ce de marfă cu dimensiuni mici. Coletele mici sunt 
expediate peste frontiera vamală numai la comandă, 
cu indicarea sumei (valorii) bunurilor împachetate în 
colete. Coletele mici la fel au dimensiunile lor, prevă-
zute de Regulamentul de prestare de servicii a reţelei 
poştale, care, la rândul lor, constituie: colete mici cu 
dimensiunile maximale, suma lungimii, lăţimii şi gro-
simii să nu fie mai mare de 90 cm, iar una din laturi să 
nu depăşească 60 cm.

În cazul expedierii peste frontiera vamală a sta-
tului a coletelor mici, ambalate în formă de rulou, 
suma lungimii şi a diametrului dublu nu trebuie să 
depăşească 104 cm, iar una din laturi nu poate depăşi                  
90 cm. Greutatea maximală a coletului mic nu trebuie 
să depăşească mai mult de 2 kg [31].

La expedierea coletelor mici peste frontiera vamală 
a statului, expeditorul este obligat să includă valoarea 
conţinutului coletului. În cazul expedierii pachetului, 
serviciul poştal, în modul prevăzut de legislaţie, este 
obligat să recupereze expeditorului suma bănească în 
care a fost estimat conţinutul coletului mic.

6. În calitate de expediere poştală internaţională 
sunt considerate şi pachetele (lădiţele). Comparativ 
cu coletele mici, pachetele sunt semnificativ mai mari 
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şi în acestea se expediază obiecte de uz casnic şi de 
altă destinaţie [32].

Pachetul destinat la expedierea prin reţeaua poş-
tală peste hotarele statului, precum şi cel însoţit în 
ţară, se împart în următoarele categorii:

a) pachete obişnuite;
b) pachete cu valoare indicată.
Pachetele, la rândul lor, au dimensiunile prevăzute 

de Regulamentul despre prestarea de servicii a reţe-
lei poştale de comunicaţii. Astfel, pachetele, conform 
Regulamentului nominalizat, pot avea dimensiunile 
maximale de 105 cm. Suma lungimii şi perimetrul 
diagonalei pachetului nu poate depăşi dimensiunile 
de 200 cm. Dimensiunile minimale ale pachetului 
care urmează a fi expediat prin poşta internaţională 
constituie 110x220 mm sau 114x162 mm. Greutatea 
maximă a pachetului nu trebuie să depăşească 20 kg 
[33]. În pachetele (lădiţele) cu destinaţie internaţio-
nală pot fi împachetate şi transportate peste frontiera 
vamală a statului orice fel de bunuri materiale care 
nu sunt interzise atât la introducere, cât şi la scoatere 
din ţară.

7. Una din poziţiile separate ale trimiterilor poş-
tale internaţionale o ocupă trimiterile internaţionale 
expres-poşta. Prin această reţea specifică a serviciu-
lui poştal se efectuează expedierea, primirea, prelu-
crarea, reexpedierea şi transportarea obiectelor, care 
se efectuează prin sistemul serviciului poştal acce-
lerat (forma EMS). Altfel, acest serviciu în cadrul 
organelor vamale poartă denumirea de poştă rapidă, 
şi prestarea de servicii de către funcţionarii din re-
ţeaua poştală se efectuează în conformitate cu actele 
Uniunii Poştale Mondiale [34], adoptate la Viena la 
10 iulie 1964.

8. După cum denotă izvoarele de specialitate ale 
statelor vecine, containerele speciale poştale sunt 
considerate expedieri poştale internaţionale [35].

După cum denotă documentele poştei internaţio-
nale, expedierile poştale internaţionale plasate peste 
frontiera vamală a statului, la fel dimensiunile sale, 
constituie orice valori care nu depăşesc dimensiunile 
de 150 cm, suma lungimii şi perimetrul maximal al 
intersectării diagonalelor constituie 300 cm, iar gre-
utatea maximă nu mai mult de 31,5 kg [36].

9. Una din poziţiile speciale ale expedierilor poş-
tale internaţionale în timpul de faţă pentru Republica 
Moldova este prestarea de servicii de către reţeaua 
poştală de informaţie – expedierile internaţionale prin 
poşta electronică, care cuprinde în reţeaua sa un nu-
măr imens de abonaţi aflaţi în diferite state ale lumii.

Dat fiind faptul că trecerea, plasarea, precum şi 
expedierea informaţiei peste frontiera vamală ex-
ternă a Republicii Moldova prin intermediul poştei 
electronice naţionale nu sunt cuprinse de actele nor-
mative în vigoare, existente atât în cadrul activităţii 
vamale a Republicii Moldova, a altor state, cât şi la 
prestarea serviciilor de către reţeaua poştală naţio-
nală a Republicii Moldova, ne vom expune viziunea 
noastră ştiinţifică asupra conceptului de expedieri 
internaţionale a informației prin intermediul poştei 
electronice într-un alt articol.
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în contextul transformărilor geopolitice care 
au loc în ultimele decenii, apar tot mai mul-

te conflicte privind teritoriul statelor. Multe din-
tre aceste conflicte sunt generate de modalitățile în 
care au fost stabilite teritoriile statelor, ca rezultat 
al destrămării regimului colonial, transformărilor în 
structura statelor, revoluțiilor sociale etc. Studierea 
particularităților de stabilire a competențelor terito-
riale ale statului în dreptul internațional trezește in-
teres atât din punctul de vedere al evoluției istorice, 
cât și din perspectiva stabilirii regulilor și limitelor 
în vederea exercitării suveranității statului asupra te-
ritoriului său. 

Statul este unul din principalii subiecți de drept 
internațional public, iar pentru ca să dispună de 
această calitate, urmează să întrunească următoarele 
elemente:

să aibă o populație permanentă;a) 
să dispună de un teritoriu determinat şi clar b) 

delimitat;
să existe o putere publică care să aibă capaci-c) 

tatea de a guverna; 
să întreţină şi să desfăşoare relaţii internaţio-d) 

nale cu terţe state [6]. 
Teritoriul de stat este definit ca fiind spațiul geo-

grafic în limitele căruia statul își exercită suveranita-
tea deplină și exclusivă și este alcătuit din suprafețe 
terestre, acvatice și marine, din solul, subsolul și 
spațiul aerian [2, p.157]. 

Suveranitatea statului se manifestă prin exercita-
rea competențelor statului, adică acea putere juridi-
că conferită sau recunoscută în dreptul internaţional 

unui stat, care-i permite realizarea funcțiilor statale. 
Competențele statale se realizează potrivit princi-
piului autonomiei constituționale și legislative, re-
cunoscut tuturor statelor suverane de către dreptul 
internațional. În acest sens, statul, în interiorul terito-
riului său, în virtutea plenitudinii competențelor sale, 
poate pune în aplicare normele pe care le stabilește, 
atât față de cetățenii săi, cât și față de străinii care se 
află pe teritoriul său. Puterea de a adopta norme cu ca-
racter general sau individual vizează persoane, situații 
care pot fi localizate și în afara teritoriului său.

Asupra teritoriului său, statul are competența 
teritorială exclusivă. Suveranitatea teritorială a sta-
tului se caracterizează prin exclusivitate în sensul 
că asupra unui teritoriu nu se poate exercita decât 
autoritatea unui singur stat. Astfel, statului i se con-
feră calitatea de a decide asupra modului său de 
organizare, asupra modalității de asigurare a ordi-
nii și stabilității interne, de asemenea, își asigură 
mecanismele de executare a actelor emise de că-
tre autoritățile sale, participă în calitate de subiect 
de drept internațional. Statul, în principiu, este cel 
care decide întinderea competențelor sale, fiind po-
sibilă limitarea acestora prin semnarea tratatelor și 
convențiilor internaționale, în sensul asigurării unei 
conviețuiri pașnice și prielnice în cadrul comunității 
internaționale [13, p. 1512]. Competența teritorială a 
statului urmează a fi definită ca fiind aptitudinea sta-
tului de a exercita autoritatea sa, conform dreptului 
internațional, asupra bunurilor, situațiilor, persoane-
lor și activităților care se află sau se desfășoară în 
interiorul teritoriului său [7, p.60]. 

PARTICuLARITăȚILE STABILIRII 
COMPETENȚEI TERITORIALE  A STATuLuI îN DREPTuL 

INTERNAȚIONAL PuBLIC
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Existența statului, ca subiect de drept internațional, este condiționată de întrunirea unuia dintre elementele sale de bază – 
suveranitatea. Competențele teritoriale ale statului reies anume din calitatea de suveran pe care o deține statul și care-i 
conferă o putere juridică de a cunoaște un fapt, de a legifera asupra anumitor domenii, de a lua o decizie, de a face un act, 
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În cele ce urmează, ne propunem să analizăm sta-
bilirea competențelor teritoriale, însă nu înainte de 
a reitera modalitățile de dobândire a teritoriului de 
stat. Or, în lipsa unui teritoriu, nu putem vorbi despre 
existența statului, în calitate de subiect de drept. 

Termenul de dobândire a unor teritorii se referă 
la modalitatea prin care anumite state şi-au lărgit te-
ritoriul, fără ca să micşoreze în mod corespunzător 
teritoriul altui stat. 

Dobândirea originară de teritorii are ca obiect aşa-
zisele „teritorii fără stăpân” – terra nullius. Această 
noțiune era folosită pentru a justifica dobândirea de 
teritorii, care erau locuite de oameni, însă modalita-
tea în care erau organizați nu constituia un stat, în 
sensul european al termenului. Această interpretare 
are consecințe juridice foarte importante. Modul de 
dobândire a teritoriului este foarte diferit, în funcție 
de aprecierea acestuia ca fiind sau nu statal: un terito-
riu „fără stăpân” se dobândește prin simpla ocupație, 
un teritoriu statal nu poate fi dobândit decât printr-un 
acord. 

În urma descoperirii continentului american, noi-
le teritorii erau legiferate Spaniei și Portugaliei prin-
tr-o decizie pontificală. Odată cu pierderea autorității 
papale, un nou procedeu de dobândire și-a găsit apli-
cabilitatea – ocupația efectivă, principiu inspirat din 
dreptul roman [4, p.45]. Pentru ca ocupația să fie 
efectivă, trebuiau întrunite următoarele condiții: 

statul ocupant să ia în posesia sa teritoriul 1. 
respectiv; 

statul ocupant să stabilească pe acel teritoriu 2. 
o autoritate responsabilă, care să exercite funcții de 
guvernare; 

ocupația să fie notificată celorlalte state, pre-3. 
cizându-se situația geografică și limitele teritoriului 
ocupat [8, p. 489].

Pentru a justifica ocupația ca fiind efectivă, erau 
exercitate competențe mai mult simbolice, cum ar 
fi arborarea drapelului sau exercitarea unor acte de 
administrare prin stabilirea măsurilor de apărare a 
teritoriilor, implementarea politicilor privind activi-
tatea economică ș.a. 

Curtea Internațională de Justiție, în avizul con-
sultativ dat în cauza privind Sahara Occidentală a 
subliniat distincţia dintre teritorii fără stăpân şi teri-
torii neorganizate în state [1]. Curtea a mai reiterat 
că teritoriile locuite de triburi sau popoare, având o 
organizare socială sau politică, nu pot fi considerate 
terra nullius. Se estimează că suveranitatea față de 
aceste teritorii nu poate fi dobândită unilateral, prin 
ocupare a terra nullius, ca și titlu originar, dar prin 
intermediul acordurilor încheiate cu liderii locali. 
Dobândirea suveranității prin acorduri cu liderii locali 
reprezintă o cesiune efectivă de teritoriu, o modalitate 
de dobândire derivată, neavând un titlu originar de 
dobândire prin ocuparea unui teritoriu „fără stăpân” 
[8, p.39]. 

Pentru perioada modernă, nu mai există practic 
spaţii terestre nesupuse suveranităţii unui stat, astfel 

încât nu mai putem întâlni decât modificări ale terito-
riilor. Atunci când un stat ar dobândi un teritoriu, în 
mod corespunzător, un alt stat ar suferi o pierdere.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, lumea era com-
plet împărțită, astfel că a început era luptei pentru 
împărțirea și reîmpărțirea lumii. Un mod de dobân-
dire, în acea perioadă, era considerată cucerirea sau 
anexiunea, care putea fi totală – debellatio (anexarea 
întregului teritoriu al statului învins) sau parțială [8, 
p. 490]. Din punct de vedere politic şi juridic, are loc 
o înlocuire a suveranităţii teritoriale a unui stat cu a 
altui stat.

Un alt mod de dobândire de teritorii, tratat de că-
tre specialiștii în domeniul dreptului internațional, 
este prescripția, care mai este numită uzucapiune. 
Susținătorii acestei modalități afirmă că și suverani-
tatea teritorială poate fi prescrisă. Prescripția achizi-
tivă, făcându-se trimitere la terminologia din dreptul 
civil, nu reprezintă un mod autonom de dobândire a 
suveranității teritoriale, ci doar un simplu mijloc de 
a proba o ocupație efectivă, pe de o parte, și pierde-
rea suveranității teritoriale de către titularul anterior, 
inclusiv prin lipsa unui protest sau revendicări, pe 
de altă parte [10, p. 35]. Pasivitatea însă nu trebuie 
privită ca o renunțare la drepturile sale. În cazul in-
sulei Kisikili, diferendul teritorial dintre Botswana și 
Namibia, Curtea Internațională de Justiție a reținut 
argumentul Namibiei ca fiind nefondat în privința 
prescripției. Namibia susținea că și-a exercitat 
competența suverană asupra teritoriului de la înce-
putul secolului, iar Botswana și predecesorii săi erau 
în cunoștință de cauză și au acceptat această situație 
[ 3, p. 441]. Din categoria modalităților de dobândire 
de teritorii face parte așa-numita „dobândire deriva-
tă”, care poate include mai multe modalități:

vânzarea-cumpărarea (vânzarea Peninsulei a) 
Alaska de către Rusia Statelor Unite ale Americii în 
1867); 

transmiterea temporară de teritorii spre admi-b) 
nistrare (transmiterea de către Turcia a provinciilor 
Bosnia și Herțegovina spre administrare Austro-Un-
gariei în 1878);

cesiunea – renunțarea unui stat la suveranitatea c) 
asupra unui teritoriu, urmată de transferarea acestui 
teritoriu către alt stat (Franța, în 1871, a cedat Alsa-
cia și Lorena către Germania, ca ulterior aceste teri-
torii să fie cedate înapoi Franței, în 1919);

schimbul (în 1890, Marea Britanie a transferat d) 
Germaniei insula Helgoland, în schimbul unui teri-
toriu din Africa Orientală);

donația ( în 1860, Sardinia a dăruit Franței Sa-e) 
voia și Nisa, ca recompensă pentru sprijinul politic 
și militar al Franței în lupta pe care o ducea Sardinia 
împotriva Austriei, pentru unificarea Italiei);

arenda (China a dat în arendă Germaniei, pe f) 
un termen de 99 de ani teritoriul Kiao Ciao, iar Rusi-
ei teritoriul Port-Arthur) [8, p. 492].

Teritoriul prin sine însuși are relevanță juridică 
numai în conjunctură cu suveranitatea, or în lipsa 
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teritoriului nu poate fi acceptată și exercitată suve-
ranitatea propriu-zisă. Supremația teritorială are în 
calitate de izvoare ideile din dreptul roman antic, 
care aborda aceasta prin prisma a două componente 
– imperium (puterea supremă) și dominiu (dispoziția 
suverană). Acapararea de noi teritorii, asupra cărora 
statele să-și poată exercita puterea suverană, a gene-
rat atât în trecut, cât și în prezent, conflicte militare. 
Dreptul statului de a exercita puterea exclusivă asu-
pra propriului teritoriu reprezintă o accepțiune una-
nim recunoscută în dreptul internațional public.

În situația în care teritoriul reprezintă acel obiect, 
apare necesitatea de a preciza dacă statul ar putea 
dispune de acesta, precum o persoană fizică sau juri-
dică dispune de propriul său bun. Problema care ține 
în cazul respectiv este una esențială, urmând a fi de-
limitate conceptele de teritoriu și terenul de pământ 
(obiect, componenta geografică). 

Autorul I.Dudîchina menționa că aceste două 
concepte (teritoriu și teren) urmează a fi delimitate 
strict, în sensul că dreptul unui stat asupra terenurilor 
în limitele teritoriale străine (care aparțin altui stat), 
nu poate fi identificat cu dreptul acelui stat asupra te-
ritoriului (care rămâne a fi străin) [13, p.61]. Poziția 
criticată de către D. Cernîșev, care în calitate de con-
traargument afirmă că o astfel de poziție umbrește 
esența dominium, limitând posibilitatea de a aprecia 
juridic situațiile în care statul oferă în arendă terito-
riul său în mod oneros, adică dispune de acest terito-
riu ca de o sursă de venit [15, p.21]. Considerăm că 
D. Cernîșev confundă esența conceptelor de teren și 
teritoriu, în sensul că terenul reprezintă un bun, care 
face parte din sistemul juridico-civil, pe când terito-
riul are în calitate de sistem de referință anume drep-
tul internațional public și nu poate constitui obiectul 
circulației bunurilor.

De asemenea, nu poate fi acceptată poziția au-
torului B.M. Klimenko care încearcă să transpună 
abordarea strict juridico-civilă asupra teritoriului 
statului. Autorul afirmă că statul în calitate de su-
biect al dreptului internațional, în raport cu terito-
riul său, exercită dreptul de proprietate în sensul 
clasic al acestui concept, iar dreptul respectiv im-
plică obligația altor state de a respecta acest drept. 
Autorul citat vine să afirme că statul exercită asu-
pra teritoriului dreptul de proprietate specială, așa-
numitul drept de proprietate public-internațional (în 
sens de drept subiectiv), pe motiv că acesta există în 
sistemul relațiilor internaționale și este reglementat 
de dreptul internațional public (ca ramură de drept) 
[14, p.25]. Nu putem împărtăși această poziție din 
considerente că dreptul internațional public nu abor-
dează teritoriul în calitate de categorie a dreptului 
de proprietate (cu cele trei derivate ale sale: pose-
sia, folosința, dispoziția), în acest sens, în momentul 
actual, nu există convenții internaționale, unanim 
recunoscute, prin care să fie aplicat teritoriului de 
stat reglementări ce vizează dreptul de proprietate. 
Pe când convenții bilaterale între state, în calitate de 

obiect de reglementare, vizează exercitarea dreptu-
rilor unui stat asupra terenului său, ca parte compo-
nentă a mediului natural geografic, dar nu asupra te-
ritoriului, ca și component al statalității. Majoritatea 
constituțiilor statelor contemporane prevăd princi-
piul inalienabilității teritoriului statului, ceea ce are 
relevanță în accepția imposibilității exercitării unor 
limitări, inclusiv exercitarea dreptului de proprietate 
sau a derivatelor acestuia.

Prin urmare, absurdă devine afirmația lui B.M. Kli-
menko, care, în cele din urmă, afirmă că totuși dreptul 
de proprietate publică-internațională asupra teritoriului 
reprezintă o categorie de patrimoniu care este una spe-
cifică și nu poate fi identificată cu patrimoniul în sensul 
juridico-civil. Ori autorul citat neagă el însuși poziția sa 
de la care a pornit la începutul polemicii.

Dacă e să facem o incursiune în materia dreptului 
intern, legea fundamentală a statului, inclusiv a Re-
publicii Moldova, divizează proprietatea în publică 
și privată, iar art.127 alin. (3) din Constituția Re-
publicii Moldova prevede că „proprietatea publică 
aparţine statului sau unităţilor administrativ-terito-
riale”. În scopul asigurării dreptului de proprietate 
și a propriei securități, legea fundamentală a Repu-
blicii Moldova, în cadrul alin.(4) al aceluiași articol, 
menționează că „bogăţiile de orice natură ale sub-
solului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în 
interes public, resursele naturale ale zonei economi-
ce şi ale platoului continental, căile de comunicaţie, 
precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul 
exclusiv al proprietăţii publice” [5]. 

În sensul reglementării mai detaliate în materia 
dreptului de proprietate, vine Legea Republicii Mol-
dova privind terenurile proprietate publică și delimi-
tarea lor nr. 91 din 05.04.2007 [11], în cadrul art.1 
alin. (1) este stipulat că „proprietate publică sunt 
terenurile cu drept de proprietate al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de pose-
siune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra cărora ţine 
de competenţa Guvernului sau a autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale”.

Aceeași lege la art. 2 alin. (1) indică că terenurile 
din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi 
imprescriptibile, după cum urmează:

nu pot fi înstrăinate, ci pot fi date numai în ad-a) 
ministrare, în concesiune, în arendă sau în locaţiune 
în condiţiile legii;

nu pot fi supuse executării silite; asupra lor nu b) 
se pot constitui garanţii reale;

nu pot fi dobândite de terţi prin uzucapiune.c) 
Atragem atenția că legea în cauză nu reglemen-

tează dreptul de proprietate asupra teritoriului, ci 
asupra terenurilor, anume acestea (dar nu și terito-
riul) pot constitui obiectul unui contract, posibil și 
al contractului de arendă. Urmează să precizăm că 
însuși contractul de arendă, potrivit Codului civil al 
Republicii Moldova, are ca obiect terenuri agricole.

Acceptarea poziției precum că teritoriul statu-
lui ar constitui obiectul dreptului de proprietate are 
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rădăcini vechi. Din antichitate teritoriul statului se 
considera ca fiind patrimoniul monarhului, care dis-
punea de acesta după bunul său plac, având posi-
bilitatea inclusiv să-l înstrăineze, cel mai elocvent 
exemplu, în acest sens, ar putea servi cazul înstră-
inării teritoriului Peninsulei Alaska, care aparținea 
Federației Ruse, către Statele Unite ale Americii în 
anul 1867 [9]. Însă, după Primul Război Mondial, 
starea lucrurilor în materia teritoriului a căpătat re-
glementări stricte, prin instituirea unor principii ale 
dreptului internațional public, care exclud posibilita-
tea, inclusiv a monarhului, în ceea ce privește înstră-
inarea teritoriului statului pe care îl conduce.

De asemenea, în scopul justificării extinderilor în 
afara limitelor teritoriale, statele coloniale au con-
struit și alte teorii, cum ar fi:

teoria proximității– : teritoriile vecine și despărțite 
printr-o mare îngustă de teritoriul aflat sub ocupație 
efectivă poate fi și el ocupat;

teoria continuității– : se admite ocuparea teri-
toriilor, pe de o parte, și pe de alta sau în prelungirea 
teritoriului ocupat efectiv, de exemplu, ocuparea 
întregului arhipelag, după ocuparea unei insule din 
șirul acesteia;

teoria hinterlandului– : ocuparea de fapt a teri-
toriului aflat în spatele teritoriului ocupat efectiv [12, 
p. 866-867].

În concluzie, considerăm că aceste modalități 
de dobândire a teritoriilor reprezintă o încălcare a 
principiilor dreptului internațional public, în speci-
al a principiului integrității teritoriale a statelor și a 
principiului egalității suverane a statelor. Mai mult 
ca atât, statele ocupate nu-și puteau exercita suvera-
nitatea, respectiv competențele teritoriale erau sub-
minate de către autoritățile ocupante, care stabileau 
reguli de administrare proprii, decideau asupra întin-
derii drepturilor și obligațiilor internaționale pe care 
și le asumau.

referințe:

1. Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție, 
pe cazul Sahara Occidentală, din 16 octombrie 1975, p.39, 
http://www.icj-cij.org/docket/files/61/6195.pdf, vizitat la 
19.11.2015.

2. Balan O. în: Drept Internațional Public. Ed. a IV-a 

(revăzută și adăugită). Chișinău: Tipogr. Elena-V.I, 2012. 
636 p.

3. Charalambos Apostolidis. L’affaire de l’île de Ka-
sikili/Sedudu (Botswana/Namibie). L’arrêt de la C.I. du 
13 décembre 1999. In: Annuaire français de droit inter-
national, vol. 45, 1999, p. 434-451, http://www.persee.
fr/doc/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3571, vizitat la 
18.11.2015.

4. Chrestia Phillippe. Relations internationales. Study-
rama-Panorama du Droit, 2007. 200 p.

5. Constituția RM din 29.07.1994. Publicată: 12.08.1994 
în Monitorul Oficial, nr.1.

6. Convenția privind drepturile și obligațiile statelor. 
Montevideo, 26 decembrie 1933, art.1. http://danielturpqc.
org/upload/Convention_concernant_les_droits_et_devo-
irs_des_Etats_Convention_de_Montevideo_1933.pdf, vi-
zitat la 24.11.2015.

7. Dupuy Pierre- Marie. Droit International Public. Pa-
ris: Dalloz, 2000. 731 p.

8. Geamănu Grigore. Dreptul internațional contempo-
ran. Ed. a II-a revizuită și adăugită. București: Ed. Didacti-
că și Pedagogică, 1975. 885 p.

9. https://history.state.gov/milestones/1866-1898/alas-
ka-purchase.

10. Kohen G. Marcelo. Possession contestée et souve-
raineté territoriale. Genève: Graduate Institute Publicati-
ons, 1997. 582 p.

11. Legea Republicii Moldova privind terenurile propri-
etate publică și delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007. Publi-
cată: 25.05.2007 în: Monitorul Oficial, nr.70-73, art.316.

12. Sibert Marcel. Traité de droit international public. 
Vol I. Paris: Dalloz, 1951. 992 p.

13. Дудыкина И.П. Земля как объект международ-
ных договоров о правах государства на иностранной 
территории. Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. 
Москва, 2008. 28 с.

14. Клименко Б.М. Государственная территория. 
Москва, 1974. 167 с.

15. Чернышев Дмитрий. Международно-правовые 
проблемы и еждународной аренды государственной 
территории в отношениях между Российской Феде-
рацией и соседними странами. Дисс. … канд. юриди. 
наук. Москва, 2010. 222 с.

Recenzent: 
Alexandru BuRIAN, 

doctor habilitat, profesor universitar 
(ICJP al AȘM)

Semnat pentru tipar 25.05.2016. Formatul 60x84 1/8. 
Tipar ofset. Coli de tipar conv. 12,0.  Tiparul executat la CEP al USM

Tirajul – 650.


