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Necesitate – ceea ce este trebuincios pentru sa-
tisfacerea cerinţelor; categorie filosofică ce re-

flectă legătura esenţială, logică dintre fenomenele lumii 
materiale, decurgând în mod inevitabil din însăşi natura 
lor [1, p.62].

Necesitatea rezultă din natura, esenţa internă a fe-
nomenelor, legea, ordinea şi structura lor, înseamnă 
ceea ce, în mod inevitabil, trebuie să aibă loc în aceste 
condiţii. Este antipodul întâmplării, care poate avea 
loc în aceste condiţii, dar ar putea şi să nu aibă loc [2, 
p.240].

„Unde la suprafaţă are loc jocul întâmplării, acolo 
însăşi această întâmplare întotdeauna se află în subor-
dinea legilor interne ascunse (tăinuite). Problema este 
doar în a descoperi aceste legi” [3, p.306]. 

Categoria filosofică – necesitatea – are atribuţie în 
procesul de realizare a dreptului; în primul rând, în for-
ma de aplicare a sa, când noţiunile „drept” şi „lege” nu 
sunt identice.

Problematica raportului „drept–lege” se află în dis-
cuţie de secole, odată cu apariţia statului, actuală până 
în prezent, va continua să fie o temă de dezbateri teo-
retice, ştiinţifice şi în viitor, face obiectul de studiu al 
filosofiei dreptului.

Temeiul iniţial al acestor dezbateri, discuţii, studii, 
este noţiunea de „drept” – Ce este dreptul?, Cum este 
el înţeles, sau cum trebuie înţeles prin prisma scopului, 
obiectivelor, sarcinilor, funcţiilor sale în viaţa socială, 
în viaţa fiecărui om?

În opinia juristului notoriu, acad. V.S. Nerseseanţ, 
din punctul de vedere al filosofiei dreptului, există trei 
tipuri de percepere (înţelegere, interpretare) a dreptu-
lui: tipul „legist” (lex, legis), tipul dreptul natural (ius 
naturale) şi tipul libertar-juridic (de la lat. libertas).

Conform legismului, dreptul este produsul activi-
tăţii statului, a ordinelor, regulilor, actelor, normelor 
adoptate de stat obligatorii realizate şi prin constrânge-
re, identificat cu legea.

FuNDAMENTE  TEORETICE  ŞI 
PRACTICE  CARE  ALIMENTEAză 

NECESITATEA  APLICăRII  (uTILIzăRII) 
„DREPTuLuI  DISCREŢIONAR”

Gheorghe AVornIC, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Dumitru PoSToVAn,
doctor în drept, conferențiar universitar 

Studiul problemei în discuție începe cu explicarea noțiunii de necesitate, anume în sensul de categorie filozofică cu 
atribuție în procesul de realizare a dreptului; în primul rând, în forma de aplicare a sa, când noțiunile de „drept” și „lege” nu 
sunt identice. Problematica raportului „drept–lege” se află în discuție de secole. Sunt analizate opinii ale juriștilor notorii 
străini și din țară expuse în literatura de specialitate. Prin prisma legilor drepte trebuie să se manifeste jurisprudența, la 
protejarea drepturilor și libertăților omului având ca fundament principiul egalității formale, libertatea individului.

Norma juridică materială trebuie să admită o marjă de libertate la luarea deciziei, iar agentul de aplicare a acestei norme 
să aibă împuterniciri discreționare.

Legătura dintre norma materială și cea procesuală este caracteristică și procesului de aplicare a dreptului discreționar.
În anumite situații, unele categorii de norme juridice pot fi puse în aplicare doar cu utilizarea „dreptului discreționar”, 

grație căruia decizia luată este legală, temeinică, rezonabilă, corespunde finalității legii.
Cuvinte-cheie: necesitate; filozofia dreptului; drept discreționar; drept natural; drept obiectiv; drept subiectiv; echitate; 

justiție; libertate.
* * *

This study begins with the explanation of the concept of “necessity”, namely as a philosophical category with attribu-
tion in the process of law; firstly being applied when the concepts of “law” and “rule” are not similar. The issue of the report 
“right-law” is under discussion for centuries, here there are analyzed opinions both of notorious foreign lawyers and from 
our country in the specialized literature. The jurisdiction must be manifested through the laws in order to protect human 
rights and freedoms with having as basis the principle of formal equality and the freedom of the human being. The legal 
rule must admit a liberty limit in decision making and implementing agent of this rule must have discretionary powers. The 
link between procedural and material rule is characteristic to law enforcement process. In some situations, some categories 
of legal rules can be implemented only by using the discretionary law thanks to which the taken decision is bound, thor-
ough, reasonable, and corresponds to the purpose of the law.

Keywords: necessity, philosophy of law, discretionary law, natural right, subjective right, equity, justice, liberty

Necesitatea îşi croieşte calea printr-un număr infinit de întâmplări.
F.Engels
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Din acest punct de vedere, tot ce ordonă statul şi 
este dreptul, dreptul pozitiv, ca un sistem de norme sta-
bilite sau sancţionate de stat şi asigurate prin forţa de 
constrângere.

Aceste prevederi ale perceperii dreptului, susţine 
V.S. Nerseseanţ, sunt corecte, dar pentru înţelegerea cu 
adevărat a dreptului, insuficiente, pentru că, în această 
definiţie legistă a dreptului nu este nici un criteriu, care 
ar distinge dreptul de samovolnicie, despotism, legea 
dreaptă de legea nedreaptă, adoptată de către stat.

Din atare raţionamente, dreptul pozitiv este consi-
derat ca drept neadecvat, artificial, nefiresc, nenatural, 
ca antipod al dreptului natural.

Conform celui de-al doilea tip de percepere, dreptul 
natural este dreptul firesc, al naturii, adevărat, just, ra-
ţional, de neschimbat.

Un neajuns esenţial al acestui tip de percepere a 
dreptului este ignorarea dreptului pozitiv oficial în vi-
goare obligatoriu.

Academicianul afirmă că între aceste două tipuri de 
percepere există o legătură organică, propune un com-
promis: dreptul poate fi definit ca dreptul natural, că-
ruia nu-i contravine dreptul pozitiv. Dreptul natural 
nu este unul static, el trebuie să fie în vigoare, să fie pus 
în acţiune.

Pentru aceasta este necesar ca în dreptul pozitiv (în 
Constituţii, legi şi alte acte):

să fie fixate principiile de bază ale dreptului natu-1) 
ral, adică recunoaşterea oficială, a puterii lor juridice;

să fie recunoscută prioritatea acestor principii ale 2) 
dreptului natural, în raport cu alte izvoare şi norme ale 
dreptului pozitiv;

să fie fixată interzicerea decretării şi publicării 3) 
actelor şi normelor juridice care neagă sau desconside-
ră principiile dreptului natural.

Fixarea în Constituţii şi în alte acte a principiilor pri-
vind drepturile şi libertăţile fireşti (naturale) ale omului 
înseamnă că aceste principii sunt recunoscute ca izvor 
de sine stătător al dreptului pozitiv în vigoare, având 
prioritate în raport cu alte izvoare de drept.

S-a menţionat că ambele tipuri de percepere a drep-
tului duc şi la definiţii diferite. Totodată, la etapa ac-
tuală, dreptul natural nu poate fi realizat fără asistenţa 
statului (dându-i conţinut juridic obligator, realizat şi 
prin constrângere), la fel şi dreptul pozitiv nu ar fi un 
drept veritabil, adevărat, fără a incorpora în actele sta-
tale principiile dreptului natural.

Ambele tipuri de percepere se află într-o legătură 
organică. Care ar fi puntea de legătură ce ar asigura uni-
tatea de materie?

V.S. Nerseseanţ consideră că această legătură are 
loc datorită celui de-al treilea tip de percepere a drep-
tului – tipul libertar-juridic, care are la bază principiul 
egalităţii formale, a libertăţii individului.

Acest tip de percepere a dreptului include nu doar 
înţelegerea dreptului ca esenţă şi ca fenomen juridic în 

formă de lege, dar şi înţelegerea juridică a statului ca 
formă de exprimare şi acţiune instituţional-imperativă 
a principiului egalităţii formale, ca formă juridică de 
organizare generală a autorităţii publice.

Egalitatea formală ca esenţă şi principiu al dreptului 
include în sine trei părţi componente, care se găsesc în-
tr-o legătură intercondiţională, complementară recipro-
că, trei însuşiri esenţiale ale dreptului:

norma (măsura) egală generală;1) 
libertatea formală a tuturor adresaţilor acestei 2) 

măsuri (norme) regulatorii;
echitatea (dreptatea) generală (universală) a 3) 

acestei forme regulatorii deopotrivă egală pentru toţi.
În teoria libertar-juridică a înţelegerii dreptului şi 

concepţia filosofiei dreptului, sunt depăşite (învinse) 
extremităţile şi neajunsurile caracteristice legismului 
şi dreptului natural în tratarea problemei privind dis-
tincţiile şi coraportul esenţei şi fenomenului în sfera 
dreptului.

În hotarele abordării libertar-juridice, legătura reci-
procă a esenţei şi fenomenului în drept poartă un carac-
ter necesar şi firesc. Esenţa juridică – egalitatea forma-
lă, se manifestă în legea general-obligatorie – realitate 
juridică, iar realitatea juridică – legea general-obligato-
rie, exprimă în realitatea obiectivă (exterioară) esenţa 
juridică – egalitatea formală. 

Numai în baza şi ţinând cont de legătura necesară 
dintre esenţa juridică şi fenomenul juridic, este posibil 
de a atinge căutata unitate privind legea dreaptă [4, 
p.20-30].

Cuvântul-cheie în această ecuaţie este „necesitate”, 
legătura inevitabilă dintre esenţa juridică, însuşire a 
dreptului natural, şi fenomenul juridic, trăsătură a drep-
tului pozitiv.

Necesitatea, din punctul de vedere al filosofiei, în 
general, şi al filosofiei dreptului, în special, se manifes-
tă în procesul de acţiune a dreptului, de realizare mai cu 
seamă în forma sa de aplicare.

Perceperea dreptului ca egalitate, la scară largă şi ca 
măsură egală a libertăţii oamenilor, de rând cu necesi-
tatea, include şi echitatea (dreptatea).

În contextul deosebirii între „drept” şi „lege”, aceas-
ta înseamnă că echitatea este latură a dreptului, că drep-
tul după definiţie este echitabil.

De aceea întrebarea „dacă o lege este dreaptă sau 
nu” – aceasta este în esenţă întrebarea „dacă legea co-
respunde sau nu dreptului”.

Obiectul filosofiei dreptului – dreptul şi legea prin 
deosebirile lor, coraportul şi unitatea căutată. Unita-
tea dreptului ca esenţă (dreptul natural) şi a dreptului 
ca fenomen (dreptul pozitiv) constituie legea juridică 
(dreaptă).

Anume prin prisma legilor drepte trebuie să se ma-
nifeste jurisprudenţa, atunci când protejează drepturile 
şi libertăţile omului având ca fundament principiul ega-
lităţii formale, libertatea individului. „Acolo, unde se 
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neagă libertatea individuală, a personalităţii, însemnă-
tatea juridică a persoanei fizice, afirmă V.S. Nerseseanţ, 
acolo drept nu este şi nici nu poate fi, nu sunt şi nu pot fi 
oarecare subiecţi de drept: individuali, de grup, colec-
tiv, instituţionali, nu pot fi cu adevărat legi drepte şi re-
laţii juridice în societate în întregime, şi în diferite sfere 
concrete ale vieţii sociale şi politice” [4, p.42-44].

Şi dacă nu corespunde – este o lege nedreaptă, pusă 
în aplicare, poate duce la decizii doar formal legale, dar 
neechitabile, neconforme dreptului natural, libertăţii 
individuale, drepturilor subiective, pretenţiilor justifi-
cate fireşti ale participanţilor raporturilor juridice.

Echitatea este o însuşire a dreptului, a esenţei 
sale. Dacă o normă juridică aplicabilă nu duce expres 
la o astfel de decizie, agentul de aplicare a legii este 
cel care, prin procedurile de interpretare şi modelare a 
normei juridice, are obligaţiunea să pronunţe o decizie 
conform finalităţii legii. Pentru că triumful principiului 
echităţii în procesul de realizare a dreptului este o nece-
sitate imperioasă. Norma juridică materială trebuie să 
admită o marjă de libertate la luarea deciziei, iar agen-
tul de aplicare a acestei norme să aibă împuterniciri 
discreţionare.

Cu alte cuvinte, aplicarea discreţionară a dreptului, 
particularităţile acestei aplicări, depind de conţinutul şi 
forma dreptului material. 

„Procesul şi dreptul se găsesc într-o legătură strânsă. 
Acelaşi spirit trebuie să însufleţească procesul şi legile, 
pentru că procesul este numai forma de viaţă a legii, 
manifestare a vieţii ei interne; dreptul material are for-
mele procesuale necesare, inerente lui” [5, p.252-258].

Această legătură între norma materială şi cea pro-
cesuală este caracteristică şi procesului de aplicare a 
dreptului discreţionar.

Necesitatea „dreptului discreţionar” este dic-
tată şi de scopul dreptului, de funcţiile lui care con-
duc spre acest scop. În atare sens, profesorul I.Huma, 
vorbind despre principiile interpretării în drept, de 
rând cu altele, numeşte încă un principiu – princi-
piul aplicabilităţii normei care reclamă interpretării 
să discearnă acel sens al textului legal, care să facă 
norma aplicabilă, în cazul în care exprimarea ei com-
portă diferite înţelesuri. Elaborarea normei are drept 
scop producerea efectelor scontate de legiuitor. Este 
semnificativ, în această privinţă, art.978 Cod civil al 
României, care face precizarea: „Când o clauză este 
primitoare de două înţelesuri, ea se interpretează în 
sensul ce poate avea un efect, iar nu acela ce nu ar pu-
tea produce nici unul”. Dispoziţia acestui articol pre-
zintă identitatea necesară de raţiune care să-i permită 
extinderea la interpretarea normei juridice civile şi, în 
cele din urmă, a oricărei norme de drept.

Principiul în cauză (principiul efectului util) incubă 
şi anticiparea rezultatului practic al variantelor concu-
rente ale interpretării, astfel încât să se poată elimina 
acele dintre ele care conduc la consecinţe opuse teme-
iului legal [6, p.80].

Adoptarea unei decizii opuse dreptului ar fi nu doar 
o întâmplare, ci şi un abuz de drept. Indiferent de felul 
cum va fi calificată o astfel de decizie (întâmplare sau 
abuz), ea va fi în afara dreptului, a esenţei sale, nu va 
fi o decizie dreaptă, aşa cum se cere a fi ea necesară 
conform aşteptărilor raţiunii umane.

Necesitatea şi întâmplarea sunt fenomene juridice, 
realităţi juridice. Necesitatea absoarbe întâmplarea şi 
exclude abuzul de drept. O face cu aplicarea „dreptului 
discreţionar”. 

Această aplicabilitate se face simţită şi necesară în 
procesul de realizare a dreptului privind apărarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, mai cu 
seamă când pretenţiile subiecţilor de drept au la bază 
nu doar legile exprese, nu doar dreptul ca atare, ci şi 
normele morale, ideile de dreptate, echitate, care nu au 
acoperire juridică, dar sunt acceptate în societate.

În acest sens, la romani, cea mai celebră dintre de-
finiţiile dreptului este acea a jurisconsultului Ulpianus: 
„Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non 
laedere, suum cuique tribuere” – „Preceptele dreptului 
sunt acestea: să trăieşti cinstit, să nu dăunezi altuia şi să 
dai fiecăruia ce i se cuvine”. Definiţia nominalizată nu 
deosebeşte dreptul de morală, fiind în afara domeniului 
strict al dreptului.

O altă definiţie pe care o găsim la romani este acea 
a lui Celsus: „Jus est ars boni et eaqui” – „Dreptul este 
arta binelui şi a echităţii”. Este o definiţie mult prea lar-
gă, cuprinzând principii care ies din sfera dreptului.

După Hugo Grotius „dreptul natural este totali-
tatea principiilor pe care raţiunea le dictează pentru 
satisfacerea înclinării naturale a omului pentru viaţa 
socială”. În viziunea lui Montesquieu, „dreptul este 
raţiunea omenească, în măsura în care ea guvernează 
toate popoarele de pe pământ, iar legile politice şi ci-
vile ale fiecărui popor nu trebuie să fie decât cazurile 
particulare la care se aplică această raţiune omeneas-
că” [7, p.80-91].

Sunt doar o parte din definiţii: 1) pornite de la drep-
tul natural; 2) de la raţiunea omenească, care dictează 
sau trebuie să dicteze conţinutul dreptului pozitiv.

Actualmente, acest drept natural, această raţiune 
omenească sunt nu doar conţinutul, ci şi esenţa dreptu-
lui internaţional, a Convenţiilor internaţionale privind 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Însă, în dreptul pozitiv, care porneşte şi de la alte de-
finiţii, cum ar fi – legile sunt voinţa statului, principiile 
enumerate supra, adesea în multe legi nu se regăsesc, 
în unele chiar contrare acestor principii (legi nedrepte), 
sau, fiind declarate, nu au mecanisme reale de realizare. 
Deşi teoria generală a dreptului acordă suficientă aten-
ţie conceptului de realizare a dreptului, tocmai la acest 
capitol apar cele mai dificile probleme.

Tărâm pentru discuţii teoretice în această materie 
servesc relaţiile „drept natural–drept pozitiv”, „drept 
obiectiv–drept subiectiv”.

Dreptul obiectiv se prezintă ca o realitate socială, o 
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necesitate, fără de care societatea nu poate fi concepută 
la o anumită etapă de dezvoltare istorică.

Necesitatea, susţine N.Popa, este un domeniu spe-
cific dreptului şi rezultă chiar din scopurile generale ale 
vieţii sociale, scopuri prefigurate în ansamblul norme-
lor legale. Dreptul îmbină necesitatea şi libertatea [8, 
p.45].

În lucrarea sa Lupta pentru drept Ihering menţiona: 
„expresiunea de drept se întrebuinţează după cum se 
ştie în îndoit înţeles: obiectiv şi subiectiv. Dreptul în 
înţelesul obiectiv înseamnă suma tuturor principiilor de 
drept, aplicate de către un stat, ordinea legală a vieţii. 
Dreptul în înţeles subiectiv este un rezultat concret al 
unei reguli abstracte printr-o îndrituire concretă a per-
soanei” [9, p.272].

Între aceste două sensuri, există o legătură indiso-
lubilă: drepturile subiective există şi se pot exercita 
numai în măsura în care sunt recunoscute de dreptul 
obiectiv. Cu alte cuvinte, dreptul obiectiv (pozitiv) se 
înfăţişează ca fiind totalitatea normelor juridice ce ac-
tivează într-un stat, pe când dreptul subiectiv este legat 
de titularul lui.

În timp ce dreptul obiectiv include reguli de drept, 
care, cât de multe ar fi ele la număr, sunt totuşi limitate, 
drepturile subiective sunt infinite ca număr.

În viziunea unor autori, în prima jumătate a sec.
XIX, în relaţia „drept obiectiv–drept subiectiv” primor-
dial este dreptul subiectiv. Se lămureşte acest lucru prin 
faptul că fără un drept al cuiva faţă de altcineva nu poa-
te fi înţeleasă existenţa normei. Norma nu face decât 
să constate drepturile părţilor şi, prin urmare, dreptul 
obiectiv rezultă din dreptul subiectiv. 

Germanul Jellinec şi francezul L.Duguit afirmă 
contrariul: principalul este dreptul obiectiv, şi nu cel 
subiectiv.

Jellinec afirma că nu am putea avea un drept, dacă 
nu există o normă [10, p.203].

Mircea Djuvară împacă ambele curente. El susţine 
că dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv sunt două feţe 
logice ale uneia şi aceleiași realităţi şi nu se poate vorbi 
despre o prioritate a uneia faţă de cealaltă [11, p.238-
239].

Susţinem această din urmă afirmaţie doar în condiţi-
ile când dreptul pozitiv (normativ) acoperă sută la sută 
dreptul natural, raţional, raţiunea omenească, drepturile 
fireşti ale individului. La nivel de teorie, doctrină, acest 
lucru imaginabil este posibil, dar nu şi în realitate, în 
practică.

După cum s-a menţionat, multe din legile adopta-
te de stat (parte a dreptului pozitiv) sunt legi nedrepte, 
imperfecte, cu norme juridice generale, impersonale, 
neclare, ambigue, care nu garantează şi nici nu declară 
unele drepturi fireşti ale omului.

Pe lângă drepturile şi libertăţile fundamentale, con-
stituţionale ale omului, mai există drepturi şi libertăţi 
cetăţeneşti, politice, civile, economice, culturale, cor-
porative, profesionale, care nu se regăsesc în actele 

normative sau care nu au mecanisme de realizare, iar 
individul, conform raţiunii sale omeneşti, normelor 
morale, de conduită în societate, noţiunilor de drepta-
te, echitate, le revendică. Este vorba despre drepturile 
persoanei (personalităţii), care diferă de la o pătură so-
cială la alta, de la o categorie de indivizi la alta (depind 
de profesie, de vârstă, starea sănătăţii, de locul de trai, 
de alte îndeletniciri, care în ansamblul lor constituie 
drepturile subiective, şi îşi au fundamentul în mediul 
de dezvoltare, de creaţie a individuumului, de modul 
lui de viaţă într-o societate liberă, democratică, într-un 
stat de drept).

De pe aceste poziţii, desigur, drepturile subiective 
sunt infinite ca număr şi, desigur, nu sunt prevăzute în 
dreptul obiectiv prin norme juridice exprese. Din punct 
de vedere practic, al tehnicii legislative, este imposibil 
a fi prevăzute, chiar dacă legiuitorul îşi doreşte acest 
lucru.

În atare context, dreptul pozitiv, scria M.Djuvară, 
este dreptul care se aplică într-o societate dată la un mo-
ment dat, sub auspiciile statului respectiv [11, p.256].

Adăugăm aici şi dinamica relaţiilor sociale, care 
sunt în permanentă schimbare, duc la noi raporturi ju-
ridice, creează premise pentru noi drepturi, dar şi noi 
obligaţiuni pentru participanţii la aceste transformări, 
iar procesul legislativ întârzie.

Cum se realizează dreptul în aceste condiţii compli-
cate, dificile, altădată în contradictoriu?

Indiferent de forma de realizare a dreptului, cei im-
plicaţi în acest proces trebuie să ţină cont de misiunea 
dreptului, de constantele dreptului, de esenţa lui.

„Esenţa dreptului poate fi privită ca unitatea la-
turilor, trăsăturilor, raporturilor necesare care asi-
gură identitatea şi stabilitatea dreptului, deosebin-
du-l de alte fenomene sociale” [10, p.214].

De esenţa dreptului trebuie să se ţină cont la toa-
te etapele de creare a lui, de legiferare, apoi realizare, 
în ciuda tuturor schimbărilor relaţiilor sociale. O lege 
ce reglementează doar formal o relaţie socială, lipsită 
de conţinut, nu poate fi considerată normă de drept (în 
sensul esenţei dreptului). 

Dreptul nu se poate explica fără un scop al acţiunii 
umane [11, p.124-125].

În viziunea profesorului A.Vladimirescu, scopul 
dreptului este realizarea unui echilibru de interese, din 
care să rezulte armonia socială. Acest echilibru se reali-
zează prin jocul a doi factori, a căror importanţă variază 
după epoci: „un factor de ordin moral, ideal, ideea de 
justiţie”; și „un factor de ordin practic, utilitar, ideea de 
ordine”. 

Dreptul nu este altceva decât o tranzacţie între aces-
te două elemente. În tot cursul istoriei lupta se dă între 
justiţie şi ordine, triumfând când una, când cealaltă. 
Ordinea învinge în cele din urmă, integrându-şi sau nu 
noi elemente de justiţie. Societatea nu poate exista fără 
ordine şi ordinea de multe ori triumfă în detrimentul 
îngust al justiţiei, în interesul societăţii.
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Armonie socială va fi doar atunci când va exista 
echilibru de interese, bazat pe ordine şi justiţie, pe ide-
ea de respect al individualităţii şi al binelui comun, al 
interesului social [12, p.68-70].

Acest echilibru de interese în practică adesea este 
dificil de realizat.

Un judecător din or.Chişinău printr-o hotărâre a 
sa a declarat nelegitimă instalarea camerelor video pe 
străzile or.Chişinău, pe motiv că ele, fixând circulaţia 
rutieră în mod continuu, încalcă norma constituţională 
privind viaţa privată, pe care statul o respectă şi ocro-
teşte (art.28 din Constituţie) [13].

Camerele video au fost instalate ca urmare a con-
secinţelor grave soldate cu vieţi omeneşti din acciden-
tele rutiere pe străzile oraşului. Au ca scop securitatea 
circulaţiei rutiere, eliminarea sau diminuarea acestor 
consecinţe. 

Conform art.24 din Constituţie [13], statul garantea-
ză fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritatea fizică şi 
psihică – un obiectiv mult mai major. Se are în vedere 
toată populaţia, şi nu doar pe cei ce se găsesc în salonul 
automobilelor, apoi consecinţele accidentelor rutiere 
sunt mult mai grave decât presupusa încălcare a vieţii 
private. 

Judecătorul nu a putut găsi acel echilibru între inte-
resele întregului şi a unei părţi a lui. Deşi are la înde-
mână toate instrumentele să o facă: ţine de competenţa 
sa, dreptul la interpretare a normelor aplicabile are îm-
puterniciri discreţionare, putea sesiza Curtea Constitu-
ţională pentru a cere explicaţii cu privire la coroborarea 
art.28 şi 24 din Constituţie. Nu a făcut-o, a adoptat o 
hotărâre confuză, dezbătută în contradictoriu în socie-
tate. A înfăptuit actul de justiţie nu se ştie pentru cine 
(cererea a fost introdusă mai mult din considerente teo-
retice, conceptuale), în detrimentul ordinii publice, dar 
şi al vieţii omeneşti.

„Scopul şi rolul dreptului îşi găsesc expresia ... în 
împlinirea dezideratelor şi intereselor legitime ale tu-
turor fiinţelor umane; dreptul promovează idealurile de 
dreptate şi justiţie atât de aproape sufletului omenesc” 
[14, p.152].

Pentru a-şi atinge scopul, dar şi rolul său în socie-
tate, dreptul este înzestrat cu mai multe funcţii, în de-
pendenţă de obiectivele concrete, cuprinzând o largă 
diversitate.

Funcţiile dreptului caracterizează rolul activ şi mul-
tilateral al dreptului în viaţa şi activitatea societăţii din 
punctul de vedere al destinaţiei principale a dreptului 
[10, p.225].

„Dreptul îşi exercită rolul său de instrument al con-
trolului social, în principal, printr-o funcţie normativă 
şi o funcţie de transpunere a sistemelor normelor juri-
dice în realitatea socială” [15, p.172].

În literatura de specialitate, nu există o părere unita-
ră în privinţa definirii funcţiilor dreptului [16, p.68].

De rând cu alte opinii, funcţiile dreptului sunt per-

cepute ca direcţii de influenţă juridică asupra relaţiilor 
sociale [17, p.167].

Majoritatea autorilor sunt de părerea că definiţia 
funcţiilor dreptului trebuie să cuprindă atât menirea so-
cială a dreptului, cât şi metodele şi mijloacele de influ-
enţare juridică care decurg din această menire a dreptu-
lui asupra relaţiilor sociale şi asupra comportamentului 
uman.

Influenţa juridică constituie un întreg proces luat în 
unitatea şi diversitatea sa. Aceasta este nu doar o influ-
enţă pur normativă, ci şi una de ordin psihologic, ideo-
logic, care acţionează asupra conştiinţei şi voinţei uma-
ne, asupra comportamentului uman. Se realizează, în 
special, cu ajutorul diferitelor mecanisme sociale: ideo-
logice, economice, psihologice, informaţionale etc.

Reglementarea juridică reprezintă influenţa juridică 
asupra relaţiilor sociale înfăptuită doar prin sistemul de 
mijloace juridice, de exemplu: norme juridice, rapor-
turi juridice etc., şi poate fi raportată ca parte la întreg.

Funcţiile dreptului sunt determinate de rolul şi sar-
cinile dreptului.

Prin rolul dreptului se înţelege importanţa dreptului 
în viaţa societăţii, a statului la o anumită etapă de dez-
voltare.

Sarcinile dreptului exprimă scopul permanent sau 
provizoriu, principal sau facultativ al dreptului.

Funcţiile dreptului sunt îndreptate totdeauna spre 
soluţionarea sarcinilor, care, în primul rând, determi-
nă direct însăşi existenţa dreptului, în al doilea rând, 
concretizează conţinutul dreptului şi, în al treilea rând, 
influenţează semnificativ asupra formelor şi metode-
lor de realizare, specificând direcţii concrete de re-
alizare.

Sarcinile se realizează prin intermediul funcţionării 
dreptului, noţiune ce se caracterizează prin descrierea 
metodelor de acţiune, a căilor şi formelor de influenţă 
asupra relaţiilor sociale şi reprezintă acţiunea dreptului 
în vigoare [16, p.68-69].

Conform art.1 din Constituţia Republicii Moldova, 
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea, sunt valori 
supreme şi sunt garantate.

Este o sarcină a statului de a garanta, a ocroti aceste 
valori. 

Nu putem vorbi, în acest sens, şi despre o sarcină 
a dreptului, pentru că aceste valori reprezintă o parte 
componentă a însăşi esenţei dreptului. Sunt nişte obiec-
tive majore fundamentale, permanente, care sunt garan-
tate de tot sistemul politic, economic, social, cultural, 
juridic. Dreptul este unul dintre factorii importanţi ai 
acestor garanţii.

Apărarea drepturilor omului, demnitatea umană, 
dreptatea, au loc prin metode şi mijloace de influenţă 
juridică în procesul de realizare a dreptului prin toate 
formele sale.

Când reglementările juridice ale acestui proces 
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sunt adecvate situaţiilor concrete, se utilizează meto-
dele şi mijloacele procesuale obişnuite, fixate în nor-
mele juridice.

Însă, în situaţiile cazurilor dificile, generate de im-
perfecţiunea legislaţiei sau a vidului legislativ, subiec-
ţii de drept apelează la interpretarea extinsă a normei 
de drept, la analogia legii sau a dreptului, la alegerea 
celei mai potrivite decizii, care trebuie să fie şi legală, 
şi dreaptă. La aceste decizii se poate ajunge doar cu 
aplicarea discreţionară a dreptului. Fără aplicarea pu-
terii discreţionare, funcţionarea dreptului ca o acţiune 
a lui în sistemul social ar fi imposibilă.

Dreptul material, pentru a-şi onora misiunea, este 
asistat de dreptul procesual. Forma acestuia din urmă 
depinde de scopul, obiectivele, sarcinile, funcţiile, 
conţinutul celui dintâi. Fiecare ramură a dreptului ma-
terial îşi are dreptul său cu specificul corespunzător; 
caracterul normei juridice dictează condiţiile, particu-
larităţile ei de aplicare.

„Sfera dreptului este alcătuită din câteva valori 
fundamentale şi dintr-o pluralitate de valori instru-
mentale, puse în slujba celor dintâi, iar valorile juri-
dice satelit sunt: legalitatea, legitimitatea, echitatea, 
imparţialitatea, clemenţa etc., garantarea juridică a 
afirmării personalităţii” [10, p.239].

Toate aceste concepte, de rând cu multe altele, în-
tr-o măsură mai mare sau mai mică, influenţează nu 
doar procesul legislativ (legiuitorii trebuie să ţină cont 
de ele la elaborarea şi adoptarea legilor, altor acte nor-
mative), dar şi procesul de realizare a dreptului (a le-
gilor, actelor normative în ansamblul lor, cât şi a unei 
norme juridice concrete aplicabile unui caz concret).

Adoptarea normelor juridice nu reprezintă un scop 
în sine, ci numai prima etapă obligatorie a procesului 
de reglementare juridică a relaţiilor sociale. Următoa-
rea etapă este transpunerea în viaţă a prevederilor nor-
melor juridice. În caz contrar, normele juridice şi-ar 
pierde sensul şi menirea lor [10, p.400].

Realizarea dreptului, acest proces complex de 
transpunere în viaţă a prevederilor normelor, are loc 
prin intermediul mai multor forme, cum ar fi: respec-
tarea, executarea, utilizarea şi aplicarea dreptului.

Fiecare dintre aceste forme îşi are particularităţile 
sale nu doar ca aspecte exterioare de comportament, 
ci şi în dependenţă de conţinutul material al normelor 
de drept, pe de o parte, şi procedeele de realizare a lor, 
pe de altă parte.

În anumite situaţii, unele categorii de norme juri-
dice pot fi puse în aplicare doar cu utilizarea „drep-
tului discreţionar”, grație căruia decizia adoptată este 
legală, temeinică, rezonabilă, echitabilă, corespunde 
finalităţii legii.

Vorbind despre sistemul dreptului, menţionăm fap-
tul că unitatea sistemului nu poate fi privită ca fiind ab-
solută, ci ca o unitate în diversitate, el este împărţit în 

elemente legate între ele desemnate prin termenii „in-
stituţii” şi „ramuri”.

Pentru categoria juridică „drept discreţionar”, im-
portantă este divizarea: dreptul material şi dreptul pro-
cesual. Fiecare ramură a dreptului material are proce-
dura sa de transpunere în viaţă a prevederilor ei, adică 
de realizare. Cu cât ramura de drept material este legi-
ferată, fixată în noţiuni, concepte, norme juridice bine 
determinate, clare, previzibile, conforme principiilor 
fundamentale ale dreptului, cu scopuri şi obiective, ge-
nerate de realităţile sociale, cu cât raporturile juridice 
dintre părţi, ce au menirea să corespundă acestor rea-
lităţi, sunt mai detaliate, iar ramura în întregime este 
codificată, urmată de proceduri de realizare, la fel de 
clare şi detaliate, cu atât „dreptul discreţionar” este mai 
puţin sau deloc utilizat, aplicat.

Şi invers: vidul legislativ, norme juridice nedeter-
minate, ambigue, neclare, care în ansamblul lor pot fi 
calificate ca legi nedrepte (nu corespund conceptelor 
enumerate supra) şi care nu au mecanisme clare de 
realizare (respectare, executare, utilizare şi aplicare) 
sau chiar lipsa unor proceduri şi reglementări, deschid 
uşile pentru aplicarea cât mai largă a „dreptului discre-
ţionar”, în unele cazuri, prin aplicarea lui extinsă pen-
tru a atinge scopul dreptului ca instrument regulatoriu, 
obligat să facă dreptate, în aşa mod încât drepturile şi 
libertăţile omului să fie real apărate, interesele legitime 
ale persoanei protejate.

Cea mai largă libertate şi posibilitate în sensul 
„dreptului discreţionar” o au persoanele fizice, cărora 
le este permis totul ce nu le este interzis: au de unde şi 
din ce alege; cum să se comporte, cum să execute, cum 
să utilizeze drepturile sale, limitate doar de normele 
prohibitive.

Marja de libertate a organelor statale, a agenţilor de 
aplicare a legii este considerabil limitată: ei pot alege, 
acţiona, lua decizii numai în hotarele ce expres le este 
permis, conform competenţei. Pentru a adopta decizii 
legale, echitabile corespunzătoare scopului urmărit, fi-
nalităţii legii, aceşti subiecţi de drept dispun de împu-
terniciri discreţionare oferite atât de normele materiale, 
cât şi procesuale.

Esenţa „dreptului discreţionar” este libertatea şi 
posibilitatea de a alege de către subiecţii de drept 
normele de conduită, comportamentul cel mai potrivit, 
raţional în procesul de realizare a drepturilor subiecti-
ve, luând în acest sens cea mai optimă variantă, decizie, 
nepărăsind câmpul juridic.

Dreptul nu poate rămâne doar declarativ, intact. 
Normele juridice nu ar avea nici un sens, nici o im-
portanţă. Ele trebuie să se realizeze în orice situaţie: 
să fie respectate, executate, utilizate şi la necesitate 
– aplicate. Pentru că „dreptul se ocupă de acţiune”. 
Pentru comparaţie: o sumă de bani ascunsă în cio-
rapi ani de zile, nu-şi onorează obligaţiunile ca in-
strument de plată, de credite, ajutoare. Banii îşi fac 



Nr. 7, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

8

meseria când circulă. La fel şi dreptul – trebuie să 
acţioneze.

În situaţiile legislaţiei imperfecte, ca rezultat nefe-
ricit al întronării dreptului natural în drept pozitiv (să 
amintim că nucleul dreptului natural constituie drep-
turile omului, pretenţiile lui sociojuridice) [18, p.377], 
dreptul se poate pune în acţiune pentru a-şi atinge 
scopul doar prin intermediul „dreptului discreţionar” 
– realitate juridică, care în procesul de transpunere a 
prevederilor dreptului în viaţa socială este o necesitate 
incontestabilă, justificată pe întreg procesul de realiza-
re a dreptului, în toate formele lui.

Necesitatea aplicării „dreptului discreţionar” se face 
simţită în procesul de realizare a dreptului, în primul 
rând prin forma sa de aplicare, numită formă specială 
de realizare a dreptului şi poate fi definită ca o activita-
te practică a statului prin care acesta, prin intermediul 
organelor sale, înfăptuieşte (transpune în viaţă) preve-
derile normelor juridice, acţionând ca titulari ai puterii 
de stat, activitate ce se desfăşoară în formele oficiale 
stabilite prin lege.

Aplicarea dreptului întotdeauna impune acţiuni, are 
un caracter derivat, în sensul că ea asigură realizarea 
dreptului pentru alte persoane, concomitent cere res-
pectarea, executarea şi utilizarea altor norme juridice, 
este o formă complexă de realizare a dreptului.

Necesitatea aplicării dreptului apare atunci când:
drepturile şi obligaţiunile subiecţilor nu pot apă-a) 

rea fără hotărârea autorităţii publice respective;
este necesară în cazul apariţiei unor litigii între b) 

subiecţii conflictului privind anumite drepturi; încălcă-
rii unor drepturi, apariţiei unor bariere pentru exercita-
rea drepturilor;

aplicarea dreptului este necesară în cazul comite-c) 
rii unor fapte ilicite;

este necesară în cazul unor fapte ale persoanelor d) 
fizice şi juridice, şi a unor evenimente de care legislaţia 
leagă apariţia unor efecte juridice [10, p.405-407].

„A aplica o normă juridică – consideră profesorul 
S.Popescu – înseamnă trecerea de la normă ca precept 
general, la un caz individual, stabilirea corespondenţei 
între faptele privind cazul concret şi condiţiile de apli-
care a normei juridice pentru a se obţine consecinţele 
urmărite de această normă. În cadrul aplicării dreptului, 
avem de fapt de a face cu un dute-vino, de la drept la 
fapte şi de la fapte la drept, faptele având vocaţia de a fi 
guvernate de normele juridice, iar acestea din urmă, de 
a guverna faptele” [19, p.251-252].

Această cale de aplicare a dreptului este caracteris-
tică sistemului de drept romano-german (continental), 
în care legislaţia este codificată.

Aplică dreptul organele statale, dar şi nestatale (cum 
ar fi arbitrajul, sindicatele ş.a.).

Fiecare organ statal îşi are sfera sa de activitate în 
interiorul căreia şi aplică dreptul.

Aplică norma juridică la cazul concret agentul de 

aplicare a legii (subiectul de drept) competent şi care 
are împuterniciri în acest sens. O face în folosul terţu-
lui, la cererea acestuia, conducându-se de legislaţia în 
vigoare.

În sistemul de drept anglo-saxon, pretenţiile juri-
dice (drepturile fireşti ale individului) nu sunt legi-
ferate. Ele capătă un caracter obligatoriu prin hotă-
rârea judecătorească. Judecătorul, examinând un caz 
concret, analizează circumstanţele de fapt, stabileşte 
drepturi şi obligaţiuni părţilor în conflict, creând în 
aşa mod o normă juridică. Dacă astfel de cazuri au 
fost anterior soluţionate, judecătorul va aplica în ca-
litate de bază normativă acest precedent. Judecătorul 
are în acest sens împuterniciri discreţionare prac-
tic nelimitate – legi, alte reglementări normative în 
acest sens nu există.

Este un mecanism de revendicare a pretenţiilor ju-
ridice mult mai simplu decât în sistemul continental, 
unde relaţiile sociale sunt îmbrăcate în legi, acte nor-
mative, iar toate pretenţiile juridice, conflictele, litigiile 
se soluţionează doar în limitele reglementărilor juridice 
existente [18, p.378].

Nici în sistemul continental nu apar dificultăţi la 
realizarea dreptului prin forma lui de aplicare, atunci 
când reglementările juridice sunt adecvate relaţiilor so-
ciale real existente.

Subiectul de drept fără dificultăţi, realizând preten-
ţiile juridice, găseşte norma juridică corespunzătoare 
circumstanţelor şi decide în conformitate cu această 
normă.

Considerăm că, în majoritatea covârşitoare, legis-
laţia în vigoare răspunde provocărilor sociale. Totuşi, 
viaţa este mai diversă, complicată, dinamică şi nu intră 
completamente în formulă, haina juridică.

Iar pretenţia are caracter juridic şi se cere soluţiona-
tă, subiectul de drept competent are obligaţiunea să o 
soluţioneze, să decidă.

Prin prisma drepturilor omului (nucleul dreptului 
natural) anterior am constatat că nu toate drepturile su-
biective se regăsesc în dreptul obiectiv, iar individul le 
pretinde: pretenţia este în câmpul juridic, deciziile, care 
ar fi ele, tot au pentru părţi consecinţe juridice.

Cum, în condiţiile reglementării insuficiente sau 
lipsa, în general, a acestor reglementări, subiectul de 
drept ar trebui să soluţioneze astfel de pretenţii?

Doctrinarii vorbesc despre o ideologie a aplicării 
dreptului, care este constituită din totalitatea ideilor, 
opiniilor, conceptelor, principiilor, cerinţelor, care se 
referă la faptul cum trebuie să fie aplicate normele juri-
dice. Ideologia determină valorile care trebuie realizate 
în procesul de aplicare a dreptului. În sens restrâns, ide-
ologia include principiile (valorile) care trebuie realiza-
te în procesul aplicării dreptului.

Unul dintre aceste principii îl constituie echitatea şi 
justiţia în procesul aplicării dreptului.

Echitatea readuce în prim-plan problema existenţei 



9

Nr. 7, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

unor prescripţii fundamentale preexistente, desprinse 
din natură sau dintr-o ordine al cărui scop este acela de 
a da siguranţă vieţii sociale, de a da fiecăruia ce meri-
tă (dreptate). Ea presupune potrivirea hotărârii luate în 
procesul de aplicare a dreptului.

Acest principiu al echităţii şi justiţiei exclude apli-
carea mecanică a legii (aşa cum o consideră teoreticie-
nii ce aparţin sistemului de drept anglo-saxon, datorită 
caracterului codificat al legislaţiei continentale).

Justiţia reprezintă acea stare generală ideală a socie-
tăţii, realizabilă prin asigurare pentru fiecare individ în 
parte şi pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor şi 
intereselor legitime [10, p.410].

Necesitatea „dreptului discreţionar” în combaterea 
criminalităţii este dictată din alte considerente decât 
utilizarea lui în alte domenii de activitate. Dacă în aces-
te din urmă domenii aplicarea discreţionară a dreptului, 
mai cu seamă la luarea deciziilor în cazuri concrete, 
este condiţionată în mare măsură de imperfecţiunea 
sau deficienţele legislaţiei, caracterul normelor juridice 
sau vidul legislativ, iar subiecţii de drept aplică „dreptul 
discreţionar” pentru a soluţiona litigiile şi a adopta de-
cizii legale şi echitabile, apoi în materia penală ce ţine 
de combaterea infracţionismului nu aceşti factori sunt 
cauza principală a utilizării „dreptului discreţionar”.

La aplicarea legislaţiei penale (a Codului penal), 
analogia legii sau a dreptului nu se admite – nu este 
normă penală (articol) – nu este nici infracţiune. Iar 
cele existente se aplică întocmai, nu este lăsat nimic la 
discreţia subiectului de drept. Elementele discreţionare, 
desigur, persistă şi aici: alegerea conform fabulei nor-
mei juridice (a articolului), interpretarea atât a circum-
stanţelor cauzei, cât şi a normei juridice, care nu pot fi 
arbitrare. Se face pentru corecta calificare a acţiunilor 
infractorilor.

Fiind apreciate, calificate corect şi suficient probate, 
ca infracţiune, acţiunile infractorului trebuie pedepsite, 
infractorul pus sub învinuire şi trimis în instanţă pentru 
a fi judecat şi condamnat. Aceasta este regula generală, 
dar ca orice regulă, şi aceasta prevede excepţii. 

Datorită principiului umanismului, echităţii sociale, 
interesului public în anumite cazuri anumiţi infractori, 
care au săvârşit anumite categorii de infracţiuni, pot fi 
liberaţi de răspundere penală sau de pedeapsă penală.

Tragerea la răspundere penală a infractorilor con-
form legii procesual-penale nu este un scop în sine 
(deşi tot răul trebuie pedepsit), ci un mijloc, care con-
tribuie la atingerea unor obiective mai majore: ordinea 
publică, interesul public, protecţia drepturilor şi liber-
tăţilor omului, prevenirea infracţionismului, corectarea 
infractorilor ş.a.

Şi dacă obiectivele vizate pot fi atinse şi prin alte 
mijloace, mai umane, mai puţin costisitoare pentru soci-
etate, aceste mijloace trebuie puse în mişcare, acţiune.

Este o practică cunoscută în plan internaţional şi re-
comandată pentru extindere.

În Republica Moldova, această practică a fost apli-
cată şi în perioada sovietică, se aplică şi în prezent, de-
sigur, mult mai pe larg, subiecţii de drept: ofiţerii de 
urmărire penală, procurorii, judecătorii de instrucţiune, 
instanţele de judecată, dispunând în acest sens, conform 
prevederilor legale, de împuterniciri discreţionare.

Într-un context aparte apare necesitatea utilizării 
„dreptului discreţionar” în procesul combaterii cri-
minalităţii organizate, a săvârşirii omorurilor, al altor 
infracţiuni deosebit şi excepţional de grave de către 
grupurile şi organizaţiile criminale. Autorii acestor in-
fracţiuni nu pot beneficia de principiul umanismului, 
iar partea vătămată, societatea în întregime cere identi-
ficarea şi pedeapsa criminalilor. Fiind identificaţi, ei şi 
sunt condamnaţi.

Însă, nu de fiecare dată unii infractori sunt identifi-
caţi. Fiind în libertate, ei comit noi infracţiuni. Grupă-
rile şi organizaţiile criminale, datorită caracterului lor 
organizaţional, structural, conspirativ, pe de o parte, şi 
metodelor şi procedeelor de săvârşire a crimelor cu aju-
torul mijloacelor tehnice, tehnologiilor informaţionale, 
posibilităţilor migraţionale şi de alt ordin, pe de altă 
parte, săvârşind timp îndelungat infracţiuni, rămân nei-
dentificate, semănând groază şi frică printre oameni.

În situaţiile când cu mijloacele prevăzute de lege, 
existente, nu pot fi atinse scopul, obiectivele legii, fi-
nalitatea ei, se admit excepţii care permit şi alte instru-
mente, cu derogare de la principiile fundamentale, ge-
neral recunoscute şi acceptate.

Astfel, conform lit.”a” alin.2 art.19 a Legii privind 
activitatea specială de investigaţii [20], măsurile spe-
ciale de investigaţii se autorizează şi se înfăptuiesc, 
în cazul când sunt îndeplinite cumulativ, următoarele 
condiţii:

realizarea scopului procesului penal este imposi-a) 
bilă pe altă cale sau există un pericol pentru securitatea 
statului;

măsura specială de investigaţii este proporţională b) 
cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului.

Legislaţia procesual-penală prevede mai multe de-
rogări de la dispoziţiile generale ale procesului penal, 
inclusiv de la principiul inevitabilităţii răspunderii pe-
nale.

Distingem două aspecte ale acestei din urmă dero-
gări: 

când statul în corespundere cu politica penală 1) 
singur admite, conducându-se de principiul umanis-
mului, al democratizării vieţii sociale, al oportunităţii, 
liberarea de răspundere penală pentru unele categorii 
de infracţiuni şi infractori;

când statul se găseşte în stare de extremă nece-2) 
sitate, în circumstanţe certificate ca forţă majoră, este 
impus să prevadă posibilitatea unei pedepse mai blânde 
sau liberarea deplină de răspundere penală pentru in-
fractorul care colaborează cu organele de urmărire pe-
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nală, contribuie la efectuarea urmăririi penale, identifi-
carea infractorilor şi tragerea lor la răspundere penală.

În acest din urmă context, se propune completarea 
şi concretizarea art.46 (gruparea criminală) şi art.47 
(asociaţia sau organizaţia criminală) din Codul penal 
al Republicii Moldova, care ar permite liberarea de 
răspundere penală a infractorilor, indiferent de infrac-
ţiunile săvârşite, de gravitatea lor, care vor colabora 
cu organele de urmărire penală soldată cu demascarea 
grupărilor şi organizaţiilor criminale şi condamnarea 
tuturor membrilor acestor grupări şi organizaţii crimi-
nale, astfel fiind prevenite noi infracţiuni, salvarea de 
vieţi omeneşti, asigurarea ordinii şi liniştii în societate 
– scopuri mult mai majore decât tragerea la răspundere 
penală a unui infractor.

Pentru aceasta trebuie lărgite hotarele discreţionare 
ale procurorului, care exercită sau conduce urmărirea 
penală. Astăzi această prevedere legală este o necesi-
tate vitală. 

Aplicarea (utilizarea) „dreptului discreţionar” în 
problemele ce ţin de combaterea criminalităţii necesită 
o reglementare distinctă. 

După cum s-a menţionat, urmând recomandările, 
rezoluţiile ONU, Consiliului Europei, altor instituţii in-
ternaţionale, statele lumii utilizează tot mai larg „dreptul 
discreţionar” în procesul combaterii infracţionismului, 
în ceea ce ţine de a referi învinuiţii instanţelor pentru a 
fi judecaţi şi condamnaţi sau a înceta urmărirea penală 
şi a întreprinde față de făptaşi, mai cu seamă în privin-
ţa minorilor sau infractorilor ce au săvârşit infracţiuni 
uşoare sau mai puţin grave, alte măsuri de corectare.

În scopul demascării grupărilor şi organizaţiilor cri-
minale, identificării tuturor membrilor acestor grupări 
şi organizaţii, şi tragerii lor la răspundere penală, tot 
mai amplu se aplică principiul colaborării cu organe-
le de urmărire penală; în acelaşi scop, sunt infiltraţi în 
grupările şi organizaţiile criminale agenţi sub acoperire, 
care, pentru a insufla încredere, pot chiar să săvârşească 
unele infracţiuni, fără a fi traşi ulterior la răspundere 
penală.

Toate aceste acţiuni sunt reglementate de legile pro-
cesuale cu unele abateri de la principiile de bază ale 
procedurilor penale.

Totodată, în scopurile enumerate supra, organele de 
urmărire penală merg mai departe, nu trag la răspunde-
re penală şi infractori ce au săvârşit crime şi mai grave, 
inclusiv omoruri ş.a. În dependenţă de situaţii concrete, 
când este urmărit interesul public, pentru a evita săvâr-
şirea altor crime deosebit şi excepţional de grave, aces-
te acţiuni sunt justificate, deşi legea nu permite.

În lipsa reglementărilor, astfel de decizii iau lucrăto-
rii serviciilor speciale, ofiţerii de urmărire penală, care 
altădată, motivându-le prin scopuri majore, nu trag la 
răspundere pe cei care o merită. Nu este o delimitare în 
acest sens: care este puterea discreţionară a organului 

operativ, de urmărire penală, a procurorului, a judecă-
torului de instrucţiune.

Criminalitatea poate şi trebuie combătută numai cu 
mijloace legale. Organele statale, care au această sar-
cină, trebuie să o realizeze în limitele competenţelor şi 
hotarelor de activitate.

Fiecare dintre ele au şi o anumită marjă de libertate 
la alegerea mijloacelor de combatere şi la luarea deci-
ziilor în limitele funcţionării dreptului, dar şi a dreptu-
rilor subiective, puse în acţiune. Puterea discreţionară 
reiese din sarcinile şi competenţele subiectului de drept 
concret şi se aplică la necesitate, în dependenţă de cir-
cumstanţe. Odată permisă se consideră legală, atunci 
când este aplicată, având hotarele şi limitele sale.

Utilizarea „dreptului discreţionar” în problemele 
combaterii criminalităţii este la fel de necesară atât în 
problemele apărării drepturilor omului, cât şi în alte do-
menii, când se cere adoptarea deciziilor echitabile.

Pentru a lua astfel de decizii, atunci când legea nu 
îi permite în mod expres, subiectul de drept trebuie să 
dispună de împuterniciri discreţionare. Această putere 
discreţionară în textul actelor normative este exprima-
tă prin sintagmele subiectului de drept „poate”, „are 
dreptul”, „în situaţii excepţionale”, normele juridice 
sunt dispoziţionale, ipotezele au variante de alternati-
vă, există tabele, enumerări ş.a., situaţii care îi permit 
subiectului de drept să aleagă. Decizia este şi legală, şi 
dreaptă.

Este legală pentru că corespunde legii, de care su-
biectul de drept s-a condus, adoptând-o. Este dreaptă 
pentru că corespunde aşteptărilor celui nedreptăţit, uni-
tăţii procesului de aplicare, practicii judiciare, este înţe-
les şi susţinut de societate.

Mai complicat este când norma juridică nu îi oferă, 
prin acele prevederi, subiectului de drept dreptul de a 
alege, nu lasă nimic la discreţia sa, deşi norma nu are 
un caracter imperativ, iar soluţionarea cazului este aş-
teptată, se vrea dreptate, care nu ar avea loc dacă norma 
juridică s-ar aplica doar formal.

În asemenea situaţii, subiectul de drept îşi va realiza 
competenţa sa cu aplicarea extinsă atât a procedurii de 
interpretare a normei juridice, cât şi a puterii sale dis-
creţionare: cu condiţia că decizia luată este una echita-
bilă, nu atinge drepturile şi interesele legitime ale altor 
persoane, nu înrăutăţeşte situaţia altor participanţi la 
proces, ale căror drepturi nu pot fi puse la îndoială.

Apare fireasca întrebare – Oare toţi agenţii de apli-
care a legii pot aplica dreptul în aşa mod? Credem că 
nu! Deşi, în limitele competenţei, toţi subiecţii de drept 
dispun de împuterniciri discreţionare datorită conţi-
nutului normelor juridice (legea ar fi tiranică, dacă nu 
ar oferi acest drept), nu toţi pot aplica direct izvoarele 
dreptului, normele morale, nici chiar principiile dreptu-
lui, normele constituţionale sau convenţiile internaţio-
nale. Subiecţii de drept, în primul rând cei din puterea 
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executivă, vor aplica norma juridică aşa cum este ea 
fixată în Lege, acomodând-o doar la cazul concret, ale-
gând varianta cea mai potrivită din alternativele pre-
văzute de norma aplicabilă. Dacă o parte păgubaşă nu 
este de acord cu o astfel de decizie, inclusiv pe motiv 
că decizia nu-i protejează drepturile sale, o va ataca în 
contenciosul administrativ.

Nu pot serviciile speciale să ia în mod discreţionar 
o decizie, pe care o poate lua doar ofiţerul de urmărire 
penală, iar acesta din urmă să ia o decizie discreţionară, 
pe care o poate lua doar procurorul, acesta, la rândul 
său, nu poate decide discreţionar în materia ce ţine de 
competenţa judecătorului de instrucţiune. Toţi aceşti 
factori pot lua astfel de decizii numai dacă legea le per-
mite, dacă dispun de putere discreţionară.

Decizia Ministerului Afacerilor Interne cu privire 
la instalarea camerelor video a fost atacată în instanţă, 
şi pe motiv că MAI şi-a depăşit competenţa. Deşi are 
obligaţiunea de a asigura securitatea traficului rutier 
(conform Regulamentului cu privire la circulaţia ru-
tieră), la dispoziţia lui nu sunt lăsate toate mijloacele 
posibile. Instalarea camerelor video a intrat în câmpul 
altor interdicţii – ocrotirea vieţii private, norma con-
stituţională. Iar constrângerea în această materie poate 
fi făcută doar de Parlament, prin Lege. Deci, putem 
constata că MAI şi-a depăşit împuternicirile sale dis-
creţionare.

Deşi şi MAI, şi Procuratura sunt organe de ocroti-
re a normelor de drept, au atribuţii directe la apărarea 
drepturilor omului, ei nu au puterea discreţionară pe 
care o are judecătorul în această materie. La rândul său, 
judecătorul nu poate soluţiona un litigiu reglementat de 
o normă expresă, care cere interpretarea în cazul ex-
cepţiei de neconstituţionalitate şi pe care o poate face 
Curtea Constituţională. Cea din urmă, ca şi instanţele 
de judecată, poate doar interpreta şi aplica normele ju-
ridice la cazuri concrete, nu şi să creeze noi norme de 
drept. Legi poate adopta doar Parlamentul.

Toate aceste organe au hotarele şi limitele corespun-
zătoare în realizarea dreptului cu aplicarea „dreptului 
discreţionar”. Pentru a nu confunda competenţele, mo-
dul de aplicare discreţionară a dreptului, în actele nor-
mative trebuie clar fixate atribuţiile, scopul aplicării, 
hotarele „dreptului discreţionar”. Pentru că, deşi drep-
tul este în continuare dezvoltare, adecvat realităţilor, cu 
reglementări mai detaliate, aplicarea lui discreţionară 
rămâne o necesitate incontestabilă. Cererea de a se 
face dreptate este în creştere, oferta întârzie. O lege nu 
poate îngrădi calea dreptăţii. Dreptul în ansamblul lui 
nu îngrădeşte, invers, el deschide uşile pentru dreptate, 
pentru protecţia drepturilor omului. Pentru că dreptul 
se ocupă de acţiune.

„Dreptul discreţionar” este o componentă a acestei 
deschideri, a acestei acţiuni.

Important este că cei ce aplică dreptul să ştie cum 

să-l pună în acţiune, inclusiv cu ajutorul puterii lor dis-
creţionare.

Viaţa, relaţiile sociale, dreptul natural impun aceas-
tă necesitate. Pe tot parcursul istoriei dreptului, acest 
gen de necesitate – aplicarea discreţionară a dreptului 
– şi-a demonstrat vitalitatea atât din punct de vedere 
teoretic, argumentat ştiinţific, dar, în primul rând, din 
punct de vedere practic.

Cererea de dreptate, echitate, rezonabilitate, dem-
nitate, umanism, echilibru de interese, ordine publică, 
protecţia persoanei, justiţia trebuie să aibă şi oferta 
corespunzătoare, pe potriva aşteptărilor atât ale omu-
lui simplu, cât şi ale societăţii în întregime. Una dintre 
aceste oferte este „dreptul discreţionar” – o necesitate 
prin intermediul căreia se acoperă cererea categoriilor 
enumerate ca valori general-umane.
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În dreptul medieval, contractele comerciale s-au 
particularizat faţă de contractele civile. După ce 

Europa postromană a parcurs o perioadă îndelungată 
de neînțelegeri şi războaie continue între statele şi pro-
vinciile feudale, de stagnare şi nesiguranţă, în care cir-
culaţia bunurilor era restrânsă, anevoioasă şi riscantă, 
a urmat o perioadă de stabilitate socială şi politică, de 
dezvoltare impetuoasă a economiei şi schimburilor in-
terne şi externe de bunuri; comerţul a înflorit şi s-a ex-
tins (datorită şi marilor descoperiri geografice, şi legă-
turilor cu Extremul Orient, care au îmbogăţit Europa), 
ceea ce a dus şi la reglementarea juridică a comerţului 
intern şi internaţional [1].

Cele mai de seamă acte legislative comerciale din 
dreptul medieval aparţin lui Colbert, ministru de fi-
nanţe sub Ludovic al XIV-lea, şi anume: Ordonanţa 
asupra comerţului terestru din 1673 şi Ordonanţa asu-
pra comerţului maritim din 1681, adevărate coduri ale 
regulilor de desfăşurare a comerţului, care au servit ca 
model viitorului Cod comercial francez din 1807; iar 
la aceste ordonanţe sunt de adăugat, mai ales, statutele 
oraşelor, ale burgurilor (de unde şi denumirea de bur-
ghezie), care cuprindeau şi reguli privitoare la exerci-
tarea comerţului.

În temeiul acestor reglementări, ca şi al altora, 
comercianții deduc existenţa în sistemul juridic medi-
eval a unui drept comercial intern, a unui drept co-
mercial internaţional (maritim şi terestru) şi a unor 
contracte comerciale distincte faţă de contractele civi-
le prin scopul lor comercial.

În fine, menţionăm şi că executarea obligaţiilor co-
merciale a fost mult înlesnită de crearea, tot în dreptul 
medieval, a titlurilor de credit la ordin şi la purtător. 

Dintre acestea era frecvent utilizată cambia (cambium, 
lettera cambiale, lettre de change), al cărei rost iniţial 
a fost acela de a evita transportul de numerar dintr-o 
localitate în alta, periclitat de nesiguranţa drumurilor 
publice care a existat în general în Evul mediu în Eu-
ropa. 

Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte 
odată cu procesul politic de constituire şi consolidare 
a statelor naţionale europene, încheiat, în linii mari, în 
secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
proces însoţit de marile codificări, astfel încât s-a ajuns 
ca fiecare stat să aibă codul său civil.

În cadrul acestui proces de modernizare statală şi 
legislativă, s-a edictat Codul civil francez din 1804, 
model urmat şi de alte coduri, printre care şi de Codul 
civil român din 1865. În acest fel, contractele civile au 
fost reglementate în codurile civile [2].

De asemenea, au fost edictate şi coduri comercia-
le; mai întâi, Codul comercial francez din 1807, apoi 
Codul comercial italian din 1883, din care s-a inspirat 
Codul comercial român din 1887. În acest fel, con-
tractele comerciale au fost reglementate în codurile 
comerciale.

Prin această mare divizare legislativă s-a ajuns că 
dreptul privat, care în sistemul roman era unitar, să fie 
divizat în două ramuri distincte: dreptul civil, care ast-
fel a devenit dreptul privat comun şi dreptul comer-
cial, ca un drept special faţă de dreptul civil; ceea ce 
a însemnat că legislaţia civilă a contractelor se aplică 
şi contractelor comerciale în măsura în care legislaţia 
comercială nu dispune altfel; iar cum mai târziu, în se-
colul al XX-lea, au apărut şi alte ramuri de drept care 
reglementează contracte, ca dreptul industrial, dreptul 

EVOLuȚIA  CONTRACTELOR  COMERCIALE
(perioada medievală-prezent)

Alexandru CUZnEŢoV,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

Contractele au apărut, ca necesitate, într-un anumit stadiu de dezvoltare a societăţii spre a înlocui formele arhaice şi 
greoaie de schimb dintre şi din colectivităţile primitive.

Pe parcursul evoluției societății umane, contractele deja puteau fi clasificate în contracte civile și contracte comerci-
ale. Anume din punctul de vedere al cercetării istoricului evoluției contractului comercial poate fi vizualizată apariția și 
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* * *
The contracts have appeared as a necessity in a certain stage of the society’s development to replace archaic and cum-

bersome forms and parts of primitive communities.
During the evolution of human society the contracts could be classified into civil contracts and commercial con-
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mercial and special contracts can be viewed. An important role in the evolution of commercial contracts have played the 
medieval period.
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agrar şi dreptul muncii, înseamnă că legislaţia civilă a 
contractelor se aplică şi acestor contracte cu titlu de 
drept comun.

Pe lângă această diversificare a contractelor şi dife-
renţiere între reglementările de drept comun, cuprinse 
în legislaţia civilă, şi reglementările speciale, cuprinse 
în alte legislaţii decât cea civilă, o altă evoluţie a con-
stituit-o rolul voinţei în contracte. Astfel, pe când în 
Codul civil francez contractele au fost concepute ca 
rod al voinţei părţilor contractante, deci ca fiind con-
tracte negociabile, cu timpul au fost legiferate sau ju-
risprudenţial admise, în numeroase domenii de activi-
tate şi contractele de adeziune, şi contractele impuse.

Articolul 666 Cod civil al Republicii Moldova defi-
neşte contractul ca fiind acel acord de voinţă, care este 
realizat între două sau mai multe persoane, prin care se 
stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice [3]. 

Doctrina juridică utilizează noţiunea de „contract” 
în privinţa acordului încheiat între două sau mai multe 
părţi, prin care se dă naştere, se modifică sau se sting 
anumite drepturi şi obligaţii, de regulă, civile. 

Totodată, unii autori definesc mult mai restrictiv 
contractul. Astfel, autorii francezi A. Weil şi Fr. Ter-
re, definind contractul civil, stabilesc că acesta este 
un acord de voinţă realizat între două sau mai multe 
persoane pentru a crea un raport juridic – dând naştere 
unei obligaţii sau constituind un drept real – a modifica 
sau a stinge un raport juridic preexistent [4]. Consi-
derăm această definiţie ca fiind nu pe deplin adecvată 
noţiunii de contract, acceptate astăzi, deoarece defini-
rea oricărui fenomen, proces sau fapt, cu enumerarea 
unora din caracterele sale, chiar şi cele mai principale, 
este supusă riscului de a crea situaţia când celelalte ca-
ractere s-ar exclude implicit sau însăşi definiţia ar fi 
incompletă. 

Unii autori susţin că nu toate actele juridice bi-
laterale sau multilaterale care dau naştere, modifică 
sau sting drepturi şi obligaţii pot fi desemnate drept 
contracte. Astfel, după afirmaţiile lui M.Cantacuzino, 
contractele sunt acele acte juridice care au ca scop de a 
da naştere raporturilor juridice de obligaţie între părți 
[5], excluzând în aşa mod din categoria de contracte 
acele acte juridice care modifică sau sting raporturi-
le juridice de obligaţii. Evident, o asemenea viziune a 
noţiunii de contract astăzi nu este acceptată, astfel cum 
legislatorul tinde a exclude din uzul juridic utilizarea 
cu înţeles semantic dublu a noţiunilor de „contract” şi 
„convenţie”. 

La cele spuse supra, ţinem totuşi să relevăm un ca-
racter definitoriu esenţial al contractului, prin care se 
va putea face distincţie între convenţie şi contract. Este 
vorba despre faptul că unele dintre convenţii nu se în-
cadrează în categoria de contracte din simplul consi-
derent al faptului că părţile la convenţie îşi exprimă 
acordul de voinţă în diferite momente, cum ar fi, spre 
exemplu, în cazul testamentului. În asemenea situaţie, 

toate convenţiile pe cauza de moarte nu pot forma ca-
tegoria de contracte. Prin urmare, vorbind despre con-
tract, neapărat trebuie de menţionat că acesta este una 
din categoriile de convenţii, ce se încheie doar între 
vii. În aceeaşi ordine de idei, ţinem să menţionăm că 
nu putem fi de acord cu afirmaţiile unor autori, care, 
deşi recunosc că asupra tuturor actelor civile bilaterale 
între vii se răsfrâng aceleaşi drepturi şi obligaţii, to-
tuşi nu pentru toate aceste acte atribuie denumirea de 
contracte, limitându-se doar la cele care dau naştere de 
obligații [6]. 

În concluzie, ţinem să fim de acord întru totul cu 
autorii ce expun o definiţie formală a noţiunii de con-
tract, şi să menţionăm că contractul este un acord de 
voinţă încheiat între două sau mai multe persoane pe 
timpul vieţii acestora, cu privire la naşterea, modifica-
rea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor. 

Totuşi, având în vedere faptul că la ziua de azi le-
gislaţia realizează o deosebire între noţiunile de „act 
juridic civil” şi „contract”, este necesar a face o ex-
plicaţie referitor la acestea. Ambele noţiuni, fiind uti-
lizate des în legislaţia civilă, corelează ca parte din 
întreg (gen – specie), fiind aplicată regula, conform 
căreia toate contractele sunt acte juridice şi nu toate 
actele juridice sunt contracte. Astfel pot fi acte juri-
dice unilaterale: succesiunea, legatul etc. şi pot fi acte 
juridice bilaterale sau multilaterale – contractele. Până 
nu demult, atât legislaţia cât şi doctrina dreptului civil 
utilizau noţiunea de convenţie, substituind prin aceas-
ta noţiunea de act juridic civil. Actualmente, doctrina 
începe a renunţa la utilizarea acestei noţiuni, având în 
vedere faptul că după conţinutul său semantic noţiunea 
de „convenţie” este sinonimul termenului „contract”. 
Pornind de la cele expuse mai sus, ţinem să relevăm 
cele mai principale trăsături caracteristice ale contrac-
tului ca act juridic, şi anume – acesta este un acord de 
voinţă realizat între două sau mai multe persoane în 
fiinţă la momentul încheierii contractului; acordul este 
atins prin liberă manifestare de voinţă; are drept scop 
naşterea, modificarea, stingerea raporturilor juridice şi 
presupune considerarea ordinii publice şi bunelor mo-
ravuri.
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De-a lungul veacurilor, rolul pedepselor penale a 
fost înţeles eronat. Timp îndelungat legiuitorii 

le-au considerat drept pilon al societăţii, o necesitate 
imperativă, cu toate că nu prea salutată şi agreată, din 
cauza fricii pe care a inspirat-o întotdeauna. Atât timp 
cât ordinea socială va fi expusă unor tulburări, care vor 
deranja întreaga societate, şi atât timp cât legea va con-
sidera aceste tulburări drept acte ilicite penale, tot atâta 
va exista şi pedeapsa în scopul protejării societăţii şi 
acestei ordini. Inevitabil, pedeapsa va exista şi va fi o 
instituţie obligatorie cât vor exista şi celelalte instituţii 
chemate a proteja societatea. Pedeapsa este o măsu-
ră de constrângere, aplicată de stat prin organele sale 
judiciare unei persoane care a săvârşit o infracţiune. 
Însă orice pedeapsă, care nu este dictată de o necesitate 
stringentă, este un act de violenţă [1]. Iată de ce stu-
dierea comparativă a fenomenului „pedeapsa penală” 
este actuală atât din punct de vedere teoretic, cât şi din 
punct de vedere practic. Nu întâmplător, problema pe-
depsei, în genere, şi-a găsit oglindire în diferite lucrări 
de generalizare şi în lucrări speciale, însă deocamdată 
lipsesc lucrări şi studii speciale comparative cu privire 
la evoluţia pedepsei.

Conceptul de „pedeapsă” include, din perspecti-
vă istorică, nu doar o multitudine de forme de ex-
teriorizare, ci şi o varietate în materia conţinutului, 
deloc de neglijat, evoluând de la ideea sacro-magică 

a sacrificiului delincventului la cruzimea pedepselor 
corporale şi a pedepsei cu moartea din Evul mediu, 
până la contemporana pedeapsă privativă de liber-
tate din Epoca modernă. De aceea o analiză asupra 
pedepsei este atât de dificilă, pentru că din punct de 
vedere istoric, ceea ce cuprindem în acest concept nu 
este un fenomen identic în toate perioadele istorice. 
Așadar, aceasta nu înseamnă că în prezent noţiunea 
de „pedeapsă” poate recepta orice conţinut [2].

Etimologia cuvântului „pedeapsă” îşi are originea 
în limba sanscrită, derivând fie din cuvântul koena, 
care înseamnă „verificare”, „numărare”, de unde ideea 
de retribuţie, fie din cuvântul punic, însemnând „puri-
ficare”, de unde ideea de expiaţiune pe care ar evoca-o 
această noţiune. De această etimologie se apropie şi 
Carrara, când susţinea că poena derivă de la pendere (a 
plăti – formă arhaică): „Pedeapsa nu e decât un schimb 
de valori; este moneda cu care se plăteşte infracţiunea” 
[3]. Latinescul poena îşi are echivalentul în limba grea-
că – poini preluat de dreptul roman din limba greacă şi 
consacrat ca atare. Se menţionează că cuvântul poena 
este în legătură cu poenitentici (căinţă, pocăinţă). Drep-
tul roman nu avea la început nici un termen general – 
nici pentru infracţiune, nici pentru pedeapsă. De fapt, 
în vechiul drept roman expresia echivalentă pedepsei 
era fraus, concluzie desprinsă şi din scrierile juriscon-
sultului Ulpian, care arăta: „fraudem pro poena pone-
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* * *
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re solehan”. În plus, legiuitorul roman utiliza pentru 
pedeapsă şi cuvântul supplicium sau damnam. În felul 
acesta, termenul poena era folosit în două sensuri:

– sensul de „răscumpărare a daunelor” pricinuite 
prin actul ilicit, sens ce aminteşte de compoziţia anti-
chităţii;

– sensul de „ispăşire”, adică sensul religios al pe-
depsei.

Aflându-ne la începutul studiului, întâi de toate vom 
menţiona că pedeapsa reprezintă o măsură de constrân-
gere aplicată de stat prin organele sale judiciare unei 
persoane care a săvârşit o infracţiune. Totodată, dacă 
pedeapsa aplicată nu este dictată de o necesitate strin-
gentă, ea devine un act de violenţă. Iată de ce studierea 
comparativă a fenomenului pedepsei penale este actu-
ală atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de 
vedere practic. 

Este interesantă întrebarea cu privire la faptul când 
a apărut, în genere, pedeapsa, din a cui iniţiativă şi în ce 
constă esenţa acestui institut.

Cercetând teoria apariţiei statului şi a instituţiilor de 
bază, referitor la problema în cauză, şi anume – care 
este bazată pe teoria darvinistă despre apariţia şi dezvol-
tarea omului şi a societăţii, ne-am confruntat cu un şir 
de întrebări, care ne-au impus de a căuta mai adânc, în 
sursele legislaţiilor antice, care s-au păstrat și au ajuns 
până-n ziua de azi. Într-un mod amplu şi convingător, 
ne răspunde la aceste probleme legea mozaică din Sfân-
ta Scriptură (Biblia), care ne prezintă că omul îşi are 
geneza în descendenţă nu din maimuţă, cum considera 
Darwin (care la finele cercetării sale a rugat să fie inci-
nerate toate operele sale), ci fiind creat ca un organism 
desăvârşit, înzestrat cu inteligenţă şi voinţă liberă după 
chipul Creatorului său, fiind superior tuturor făpturilor 
create anterior.

Fiind plasat într-un loc şi în condiţii desăvârşite de 
către Creatorul Divin, a primit prima lege, dacă putem 
spune aşa, care l-a împuternicit cu libertăţi şi drepturi, dar 
care în mod normal l-a făcut cunoscut şi cu obligaţiunile 
ce le avea pentru a exista şi vieţui în siguranţă şi pace, 
în desăvârşirea şi armonia acordată (dăruită).

Primul om deci a fost Adam, care trăia într-o desă-
vârşită unire cu Creatorul său – Dumnezeu.

Dumnezeu – Legislatorul însă l-a avertizat pe om că 
încălcarea poruncii este însoţită de pedeapsă şi această 
pedeapsă este moartea – care este prima şi cea mai as-
pră sancţiune.

Aici apare întrebarea, de ce a fost nevoie atunci să 
fie dată o lege urmată de pedeapsă, în caz de nerespec-
tare, când omul era desăvârşit? 

În acel moment, deja exista acel Împotrivitor care 
este de ordin spiritual şi care insufla pericol pentru om. 
Acesta este principalul factor primar, de altfel şi uni-
cul care condiţionează apariţia fenomenului social „de 
crimă”.

Şi după cum bine ştim, acest Împotrivitor a reuşit 
să-l abată pe om de la păzirea legii, făcându-l să o în-
calce. Astfel, imediat, după încălcare a fost adus în faţa 
judecăţii, unde i-a fost pronunţată pedeapsa cu moar-

tea (spirituală). În acel moment, viaţa divină, puterea 
şi stăpânirea asupra pământului i-au fost luate, urmând 
să-şi execute pedeapsa. Din cauza comiterii interdicţi-
ilor legale, pedeapsa a venit şi asupra pământului. De 
atunci toţi descendenţii se năşteau în condiţiile în care 
pentru vieţuire aveau nevoie să lucreze pământul cu 
multă trudă şi să-şi scoată din el hrana. În aceste împre-
jurări, cu apariţia primilor descendenţi se observă între 
ei neînţelegeri, vrăjmăşie, război şi chiar moarte. Aici 
îşi fac apariţia cele două clase: dominanţi şi dominaţi, 
şi pentru ca guvernanţii să-şi exercite puterea şi voinţa 
deplină asupra dominaţilor, a fost nevoie de o regle-
mentare. Aceste reglementări erau diferite şi aveau un 
aspect omogen ca acel mozaic (divin), în ceea ce pri-
veşte structura.

Odată cu etatizarea represiunii penale începe şi isto-
ria pedepselor, fiecare legiuire penală preocupându-se 
să-şi stabilească un mod specific de sancţionare potrivit 
cu mentalitatea grupului social şi cu obiectivele de po-
litică penală urmărite [4]. O privire chiar sumară asupra 
pedepselor admise şi folosite de vechile legiuiri pena-
le şi chiar de legiuirile care au existat până în pragul 
timpurilor moderne relevă convingător cruzimea fără 
margini a acestor pedepse menite să înspăimânte nu 
numai infractorul, dar şi pe cei din jurul lui. Pedepse-
le nu erau prevăzute în anumite limite generale şi nu 
toate infracţiunile aveau limite speciale de pedeapsă; 
de regulă, alegerea şi stabilirea sancţiunilor era lăsată 
la arbitrariul judecătorilor care aplicau pedepse după 
obiceiul locului ori după fantezia lor, iar cel mai adesea 
recurgeau la pedeapsa cu moartea, precum şi la pedep-
sele corporale [5].

În cadrul acestui studiu, vom încerca să trecem în 
revistă cele mai importante etape din evoluţia istorică 
a pedepselor penale, elucidând cele mai notorii pozi-
ţii existente în domeniul dat. Astfel, istoria universală 
a pedepselor poate fi privită sub două aspecte: evolu-
ţia reacţiei represive a societăţii şi evoluţia sistemului 
sancţionator de stat.

Evoluţia reacţiei represive a societăţii. Dovadă, în 
acest sens, sunt chiar treptele reacţiei represive. Istoria 
dreptului penal stă mărturie atât a efortului continuu de 
a ţine sub control manifestările contrarii ordinii socia-
le, sancţionând cele mai grave forme ale acestor mani-
festări, cât şi a preocupării spre umanizarea continuă a 
pedepsei.

Reacţia represivă a îmbrăcat de-a lungul veacurilor 
forme diferite, plecând de la răzbunarea nelimitată ba-
zată pe reacţia instinctivă, în afara oricărei reglemen-
tări, până la reacţia reglementată juridic şi controlată 
strict de autoritatea statală [6].

Când se simte ameninţată de un pericol, orice fi-
inţă opune rezistenţă, reacţionează. În mod firesc, re-
acţia represivă a victimei este dictată de instinctul de 
conservare, are un caracter defensiv, adică încearcă 
să realizeze o apărare care să dureze cât timp dăinu-
ieşte răul care o ameninţă. Dar, spre deosebire de alte 
fiinţe, omul, chiar primitiv, este înzestrat cu facultăţi 
spirituale superioare şi are în faţa acţiunilor îndrep-
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tate împotriva sa o atitudine mai complexă. Deşi în 
faţa pericolului, omul, ca şi celelalte fiinţe, reacţio-
nează defensiv, totuşi păstrează amintirea pericolului 
sau vătămării suferite, iar aceasta concepe sentimen-
te de teamă că actul agresiv s-ar putea repeta, dar şi 
de ură, văzând în orice agresor un duşman. Teama şi 
ura împing reacţia omului dincolo de limitele unei 
apărări imediate, adăugând reacţiei defensive o re-
acţie represivă; cu alte cuvinte, alături de atitudinea 
de apărare îşi face loc şi atitudinea de reprimare din 
partea victimei [7].

Lipsa completă de reglementare a dat acestei răzbu-
nări denumirea de nelimitată sau nemărginită, iar peri-
oadei în care a funcţionat ca singura formă de reacţie 
represivă i s-a dat denumirea de perioada nereglemen-
tării juridice (ajuridice), deoarece nici o regulă de drept 
nu fusese încă impusă membrilor grupului social, cu 
privire la modul în care aveau să se răzbune:

a) vindicta privata – reacţie primară, brutală şi ne-
limitată, apare ca prima formă de sancţionare a com-
portamentului neconvenabil individului sau grupului 
social. Pentru a reduce la minimum posibil aceste ne-
ajunsuri, conducătorii grupurilor sociale au căutat să 
impună membrilor familiilor sau grupurilor sociale 
respective îndatorirea de a nu se deda la fapte care ar 
putea provoca o răzbunare, ci să lase conducătorului 
grupului sarcina de a-l pedepsi pe cel vinovat;

b) vindicta publica – răzbunare publică, autoritatea 
statală, pe cale de constituire, impunându-şi controlul 
asupra realizării actului de justiţie individual [8].

Astfel, răzbunarea nelimitată prezenta printre mari-
le sale neajunsuri şi acela al disproporţiei dintre faptă 
şi răsplată, deşi ideea de dreptate a fost considerată în 
toate timpurile ca însemnând o bună socoteală, un lucru 
bine măsurat, bine cântărit. Aceste principii erau încăl-
cate, denaturate atunci când victima era în acelaşi timp 
parte, judecător şi executor al pedepsei; reacţia acesteia 
era pasionată şi nu păstra nici o măsură în pedepsirea 
făptuitorului. Aşa încât, în loc de a se ajunge la resta-
bilirea egalităţii tulburate prin infracţiune, se stabilea o 
altă inegalitate, de astă dată în favoarea victimei, şi nu 
contra infractorului. Pe de altă parte, în cazul când vic-
tima era slabă, ea nu avea nici un mijloc de a-l pedepsi 
pe agresorul puternic.

Răzbunarea nelimitată ducea la inevitabile şi inter-
minabile excese vindicative, slăbind colectivitatea în 
care se producea. Cu timpul, grupul social a realizat 
că poate deveni puternic numai prin impunerea unor 
norme limitatoare ale răzbunării între membrii săi. Ta-
lionul sau „legea talionului” a reprezentat la momentul 
apariţiei sale un mare progres moral şi juridic, tocmai 
pentru că a impus limitarea reacţiei răzbunării defen-
sive, aplicându-se principiul „ochi pentru ochi, dinte 
pentru dinte”. Din acest moment, putem spune că se 
trece de la faza răzbunării nelimitate la cea a răzbunării 
limitate.

Astefel, putem evidenţia trei forme ale reacţiei re-
presive:

– talionul (răzbunarea limitată);

– compoziţia facultativă (răzbunarea subsidiară);
– compoziţia obligatorie (legală).
Talionul (răzbunarea limitată). Răzbunării, 

astfel limitate, i s-a dat numele de talion sau legea 
talionului, exprimată plastic prin sintagma „ochi 
pentru ochi, dinte pentru dinte”. Adică, infractorul 
era obligat să sufere un rău identic cu acela provocat 
victimei [9]. Unii atribuiau talionului originea vechi-
lor legiuiri iudaice, în special Vechiului Testament şi 
scrierile talmudice fac dese referiri la legea talionu-
lui (Vechiul Testament, Ieşirea, 21-23: „Iar de va fi o 
altă vătămare atunci să plătească suflet pentru suflet, 
ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru 
mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană 
pentru rană, vânătaie pentru vânătaie”). 

Printre primele reglementări cunoscute în istorie 
în care apar referiri la talion şi la compoziţiune sunt 
Сodul lui Hammurapi şi primele cinci cărţi ale Bi-
bliei, scrise de Moise, cu privire la momentul creării 
lumii. Totodată, consolidarea statelor greceşti şi or-
ganizarea lor în baza „legilor” a determinat şi apari-
ţia unor „legiuitori” (persoane fizice cu autoritate în 
cetate) celebri, cum ar fi Licurg în Sparta, Dracon şi 
apoi Solon în Atena. Codul lui Hammurapi, unul din 
cele mai vechi coduri cunoscute până astăzi, conţi-
ne numeroase dispoziţii în care este admis principiul 
talionului: „Când cineva scoate altuia ochiul, trebuie 
să i se scoată ochiul său (§196)”; „Când cineva rupe 
osul altuia, trebuie să i se rupă oasele sale (§197)”; 
„Când cineva scoate dinţii altuia, trebuie să i se scoa-
tă dinţii săi (§200)”. Este drept că talionul nu este o 
regulă absolută în Codul lui Hammurapi, deoarece, 
uneori, el era înlocuit cu pedepse pecuniare, însă, ca 
regulă generală, pedepsirea pentru infracţiunea să-
vârşită avea loc potrivit talionului, care reprezenta o 
răzbunare limitată, reglementată.

Legile penale ale Greciei antice au preluat institu-
ţiile răzbunării aşa cum apar ele în dreptul primitiv şi 
în legende, deşi persistă încă ideea că delictul (crima) 
se produce, fiind impus de destin (Oedip – paricidul şi 
Oreste – matricidul). 

S-a păstrat până în zilele noastre un fragment din 
Legea celor XII Table – „si membrum rupit, ne cum 
eo pacit, talio esto”, adică cel care a rupt o mână sau 
un picior altuia şi n-au ajuns la împăcare să sufere un 
rău asemănător. Observăm astfel că talionul, deşi era 
cunoscut şi în Roma antică, începe să se aplice în mod 
subsidiar, şi anume, dacă părţile nu se împăcau, ceea ce 
înseamnă că treptat îşi face loc principiul compoziţiei 
facultative [10].

Ideea răzbunării, în limitele talionului, se regăseşte 
în legile barbare, în legislaţia feudală şi regală, aşa că 
în Evul mediu se poate afirma, pe drept cuvânt, că ideea 
de utilitate a pedepsei a fost înlocuită cu cea barbară, 
de răzbunare (în limitele talionului) [11]. Dacă se surpa 
un zid şi omora un copil, tatăl victimei avea dreptul să 
ucidă pe copilul meşterului care construise zidul, deşi 
copilul nu avea nici o vină. În toate cazurile, talionul 
conducea la sacrificări de vieţi omeneşti şi la mutilări 
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care aveau drept consecinţă slăbirea puterii de apărare 
a grupului social.

Cea mai expresivă reminiscenţă a legii talionului 
este însă pedeapsa cu moartea, pedeapsă pe care nici 
secolul XX nu a reuşit să o înlăture, deşi aboliţionis-
mul a fost consacrat şi ca o cerinţă a unor documen-
te internaţionale (de exemplu, Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului). Semnificativ este şi faptul că în 
dreptul penal al unor popoare islamice această pedeap-
să se execută şi astăzi prin tăierea capului de către un 
aparţinător al victimei.

Astfel, considerăm că talionul a reprezentat un în-
semnat pas de progres în materie de pedeapsă. Talionul 
nu numai că a constituit o modalitate de etatizare a re-
acţiei sociale împotriva infracţiunii, dar prin proporţio-
narea reacţiei sociale împotriva infractorului s-a funda-
mentat ideea caracterului retributiv al pedepsei, idee de 
care nici doctrina penală modernă nu se poate dispen-
sa; dimpotrivă, caută o revalorificare a acestui concept. 
Totodată, privit în sine, talionul, deşi corespundea unei 
justiţii ideale, practic avea încă destule neajunsuri şi nu 
putea să rămână o formă durabilă de soluţionare a con-
flictelor dintre oameni.

Compoziţia facultativă (răzbunarea subsidi-
ară) reprezenta o reminiscenţă a justiţiei private; ea 
consta dintr-o înţelegere între făptuitor şi victimă sau 
rudele acesteia prin care făptuitorul accepta ca, prin 
plata unei sume de bani sau darea unor bunuri (vite, 
pământ etc.) să-şi răscumpere vinovăţia. Aceasta, ca 
modalitate prin care făptuitorul se salva de la pedeap-
sa capitală, a avut o largă aplicare. Ea a determinat să 
se creadă că omuciderea era „o pricină civilă”, ceea 
ce este o eroare. În realitate, documentele au consem-
nat numai cazurile când părţile se împăcau prin plată 
(având aparenţa unui litigiu civil), nu şi pe cele când 
vinovaţii, neavând cu ce să se răscumpere, erau con-
damnaţi. Deţinătorii puterii publice însă nu fixau şi 
condiţiile împăcării, părţile în conflict având latitudi-
nea deplină de a fixa conţinutul acesteia. În general, 
influenţa şefilor de familii sau grupuri sociale pentru 
împăcarea celor aflaţi în conflict era hotărâtoare. Erau 
însă şi cazuri în care împăcarea era greu de realizat, 
mai ales când exista o disproporţie între situaţia celor 
două părţi. Astfel, era posibil ca victima să pretindă 
despăgubiri exagerate, când puterea era de partea sa, 
sau cel vinovat să ofere o despăgubire derizorie, şti-
indu-se mai puternic şi că victima nu se va încumeta 
să treacă la aplicarea talionului. Ca formă de represiu-
ne, compoziţia facultativă, deşi foarte convenabilă, în 
practică era greu de realizat.

Compoziţia obligatorie (legală). Sporirea conti-
nuă a autorităţii puterii publice, întărirea poziţiei faţă 
de membrii colectivităţii nu putea să rămână fără efect 
nici în planul represiunii penale. În aceste condiţii, era 
firesc ca părţilor aflate în conflict să li se impună înda-
torirea de a încerca împăcarea, şi numai dacă aceasta 
nu se realiza, victima putea recurge la aplicarea talionu-
lui [12]. Odată cu impunerea obligaţiei de a se împăca, 

s-a fixat şi un tarif în care era prevăzută despăgubirea 
cuvenită pentru fiecare fel de fapte vătămătoare, nici 
una dintre părţi neputând pune în discuţie cuantumul 
despăgubirii fixate. Numai dacă făptuitorul refuza plata 
despăgubirii obligatorii, victima putea recurge la apli-
carea talionului. Ca formă a justiţiei private cu funcţii 
reparatorii, compoziţia este întâlnită până în perioada 
evului modern [13].

O privire chiar sumară asupra pedepselor admise şi 
folosite de vechile legiuiri penale şi chiar de legiuirile 
care au existat până în pragul timpurilor moderne re-
levă convingător cruzimea fără margini a acestor pe-
depse menite să înspăimânte nu numai pe infractor, dar 
şi pe cei din jurul lui. Pedepsele nu erau prevăzute în 
anumite limite generale şi nu toate infracţiunile aveau 
limite speciale de pedeapsă; de regulă, alegerea şi sta-
bilirea sancţiunilor era lăsată la arbitrariul judecători-
lor care aplicau pedepse după obiceiul locului ori după 
fantezia lor, iar cel mai adesea recurgeau la pedeapsa 
cu moartea, precum şi la pedepsele corporale [14]. În-
tr-o anumită perioadă a evoluţiei represiunii, normele 
de conduită priveau mai mult interdicţiile referitoare la 
relaţiile dintre rude (incest), la prescripţiile magico-re-
ligioase (tabu) sau la riturile funerare. În caz de con-
flict, toate problemele erau rezolvate de cei interesaţi 
şi, în majoritatea cazurilor, obiceiurile din strămoşi re-
glementau totul [15].
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În acest studiu, noi ne vom concentra atenția asu-
pra unor elemente de structură indispensabile unui 

act oficial adoptat/aprobat sau emis de către autoritățile 
enumerate infra și nu numai, iar în speța noastră va fi 
vorba despre data adoptării/aprobării sau emiterii aces-
tuia, numărul atribuit actului oficial, precum și împu-
ternicirea legală de a semna acest act. 

În temeiul art. 66, 72, 74 din Constituție [1], Par-
lamentul Republicii Moldova adoptă legi, hotărâri și 
moțiuni. Conform prevederilor art. 94 din Constituție, 
Preşedintele Republicii Moldova emite decrete obliga-
torii pentru executare pe întreg teritoriul țării. În baza 
art.102 din Constituție, Guvernul Republicii Moldova 
adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii. Parlamentul 
Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova 
și Guvernul Republicii Moldova sunt autorități publi-
ce. Totodată, menționăm că Parlamentul și Guvernul, 
la rândul lor, sunt organe colegiale, iar Președintele Re-
publicii Moldova este un organ unipersonal.

Pentru atingerea scopului stabilit, au fost aplicate di-
ferite metode de cercetare științifică: inductivă, deduc-
tivă, comparativă, a interpretării logice și gramaticale 
a normelor de drept, sistemică, istorică etc. În calitate 
de suport științific și normativ au servit lucrările cerce-
tătorilor autohtoni, legislația pertinentă în domeniu și 
practica Curții Constituționale. 

Expunerea analitico-comparativă a legislației 
naționale cu privire la subiectul dat va fi însoțită de pro-
puneri de perfecționare a proiectului de Lege cu privire 
la actele normative.

Data actului oficial, împreună cu semnătura repre-
zentantului legal al emitentului și numărul actului, pre-
cum și indicația locului de emitere, constituie formula 
de atestare a autenticității actului [16, p.286; 17]. Data 
actului îl însoțește pe acesta pe tot parcursul existenței 
sale și este citat de fiecare dată când se invocă prevede-
rile actului respectiv. În lipsa unei date din actul oficial, 

nu este cunoscută curgerea anumitor termene etc. Deci, 
data adoptării sau a emiterii unui act este, în esență, una 
foarte importantă, deoarece ea constituie un criteriu de 
valabilitate al unui act juridic. Data actului este un ele-
ment indispensabil oricărui act oficial; în lipsa datei, 
actul este lovit de nulitate absolută. Data actului oficial 
indică asupra faptului că o autoritate publică, la data 
respectivă, a adoptat/aprobat sau emis un act.

Așadar, actul oficial adoptat se semnează de repre-
zentantul legal al emitentului, se datează și se numero-
tează.

Procedura de elaborare și adoptare a unui act nor-
mativ concret trebuie să fie precedată de determinarea 
și conștientizarea structurii lui. Această cerință este 
condiționată de principiul legalității actului normativ.

Problema ce urmează a fi pusă în discuție este le-
gată de data adoptării/aprobării sau emiterii unui act 
oficial. Chestiunea ce e pusă în discuție se referă, în 
primul rând, la actele Guvernului (ordonanțe, hotărâri 
și dispoziții), precum și la actele Parlamentului, adop-
tate în temeiul art.106¹ din Constituție și a celor remise 
de către Președintele Republicii Moldova Parlamen-
tului spre reexaminare în temeiul art.93 alin. (2) din 
Constituție.

Data actului legislativ este data adoptării lui. Astfel, 
data legii este data la care aceasta a fost adoptată de 
către Parlament, în ședința plenară a acestuia. Actele 
Guvernului poartă data când s-a desfășurat ședința Gu-
vernului, la care a fost aprobat/adoptat actul. Pe cele-
lalte acte normative emise de un organ sau autoritate 
unipersonală se aplică data când au fost semnate. 

În temeiul art.54 alin. (1), (4) din Legea nr.780-XV 
din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, după 
adoptare, actului legislativ i se atribuie un număr, care 
devine numărul lui oficial şi care ulterior este citat îm-
preună cu acesta. 

În art. 1, 2, 8 și 24 alin. (1) și (4) din Legea nr. 317-
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XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Gu-
vernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale, legiuitorul operează cu noțiunea act 
emis de Guvern. În temeiul art. 24 alin. (1), (4) din legea 
citată supra, la emitere, actului normativ i se atribuie 
un număr oficial, care îl identifică şi care este citat îm-
preună cu actul. Data actului normativ este data emite-
rii lui. Deci, la prima vedere lucrurile par a fi destul de 
simple și clare, însă în realitate acestea sunt complicate 
de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

Totodată, în acest sens menționăm că, în temeiul art. 
30 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la 
Guvern, pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale 
şi a celor ce decurg din prezenta lege, precum şi pentru 
organizarea executării legilor, Guvernul adoptă hotă-
râri. Dispoziţiile se emit de către Prim-ministru pentru 
organizarea activităţii interne a Guvernului. Hotărârile 
şi dispoziţiile Guvernului se semnează de Prim-minis-
tru. Hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, cu excepţia 
celor care conţin secret de stat, se publică în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la 
data adoptării sau emiterii.

În activitatea sa, Guvernul se conduce și de preve-
derile Regulamentului Guvernului Republicii Moldo-
va [13], care la pct.25, de asemenea, statuează că, în 
conformitate cu Legea cu privire la Guvern, Guvernul 
adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii. În te-
meiul pct. 26 din Regulamentul Guvernului, 
textul redactat al procesului-verbal este pre-
zentat de Cancelaria de Stat spre semnare cel 
mult peste 24 de ore după şedinţa Guvernului. 
Ca și în cazul actelor legislative, actelor nor-
mative (nonlege), de asemenea, li se atribuie 
un număr, iar data actului corespunde datei la 
care s-a desfășurat ședința Guvernului.

Urmărind îndeaproape activitatea Guver-
nului, uneori rămânem profund uimiți de une-
le inconsecvențe pe care le descoperim în acti-
vitatea acestuia. 

Exemplificăm: Hotărârea Guvernului 
nr.187 din 3 aprilie 2012 cu privire la apro-
barea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 
2020” a fost publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr. 70-71 din 6 apri-
lie 2012, art. 226. Noi am rămas nedumeriți 
să aflăm precum că această Hotărâre ar fi fost 
adoptată de către Guvern pe data de 3 aprilie 
2012, întrucât cunoaștem că la ședința din 21 
martie 2012 raportorul a prezentat Guvernu-
lui proiectul hotărârii cu privire la aprobarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Strategi-
ei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020” 
[22]. Mai mult decât atât, pe data de 3 aprilie 
2012 nu a avut loc nicio ședință de Guvern. Următoa-
rea ședință a Guvernului republicii Moldova după 
cea din 21 martie 2012 a avut loc la 4 aprilie 2012 
[23]. 

Astfel, deducem că la data de 3 aprilie 2012 Gu-
vernul Republicii Moldova nu a adoptat nicio hotărâ-
re. Deci, în Hotărârea nr.187 a fost indicată greșit data 

adoptării ei. Data semnării Hotărârii de către Prim-mi-
nistru și contrasemnării de către miniștrii responsabili 
pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia este 
mai puțin relevantă, deoarece actul normativ este adop-
tat de către o autoritate publică colegială în ședința 
acesteia (în ședința Guvernului) și nu ulterior, după 
cum, cu regret greșit, rezultă din data de identificare 
a actului normativ. Astfel, data la care Prim-ministrul 
a semnat respectiva Hotărâre sau data când aceasta a 
fost înscrisă în Registrul actelor normative ale Guver-
nului nu pot servi drept reper de dată oficială a actului 
normativ. 

Cancelaria de Stat, întru-un răspuns adresat subsem-
natului, confirmă faptul că „Hotărârea Guvernului nr. 
187/2012 a fost examinată și aprobată în ședința Gu-
vernului din 21 martie 2012, dar emisă la 3 aprilie 
2012ˮ [15]. O inepție mai mare nici nu se știe dacă se 
mai putea inventa. Deci, conchidem că alineatul doi co-
roborat cu alineatul patru din răspunsul Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova nr.1508-180 din 14 mai 2012 
este o demonstrație crasă a slabei pregătiri profesiona-
le a unor funcționari publici din cadrul Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova. Pentru a fi mai convingători 
în cele relatate supra și infra, noi punem la dispoziția 
dvs. răspunsul parvenit din partea Cancelariei de Stat a 
Republicii Moldova.

Așadar, Guvernul 
însuși, prin scrisoarea 
sa nr. 1508-180 din 14 
mai 2012, recunoaște 
că hotărârea respec-
tivă a fost examinată 
și aprobată în ședința 
Guvernului Republi-
cii Moldova din 21 
martie 2012. Totoda-
tă, menționăm că Gu-
vernul indică greșit că 
această hotărâre ar fi 
fost emisă pe data de 
3 aprilie 2012. Noi nu 
putem și nici nu do-
rim să înțelegem și/
sau să acceptăm logi-
ca autorităților la acest 
compartiment. Oare un 
act oficial, odată apro-
bat de către o autoritate 
colegială la data de 21 
martie 2012, mai poa-
te fi și ulterior emis de 
către aceasta la data 3 
aprilie 2014? Este evi-

dent că, la acest compartiment, Guvernul stă foarte 
prost cu logica formală.

Guvernul este autoritatea publică executivă supre-
mă în stat. Guvernul Republicii Moldova este un or-
gan colegial. Deci, hotărârile Guvernului se adoptă în 
ședințele acestuia, iar ședința respectivă de Guvern 
a avut loc la 21 martie 2012, și nu la 3 aprilie 2012. 
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Prin urmare, ceea ce atesta Cancelaria de Stat în răs-
punsul său, este o încercare de a mușamaliza lipsa de 
competență. Astfel, legal, dacă Guvernul confirmă fap-
tul că hotărârea respectivă a fost examinată și aprobată 
în ședința sa din 21 martie 2012, actul normativ aprobat 
nu mai poate fi prezentat spre emitere, ci se prezintă 
pentru semnare, înregistrare și trimitere spre publicare, 
care sunt operațiuni tehnice obligatorii, dar care nu pot 
modifica data adoptării/emiterii actului. De altfel, un 
act aprobat prin definiție nu mai poate fi emis. Non 
bis in idem.

În continuare, mai propunem atenției dvs. un alt 
caz de sfidare a legii din partea Cancelariei de Stat 
a Republicii Moldova. În ședința Guvernului din 15 
septembrie 2011 a fost aprobată HG nr.707/2011. 
Subliniem că ședința Guvernului la care a fost apro-
bată HG nr.707/2011 [18] s-a desfășurat la 15 septem-
brie 2011 [19], și nu la 20 septembrie 2011, după cum 
greșit este indicat în aceasta. Prin urmare, este vorba 
despre un fals și/sau o neînțelegere a lucrurilor a ace-
lora de la Guvern. Apropo, în luna septembrie 2011, 
Guvernul s-a întrunit în patru ședințe, și anume: la 6 
septembrie 2011, 15 septembrie 2011, 21 septembrie 
2011 și la 28 septembrie 2011. După cum vedem, ceva 
nu-i în regulă la „marea Cancelarie guvernamentalăˮ, 
deoarece o hotărâre de Guvern este un act adoptat de 
către un organ colegial în ședința sa de la 15 septem-
brie. Deci, un act al unei autorități publice colegiale 
nu poate fi adoptat într-o zi și emis în altă zi, fapt de 
altfel confirmat și de către Ministerul Justiției în răs-
punsul său infra. Prin urmare, HG nr.707/2011, fiind 
aprobată la 15.09.2011 și nu la 20.09.2011, după cum 
greșit este indicat în textul ei, este una ilegală, deoa-
rece hotărârile Guvernului se aprobă de către organul 
colegial – Guvern, în plenul ședințelor acestuia, și nu 
se emit de către Prim-ministru, după cum eronat susțin 
funcționarii de la Cancelaria de Stat. De altfel, dacă e 
să lecturăm atent răspunsul 
parvenit de la Ministerul 
Justiției, vom observa că 
Ministerul Justiției, în pen-
ultima propoziție, susține 
că prim-ministrul sem-
nează hotărârile Guver-
nului adoptate în ședința 
respectivă a Guvernului. 
De asemenea, menționăm 
că printre condițiile de 
valabilitate ale actelor Gu-
vernului, se regăsesc și 
următoarele: adoptarea de 
către Guvern – este clar că 
actul emană de la o auto-
ritate publică colegială; 
să cuprindă data adoptă-
rii – data ședinței în care 
a fost inclus în ordinea de 
zi, dezbătut și, respectiv, 
votat; să fie adoptate cu 
respectarea procedurii de 
votare; etc.

Prin urmare, este cert că data actului nu poate fi 
alta decât data la care a avut loc ședința Guvernului 
când a fost inclusă pe ordinea de zi și dezbătută ches-
tiunea respectivă. Deci, indicarea altei date a actului 
oficial (HG nr. 707/2011) decât cea în care această 
hotărâre a fost aprobată (15.09.2011) este una ilegală 
și, drept consecință, atrage sancțiunea de nulitate a 
actului normativ.

Astfel, actele Guvernului, hotărârile și ordonanțele 
se adoptă de Guvern și se semnează de Prim-ministru, 
iar în unele cazuri se cotrasemnează de miniștrii res-
ponsabili de executarea acestor acte, iar dispozițiile se 
emit de către Prim-ministru. Așadar, Prim-ministrul are 
obligația de a semna, iar miniștrii respectivi de a con-
trasemna orice hotărâre sau ordonanță aprobată/adop-
tată în ședința respectivă a Guvernului, iar data aces-
tor acte nu poate fi alta decât data aprobării/adoptării 
lor de către Guvern în ședința respectivă, adică data la 
care a avut loc propriu-zis ședința de Guvern. Ulteri-
or, se va efectua definitivarea, redactarea, verificarea, 
coordonarea, contrasemnarea, semnarea, înregistrarea, 
publicarea, iar toate aceste faze obligatorii și necesa-
re au un caracter tehnic, care nu trebuie să atingă data 
actului la care acesta a fost aprobat. În activitatea sa, 
Guvernul asigură colegialitatea şi răspunderea perso-
nală a membrilor Guvernului în procesul elaborării, 
adoptării şi realizării hotărârilor [6]. Dispozițiile emise 
de Prim-ministru sunt datate cu data emiterii acesto-
ra de către prim-ministru, ca factor decizional suprem 
întru organizarea activității interne a Guvernului. Prin 
urmare, în special, un organ sau autoritate publică 
colegială aprobă sau adoptă un act juridic, pe când 
un funcționar, unilateral, unipersonal și uninominal, 
emite actul respectiv. În general, verbul a emite este 
generic, având semnificație generală și poate îngloba și 
verbul a adopta și a aproba. Deci, se vede că legiuito-
rul când operează cu termenul emite are în vedere tota-

litatea actelor oficiale emise de autorități, 
inclusiv aprobate și adoptate.

Astfel, conchidem că hotărârile și 
ordonanțele Guvernului se aprobă/adoptă 
în ședință de Guvern, de către o autorita-
te colegială și obligatoriu se semnează de 
către Prim-ministru și contrasemnează de 
către miniștrii responsabili pentru punerea 
în executare a acestora, iar dispozițiile se 
emit de către Prim-ministru unipersonal, 
fără a consulta opinia Guvernului și a o 
supune procedurii de vot de către organul 
colegial în ședința sa. Actele Guvernului 
nu sunt emise de către Prim-ministru, după 
cum greșit invocă Cancelaria de Stat, ci 
sunt aprobate/adoptate de către Guvern în 
ședința sa, iar Prim-ministrul are obligația 
de a le semna. În temeiul art.25 pct.8) din 
Legea nr.64-XII/1990, la şedinţe Guver-
nul examinează adoptarea hotărârilor şi 
ordonanţelor. Hotărârile şi ordonanţele 
se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
Guvernului [4]. Deci, data hotărârilor și 
ordonanțelor Guvernului nu poate fi alta 
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decât cea la care s-a desfășurat ședința Guvernului și 
a fost dezbătută și aprobată/adoptată și punctum.

Prin urmare, inserarea corectă a datei adoptării sau 
emiterii unui act oficial costituie o condiție sine qua non 
a valabilității acestuia. Astfel, subsemnatul a atenționat 
personal asupra acestui fapt, ca la scurt timp să obser-
văm că această problemă a apărut și în Parlament.

Pentru o dezvăluire mai amplă, am decis să abor-
dăm problema și din alt punct de vedere.

Data actului oficial este data la care actul a fost 
adoptat sau emis, după caz. Așadar, nu poate fi reținut 
argumentul unor funcționari, care susțin că este indife-
rent care dată este aplicată actului oficial: data adoptării 
sau data semnării hotărârii de către Prim-ministru sau 
data înregistrării actului după semnare.

Prin urmare, înainte de aplicarea unor prevederi 
legale, acestea urmează a fi interpretate, utilizând me-
toda gramaticală și logică. Dacă e să discutăm despre 
aceste verbe: a adopta/a aproba și, respectiv, a emite, 
urmează să precizăm că lato sensu, adică în sens uzu-
al, între ele nu ar fi o mare diferență, însă stricto sen-
so, în sens juridic, actele normative se adoptă de către 
un organ colegial, precum este Guvernul, iar emiterea 
dispozițiilor este atribuția și competența unipersonală a 
Prim-ministrului.

Astfel, dispozițiile art.102 din Constituție fiind dez-
voltate în art. 24 alin.(1) și alin.(2) în coroborare cu 
prevederile art.11 alin. (1) din Legea nr. 317-XV din 
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului 
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centra-
le şi locale și, respectiv, art. 30 din Legea nr. 64-XII 
din 31.05.1990 cu privire la Guvern ne întăresc în con-
vingerea că în legislația pertinentă aplicată la speța re-
spectivă este vorba despre adoptarea unei hotărâri de 
Guvern, iar aceasta se consideră adoptată în ședința 
respectivă a Guvernului când ea a fost introdusă pe 
ordinea de zi, discutată și votată. Astfel, data actului 
oficial este data la care actul a fost adoptat sau emis, 
după caz. Deci, nu poate fi reținut argumentul inserat în 
proiectul Legii cu privire la actele normative, precum 
că data actului oficial ar fi data înregistrării actului după 
semnarea hotărârii Guvernului de către Prim-ministru.

Alt argument care vine în susținerea tezei/opiniei 
noastre. Așadar, pentru claritate, propunem examinarea 
complexă a clauzei „Data actului normativ este data 
emiterii luiˮ, invocând un alt exemplu: Hotărârea Gu-
vernului nr.321 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea 
concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional 
Chișinău” și a condițiilor concesionării acestora a fost 
adoptată în ședința Guvernului Republicii Moldova din 
29 mai 2013 [24], pe când aceasta este datată cu 30 mai 
2013, dată la care, de asemenea, nu a avut loc nicio 
ședință de Guvern.

Această chestiune urma să fie pusă în discuție și de 
către Curtea Constituțională pentru a examina sesiza-
rea privind neconstituționalitatea Hotărârii Guvernului 
nr.321 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea concesi-
onării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” 
și a condițiilor concesionării acestora. Așadar, Hotă-
rârea Guvernului se consideră adoptată în ședința re-
spectivă a Guvernului, când aceasta a fost pusă pe or-

dinea de zi, discutată și, respectiv, votată. Astfel, după 
mai multe ezitări, Curtea Constituțională și-a declinat 
competența, invocând faptul că această chestiune ur-
mează să fie abordată și soluționată de către o instanță 
de judecată de drept comun.

Dacă e să urmărim Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, până în prezent se observă că unele hotărâri 
ale Guvernului sunt datate cu o altă dată decât cea la 
care acestea într-adevăr au fost adoptate de către Gu-
vernul Republicii Moldova. 

Așadar, ca urmare a celor relevate supra, nu în-
cape nici o îndoială că data adoptării hotărârilor și 
ordonanțelor Guvernului este data ședinței în cadrul 
căreia Guvernul a adoptat respectivele acte oficiale, 
iar data emiterii dispozițiilor este data la care acestea 
au fost semnate de către Prim-ministrul Republicii 
Moldova. Hotărârile şi dispoziţiile Guvernului intră în 
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova sau la data indicată în textul acestora, 
dar care nu poate precede data publicării lor. Ordo-
nanţele Guvernului se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova şi intră în vigoare în modul stabilit 
pentru actele oficiale.

În susținerea argumentelor invocate supra, venim și 
cu unele exemple din analogia legii și a dreptului și, 
de asemenea, a respectării principiului unității materiei 
constituționale și legale.

Așadar, actele oficiale ale Parlamentului sunt legi-
le, hotărârile și moțiunile. Acestea se adoptă de către 
Parlament. Data adoptării acestor acte este data la care 
ele au fost adoptate în ședința plenului Parlamentului 
Republicii Moldova. Semnarea acestor acte este o pro-
cedură ulterioară adoptării. 

În temeiul art. 20 alin. (1) din Legea nr. 436-
XVI/2006 [8], deciziile consiliului local se semnează, 
în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de 
preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secreta-
rul consiliului. Deciziile sunt actele consiliilor locale, 
ele se adoptă în ședințele autorității deliberative și re-
prezentative a unității administrativ-teritoriale, iar data 
acestor decizii este data desfășurării ședinței consiliu-
lui respectiv. Semnarea deciziei de către președintele 
ședinței și contrasemnarea de către secretarul consiliu-
lui este o procedură ulterioară datei adoptării acesteia. 

Primarul, întru exercitarea atribuțiilor sale în activi-
tatea sa, emite dispoziții. Dispozițiile, fiind acte emise 
de către o autoritate publică locală unipersonală, se con-
sideră emise la data semnării acestora de către primar. 

Exemplu. Conform Decretului Președintelui interi-
mar al Republicii Moldova nr. 563-V din 28.09.2010 
privind dizolvarea Parlamentului, Parlamentul de legis-
latura a XVIII-a se dizolvă pe data de 29 septembrie 
2010. Apare întrebarea: Președintele Parlamentului Re-
publicii Moldova, la 1 octombrie 2010, avea dreptul să 
semneze o lege organică sau, mai exact, Legea nr.244 
din 1 octombrie 2010 pentru modificarea și completa-
rea unor acte legislative? Precizăm, în cazul când Par-
lamentul este deja dizolvat, acesta nu mai poate adopta 
legi organice. Se prezumă că proiectul în cauză urma 
a fi prezentat de către Guvern într-o ședință a Plenului 
Parlamentului, fapt, cu regret, ce nu s-a produs.
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Totodată, menționăm că, în temeiul art. 54 alin. (4) 
din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele le-
gislative, data actului legislativ este data adoptării lui. 
Deci, conchidem că data adoptării Legii nr.244/2010 
pentru modificarea și completarea unor acte legislati-
ve nicidecum nu putea fi 1 octombrie 2010, ci data la 
care proiectul este prezentat în plenul Parlamentului, 
cu toate că legiuitorul menționează că dacă în termen 
de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege nu a fost 
depusă nicio moțiune de cenzură, atunci proiectul de 
lege prezentat se consideră adoptat. Totodată, trebuie 
să menționăm că în cazul în care am cădea de acord 
cu o asemenea interpretare și abordare, atunci ar reieși 
că Legea nr.244/2010, fiind semnată la 1 octombrie 
2010, care este data adoptării acesteia, a fost adopta-
tă de către Parlament prin procedura excepțională de 
legiferare, deci prin angajarea răspunderii politice a 
Guvernului în fața Parlamentului într-o periodă când 
Parlamentul era deja dizolvat și nu era în drept să 
adopte asemenea acte oficiale. Așadar, începând cu 
29 septembrie 2010, nicio lege organică nu mai putea 
fi adoptată de către Parlament, nici în procedură or-
dinară și nici extraordinară (angajarea răspunderii) în 
perioada respectivă. 

Prin urmare, judicios ar fi fost ca data adoptării 
Legii nr.244/1010 să fie data la care aceasta a fost sau 
trebuia să fie prezentată în plenul Parlamentului, de 
aceea inserarea în textul legii a unei date a adoptării, 
care depășește limitele temporale în perioada căreia 
legiuitorul era în drept să adopte o lege organică, in-
clusiv în procedura specială, exprimată prin angaja-
rea răspunderii Guvernului, este una în fond ilegală și 
neconstituțională.

În opinia noastră, este discutabilă interpretarea ne-
oficială a prevederii normei constituționale statuate la 
art. 106¹ alin. (3), conform căreia data adoptării legii 
în cazul nedepunerii moțiunii de cenzură, va fi data 
expirării termenului de 3 zile de la prezentarea proiec-
tului de lege, termen în care deputații au avut posibi-
litatea să depună o moțiune de cenzură, a cărei lipsă, 
de fapt, transformă un proiect de lege în lege. Astfel, 
dacă urmărim șirul de interpretări cu referire la o altă 
situație, deducem că data adoptării este data anunțării 
rezultatelor votării moțiunii de cenzură. De asemenea, 
menționăm că nici Curtea Constituțională, în hotărâ-
rea sa nr. 28/2011, nu a fost explicită în raport cu data 
adoptării legii în procedura excepțională [3].

În speța noastră (în extremis), putem spune că data 
adoptării este data prezentării proiectului de lege în ple-
nul Parlamentului și nu data la care a expirat termenul 
de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, deoarece 
legile se adoptă în ședințele plenare ale Parlamentu-
lui, iar legile adoptate ca urmare a angajării răspunderii 
politice a Guvernului în fața Parlamentului, de aseme-
nea, se prezintă în plenul Parlamentului. Acestea nu 
sunt supuse dezbaterilor de către deputați, dar se con-
sideră adoptate dacă a existat cvorumul necesar pentru 
adoptarea unor astfel de acte și proiectului respectiv i 
s-a dat citire în ședința plenară a Parlamentului. Ast-
fel, rezultă că proiectul de lege prezentat de Guvern în 
temeiul art.106¹ din Constituție în cazul nedepunerii 
moțiunii de cenzură după expirarea termenului de 3 

zile se va considera adoptat la data prezentării aces-
tuia în ședința plenului Parlamentului. 

Astfel, dacă e să analizăm toate cazurile adoptării 
unor legi, desprindem cu claritate că data adoptării 
acestora este data examinării și adoptării în lectură 
finală, fapt confirmat și în Instrucţiunea privind cir-
culaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, 
aprobată prin Hotărârea Biroului permanent al Parla-
mentului nr.30 din 7 noiembrie 2012 [12]. Și, respectiv, 
data adoptării legii în temeiul art.106¹ din Constituție 
va fi data prezentării acesteia în plenul Parlamentului, 
care va putea fi semnată de altfel nu mai devreme de 
trei zile după prezentarea ei în plen, dacă în această 
perioadă nu a fost depusă nicio moțiune de cenzură. 
Legile adoptate ca rezultat al angajării răspunderii Gu-
vernului în fața Parlamentului intră în vigoare la data 
publicării [6]. Deci, data adoptării legii este data actului 
legislativ adoptat în ședința respectivă a Parlamentului 
Republicii Moldova, dar care se aplică condiționat de 
unele statuări constituționale și legale.

Așadar, pentru claritate, Parlamentul adoptă legi [1; 
6] numai în ședințele plenului acestuia, fie în procedură 
ordinară, fie în procedură specială sau excepţională (în 
extremis). 

Descriem o altă situație cu referire la data adop-
tării actului oficial în cazul reexaminării legii, când 
Președintele Republicii Moldova are obiecții asupra 
legii. Unii doctrinari, la interpretarea neoficială a unor 
prevederi constituționale, afirmă că, în acest caz, data 
adoptării trebuie să se considere data reexaminării le-
gii, fapt discutabil, în opinia noastră. 

Drept rezultat al studiului efectuat, constatăm că 
toate legile trimise spre reexaminare Parlamentu-
lui, unde acesta și-a menținut votul sau a acceptat 
obiecțiile Președintelui republicii Moldova, rămân a 
fi considerate adoptate la data ce precede data ree-
xaminării acestora. Deci, legile trimise spre reexami-
nare, dacă au trecut din nou testul Parlamentului, se 
consideră adoptate la data inițială, când acestea au 
fost adoptate de către Parlament în lectură finală.

În conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind 
circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament 
[12], actele legislative trimise Parlamentului spre ree-
xaminare își pierd data de adoptare anterioară și preiau 
data la care sunt adoptate definitiv după reexaminare, 
prevederi care, de altfel, au intrat în vigoare abia înce-
pând cu 1 ianuarie 2013. Subsemnatul pune la dispoziția 
dvs. practica existentă de facto până la acea dată. De 
asemenea, în Instrucţiune se menționează că numărul 
actului legislativ se atribuie în anul în care acesta a fost 
adoptat definitiv. Legile returnate de la promulgare își 
păstrează același număr numai în cazul în care au fost 
reexaminate în același an. În cazul în care legea a fost 
reexaminată în alt an, acesteia i se atribuie un număr 
nou care să corespundă cu ziua de reexaminare. 

Începerea activității unei noi legislaturi a Parla-
mentului nu poate modifica sau întrerupe numerota-
rea actelor legislative din anul respectiv, însă practica 
numerotării diferă puțin de cea descrisă în Lege și în 
Instrucțiune. Pe parcursul anului 2009, au activat trei 
parlamente: Parlamentul Republicii Moldova de legis-
latură a XVI-a, a XVII-a, precum și Parlamentul Repu-
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blicii Moldova de legislatura a XVIII-a, care au înre-
gistrat cu unul și același număr mai multe acte oficiale, 
spre exemplu, Legea nr. 21-XVI din 03.02.2009 cu 
privire la folosirea unor bunuri imobile [9], Legea nr. 
21-XVII din 12.06.2009 pentru ratificarea Acordului 
dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională 
pentru Dezvoltare cu privire la finanţarea suplimentară 
a proiectului II al Fondului de Investiţii Sociale [10] 
și, respectiv, Legea nr. 21-XVIII din 18.09.2009 pentru 
modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire 
la Guvern [11]. Și aici nu e vorba de un caz singular, 
dar de zeci de acte oficiale cărora legiuitorul, contrar 
prevederilor legale statuate la art.54 alin. (2) și (3) din 
Legea nr.780-XV/2001, pe parcursul anului calendaris-
tic 2009 le-a atribuit unele și aceleași numere oficiale. 
Astfel, nu ne rămâne altceva decât să constatăm care 
este calitatea corpului de legiuitori și al Secretariatului 
Parlamentului Republicii Moldova. No comment.

În plus, mai semnalăm că un șir de legi reexa-
minate de către legiuitor și-au păstrat atât numărul 
inițial al actului, cât și data adoptării inițiale a acesto-
ra. În acest sens, exemplificăm: 1) Legea nr. 109 din 3 
mai 2013 nu a fost promulgată de către Președintele 
republicii Moldova și a fost restituită Parlamentului 
pentru reexaminare (declarată neconstituțională prin 
HCC nr.18 din 2 iunie 2014) [31]; 2) Codul învăţă-
mântului nr.293-XVI din 19 decembrie 2008 nu a fost 
promulgat de către Preşedintele țării. La 13 aprilie 
2009, Preşedintele, având obiecţii de ordin conceptu-
al şi redacţional asupra codului respectiv, în temeiul 
art.93 alin.(2) din Constituţia republicii Moldova, 
a remis Codul învăţământului pentru reexaminare 
Parlamentului republicii Moldova (la revotare Le-
gea a picat); 3) Legea nr.304-XVI din 25.12.2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.140-XV 
din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii, reexami-
nată, cu menținerea votului Parlamentului [32]; 4) 
Legea nr.246-XVI din 27.11.2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.382-XIV din 6 mai 1999 cu 
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psiho-
trope şi a precursorilor (după reexaminare, Parla-
mentul și-a menținut votul) [33]; 5) Legea nr.20-XVI 
din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea cri-
minalităţii informatice (reexaminată, cu menținerea 
votului) [34]; 6) Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 
octombrie 2000 [35] etc.

În afară de aceasta, în procesul examinării actelor 
am descoperit probleme de alt gen, precum semnarea 
actului oficial. De exemplu, în ultimele patru acte ci-
tate supra, observăm că acestea sunt semnate de către 
președintele Parlamentului viitoarei/următoarei legis-
laturi, pe când actele sunt considerate a fi adoptate de 
către precedentul Parlament, conținând numărul, legis-
latura și data adoptării acestora de către Parlamentul de 
legislatura respectivă. Astfel stând lucrurile, apare în-
trebarea: Este în drept președintele noului Parlament 
să semneze acte adoptate de către precedentul Parla-
ment, când el nu fusese în precedentul Parlament nici 
chiar deputat? 

Luând în considerație cele relevate, conchidem că, 
de asemenea, urmează a fi stabilit exhaustiv 1) mo-
mentul finalizării procedurii de reexaminare a legii în 

aceeași legislatură sau 2) în legislatura următoare cu 
condiționarea și modificarea unor aspecte de formă a 
actului legislativ, astfel asigurându-se continuitatea 
procedurii în noul Parlament. 

Aducem în susținerea celor invocate de către noi 
Hotărârea Curții Constituționale nr. 15 din 04.12.2012 
pentru controlul asupra constituţionalităţii unor preve-
deri referitoare la exercitarea dreptului la iniţiativă le-
gislativă care aduce puțină ordine și claritate cu privire 
la proiectele de legi și propunerile legislative înscrise 
pe ordinea de zi a Parlamentului precedent care își con-
tinuă procedura în noul Parlament [2].

În sensul acestei practici, considerăm că: 1) actul 
adoptat de către Parlamentul de o legislatură să nu mai 
fie semnat de către președintele noului Parlament și 2) 
în cazul semnării acestuia de către președintele Parla-
mentului care a reexaminat legea, acesteia i se va atri-
bui numărul și data adoptării din Parlamentul respectiv. 
Deci, să nu mai avem situații de genul celora descrise 
supra, când semnatarul legii în cauză, nu numai că la 
acea perioadă de timp nu era președintele Parlamen-
tului, ba și mai mult, acesta nici deputat în Parlamen-
tul respectiv nu era. 

 În temeiul art.54 alin. (1) din Legea nr.780-XV din 
27.12.2001 privind actele legislative, după adoptare, 
actului legislativ i se atribuie un număr, care devine 
numărul lui oficial şi care ulterior este citat împreună 
cu acesta, iar conform alin. (3), în cazul în care actul 
legislativ cu număr oficial nu a intrat în vigoare, actul 
păstrează acest număr, el neputând fi atribuit în acelaşi 
an calendaristic unui alt act legislativ. 

Prin urmare, în cadrul reexaminării legii, când 
legiuitorul își menține votul sau acceptă obiecțiile 
Președintelui țării, există situații diferite, de aceea ches-
tiunea privitor la data adoptării și numărul unei legi re-
examinate este discutabilă. De altfel, noi considerăm 
că odată ce legiuitorul deja i-a atribuit actului oficial 
un număr cu indicarea datei adoptării, acestea nu mai 
pot fi și nici nu trebuie modificate. În Instrucțiunea re-
spectivă a biroului permanent al Parlamentului deja se 
invocă faptul că, la reexaminarea legii în același an, vor 
fi păstrate atât data actului, cât și numărul acestuia, însă 
dacă reexaminarea nu a avut loc în același an calenda-
ristic, atunci la reexaminare legii i se va atribui o nouă 
dată și un nou număr. Legile citate supra ori nu au fost 
promulgate de către Președintele Republicii Moldova și 
au fost trimise la reexaminare în Parlament, sau numai 
nu au fost semnate de către președintele Parlamentului 
precedent. Astfel, în cazul primelor 3 legi citale supra, 
Parlamentul de legislatura a XVIII-a a reconfirmat 
votul Parlamentului de legislatura a XVI-a. Și în aces-
te condiții legile au fost promulgate și publicate după o 
perioadă de mai bine de un an de zile de la adoptarea 
lor. Deci, după cum observăm, data adoptării și nu-
mărul legii, chiar și după reexaminare a rămas intact. 
Pentru exemplele vizate, problema constă în faptul că 
dl Mihai Ghimpu în Parlamentul republicii Moldo-
va de legislatura a XVI-a nu era nici deputat, prin 
urmare el nu putea să dețină funcția de președinte al 
Parlamentului. În asemenea condiții, apare o întreba-
re legitimă: Era îndreptățit acesta să semneze legile 
în cauză? În legătură cu acest fapt, constatăm că le-
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giuitorul până în prezent nu a elucidat aspectul acestei 
probleme: poate o lege să fie reexaminată de către noul 
Parlament, dacă aceasta a fost adoptată de Parlamentul 
precedent și nu a fost promulgată de Președintele RM? 
Credem că noul Parlament nu-și poate menține votul 
său sau să-l reconfirme, deoarece acesta nu a adop-
tat legea respectivă, dar noul Parlament poate accepta 
obiecțiile Președintelui RM și reconfirma votul Parla-
mentului precedent. În acest caz, problema ține de data 
adoptării legii și semnării acesteia, întrucât procedura 
legislativă în acest caz a fost finalizată de către noul 
Parlament. În asemenea condiții, considerăm oportun 
să venim cu un amendament atât la Legea nr.780-XV 
din 27.12.2001 privind actele legislative, precum și la 
Regulamentul Parlamentului și propunem completarea 
acestor legi cu următoarea prescripție: „legilor reexa-
minate de către Parlament li se atribuie o nouă dată 
a adoptării și un nou număr de ordine, ce corespund 
anului calendaristic respectivˮ. Astfel, o lege reexa-
minată de către noul Parlament va putea fi semnată de 
președintele ședinței Parlamentului (președintele Par-
lamentului sau vicepreședinte) cu respectarea regle-
mentărilor legale. În caz contrar, la reexaminare, noul 
Parlament va fi nevoit să respingă legea votată de către 
precedentul Parlament, deoarece edictarea unui aseme-
nea act oficial, în modul practicat de către legiuitorul 
nostru până în prezent, este una lipsită de orice logică 
și, în esență, este una ilegală. Astfel, actul oficial fiind 
semnat de către o persoană care nu avea asemenea îm-
puterniciri la momentul respectiv nu are putere juri-
dică, deoarece sunt violate condițiile de validitate ale 
acestuia. 

Alt aspect al problemei este că un act legislativ, fiind 
adoptat de către Parlamentul precedent, nu este semnat 
de către președintele respectivului Parlament. Această 
chestiune a fost abordată de noi în Lumea cunoașterii 
[14, p.236]. Aceasta este o situație puțin diferită de 
cea descrisă mai sus. Pentru a elimina practica noci-
vă când actele oficiale ale Parlamentului la sfârșitul 
legislaturii nu sunt semnate de către președintele sau 
vicepreședintele acestuia, propunem completarea Re-
gulamentului Parlamentului cu următoarea dispoziție: 
„Actele legislative sunt semnate de către președintele 
sau vicepreședintele Parlamentului care le-a adoptat. 
Actele legislative adoptate de către Parlament și ne-
semnate până la sfârșitul legislaturii respective sunt 
nuleˮ.

Întrucât Legea nr.244 din 01.10.2010 pentru modifi-
carea şi completarea unor acte legislative nu a constituit 
obiectul unei sesizări depuse la Curtea Constituțională, 
noi vom opera cu instituția analogiei. După cum rezultă 
din constatările Curții Constituționale statuate în Ho-
tărârea nr. 28 din 22.12.2011 privind controlul asupra 
constituţionalităţii Legii nr.184 din 27 august 2011 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
[3], Curtea constată că o dezbatere politică privind de-
miterea Guvernului prin retragerea încrederii acordate 
poate avea loc în condiţiile art.106 din Constituţie: nu-
mai în şedinţa plenară a Parlamentului. Depunerea la 
Secretariatul Parlamentului a hotărârii Guvernului pri-
vind angajarea răspunderii cu materialele anexate, fără 
prezentarea acestui act politic de angajare a răspunderii 

în şedinţa plenară, nu corespunde cerinţelor normelor 
constituţionale privind angajarea răspunderii „în faţa” 
Parlamentului. În afara sesiunilor parlamentare, proce-
dura angajării răspunderii Guvernului este condiţionată 
de convocarea unei sesiuni extraordinare sau speciale, 
iar termenul de 3 zile pentru depunerea moţiunii cur-
ge din momentul prezentării în plenul Parlamentului a 
proiectului de lege dat. Procedura angajării răspunderii 
Guvernului nu exclude şi nu poate fi folosită pentru a 
exclude controlul parlamentar prin iniţierea unei mo-
ţiuni de cenzură. Ceea ce exclude această procedură 
constituţională este dezbaterea proiectului de lege ca 
atare, însă aceasta nu este o consecinţă neconstituţi-
onală, după cum rezultă din art.1061 din Constituţie. 
Curtea constată că Legea nr. 184 din 27 august 2011 
a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernu-
lui în timpul vacanţei parlamentare, fără prezenţa 
exponentului puterii executive în şedinţa plenară a 
Parlamentului, determinând imposibilitatea depunerii 
moţiunii de cenzură şi, implicit, a dezbaterii politice 
privind menţinerea sau retragerea încrederii acordate 
Guvernului la învestitură. Curtea consideră că modali-
tatea în care Guvernul a făcut uz de procedura angajării 
răspunderii sale în faţa Parlamentului a lipsit în mod 
efectiv Parlamentul de control asupra unor astfel de mă-
suri excepţionale. Pornind de la necesitatea de a asigura 
transparenţa în actul de guvernare, Curtea reţine că, în 
procedura de angajare a răspunderii Guvernului în 
faţa Parlamentului, urmează a fi publicat obligatoriu 
în Monitorul oficial al republicii Moldova nu doar 
textul hotărârilor de Guvern propriu-zise, dar şi tex-
tul integral al proiectelor de legi ce constituie obiectul 
acestei proceduri. În acest sens, Curtea reaminteşte că, 
pornind de la primatul Constituţiei şi al asigurării con-
formităţii legilor şi a altor acte juridice cu Legea Supre-
mă (art. 7 din Constituţie), toţi participanţii la procesul 
legislativ sunt obligaţi să respecte procedura instituită 
de Legea Supremă. Rigorile impuse de Constituţie faţă 
de adoptarea legilor au un caracter obligatoriu şi nu pot 
fi modificate la discreţia participanţilor la procesul le-
gislativ. Or, o lege are putere juridică numai dacă la eta-
pele de elaborare şi adoptare au fost respectate normele 
juridice respective. Astfel, Curtea Constituțională a de-
clarat ca fiind neconstituţională Legea nr. 184 din 27 
august 2011 privind modificarea şi completarea unor 
acte legislative, ca fiind adoptată cu încălcarea proce-
durii de adoptare [3]. Așadar, în urma celor analizate și 
în situația creată, în cazul sesizării Înaltei Curți de către 
un subiect abilitat cu dreptul de sesizare a acesteia, și 
Legea nr. 244 din 01.10.2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative urmează a fi decla-
rată ca fiind neconstituțională.

În concluzie, orice act oficial, ca o condiție sine qua 
non a valabilității acestuia, printre multe alte elemente, 
cuprinde și data adoptării/emiterii acestuia.

Data adoptării actului legislativ precedă atribui-
rea numărului oficial și semnarea acestuia. Parlamen-
tul adoptă legi numai în ședințele plenului fie că au 
fost adoptate în procedură legislativă ordinară sau de 
urgență, sau în extremis, deci prin angajarea răspunde-
rii Guvernului. Așadar, orice act legislativ se adoptă în 
ședința plenului Parlamentului și data actului va fi data 
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desfășurării ședinței plenului Parlamentului în cadrul 
căreia actul legislativ a fost votat în lectură finală sau 
numai prezentat, pentru actele, pentru care Guvernul 
și-a angajat răspunderea. Deci, data legii este aceea la 
care legea a fost adoptată, și nu data când această lege 
a fost semnată sau înregistrată în Registrul actelor Par-
lamentuilui Republicii Moldova.

Cât privește actele normative (nonlege), data actului 
normativ este data emiterii/adoptării/aprobării acestuia. 

Paradoxul constă în faptul că funcționarii de la Can-
celaria de Stat consideră că emiterea actului normativ 
are loc după adoptarea acestuia de către Guvern. Cu 
toate că legiuitorul în Legea nr. 317-XV/2003 operea-
ză cu noțiunea act emis de Guvern, noi observăm că 
acesta în art. 30 din Legea nr. 64-XII/1990 operează 
cu sintagmele relevate de către legiuitorul constitu-
ant la art.102: Guvernul adoptă hotărâri, ordonanțe și 
dispoziții. Dar, după cum am mai spus nu o dată, acte-
le Guvernului (hotărârile și ordonanțele) se adoptă în 
ședințele Guvernului, iar dispozițiile se emit de către 
Prim-ministru. Prin urmare, data adoptării hotărârilor 
și ordonanțelor Guvernului nu poate fi alta decât data 
ședinței în cadrul căreia actul oficial a fost adoptat de 
către Guvernul Republicii Moldova, iar data emiterii 
dispozițiilor va fi data când Prim-ministrul semnează 
respectiva dispoziție. 

În art. 51 alin. (3) din proiectul Legii cu privire 
la actele normative este inserată următoarea clauză: 
„Data actelor normative ale Guvernului este data 
înregistrării acestora după semnarea de către prim-
ministru…ˮ [17].

Așadar, considerăm că Guvernul Republicii Moldo-
va prin această redacție a art. 51 alin.(3) din proiectul 
Legii cu privire la actele normative, reconfirmă justețea 
criticilor aduse de către subsemnat în repetate rânduri, 
adresate Guvernului cu privire la interpretarea și apli-
carea eronată de către Guvern a prevederilor art.24 alin.
(1) și (4) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 pri-
vind actele normative ale Guvernului şi ale altor autori-
tăţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

Prin urmare, Guvernul republicii Moldova 
recunoaște tacit că un act oficial, odată ce a fost adop-
tat de către acesta, nu mai poate fi și ulterior emis. 
Se efectuează o singură procedură, ori adoptarea, ori 
aprobarea sau emiterea unui act oficial și aceste pro-
ceduri nu pot fi dublate, după cum greșit invocă cei de 
la Guvern în răspunsurile expediate la adresa subsem-
natului. 

Așadar, funcționarii Cancelariei de Stat, 
conștientizând faptul că interpretează greșit și aplică 
eronat prevederile art.24 din Legea nr.317-XV/2003, 
pentru a-și justifica încălcările săvârșite, propun în noul 
proiect al Legii cu privire la actele normative la art.51 
alin. (3) următoarea clauză aplicabilă actelor normative 
ale Guvernului: „Data actelor normative ale Guvernu-
lui este data înregistrării acestora după semnarea de că-
tre prim-ministru…ˮ [17], în raport cu existenta clauză 
actualmente în vigoare, statuată în art. 24 din Legea nr. 
317-XV/2003, – „La emitere, actului normativ i se atri-
buie un număr oficial, care îl identifică şi care este ci-
tat împreună cu actul. Data actului normativ este data 
emiterii luiˮ.

Astfel, conchidem că Guvernul sau mai exact 
funcționarii responsabili din cadrul Cancelariei de Stat 
indirect recunosc că au interpretat și aplicat eronat pre-
vederile legale cu privire la data actului normativ adop-
tat de către Guvern și astfel în proiectul noii Legi cu 
privire la actele normative [17] se străduie să aducă la 
rang de lege (prevedere legală) practica sa vicioasă din 
ultimul timp, care de altfel nu avea temei legal și în așa 
mod aceștia încearcă să-și justifice acțiunile lor ilegale 
anterioare.

Prin urmare, asemenea deducții efectuate de către 
funcționarii Cancelariei de Stat, precum că emiterea 
actului normativ are loc după adoptarea acestuia de 
către Guvern, sunt niște aberații și alegații ce nu pot 
fi susținute de către subsemnat. De altfel, subsemna-
tul pentru o mai bună înțelegere a lucrurilor, a insis-
tat ca Guvernul să consulte atât prevederile art. 24 
alin. (1) și (4) din Legea nr. 317-XV/2003, din care, 
în opinia noastră, rezultă clar, lex certa, că data acte-
lor Guvernului este data adoptării/emiterii acestora în 
dependență de categoria actului (ordonanță, hotărâre 
sau dispoziție), cât și prevederile art. 54 alin. (1), (4) din 
Legea nr.780-XV/2001. Deci, un act normativ adoptat/
aprobat de către o autoritate publică, ce constituie în 
sine un organ colegial, poate fi adoptat/aprobat numai 
în cadrul unei ședințe a acestuia, astfel data actului va 
fi data la care s-a petrecut respectiva ședință și unde 
a fost pusă în discuție și votată chestiunea în cauză. 
Așadar, actul normativ se consideră adoptat la data în/
la care s-a petrecut ședința respectivă, și nu data când 
acesta a fost semnat de către Prim-ministru, sau și mai 
grav, când actul a fost înregistrat la Cancelaria de Stat. 
Astfel, din dispozițiile proiectului propus, desprindem 
că nu contează data la care s-a petrecut ședința Gu-
vernului republicii Moldova, însă ceea ce contează 
atunci e faptul, când actul va fi semnat de către prim-
ministru, mai cu seamă când acesta va fi înregistrat în 
Cancelaria de Stat. Nimeni nu contestă importanța lu-
crărilor de secretariat, însă aceste proceduri cu caracter 
pur tehnic nu pot nicidecum prevala asupra procesului 
de luare a deciziilor și astfel nu pot substitui momentul 
luării deciziei de către un organ colegial prin momentul 
înregistrării actului în cancelaria respectivă, fie chiar și 
în Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

Așadar, deja prin lege se propune a aprecia lucră-
rile de secretariat ale Cancelariei de Stat, ca fiind mai 
esențiale decât activitatea propriu-zisă decidentă a 
Guvernului republicii Moldova de a adopta hotărâri. 
Deci, după unii, nu mai are importanță data ședinței 
Guvernului, ci data semnării hotărârii de către prim-mi-
nistru, ba și mai mult, în final e importantă numai data 
înregistrării acesteia. Astfel, ajungem în situația când 
eroarea săvârșită ani de zile în șir trebuie acoperită 
prin amendarea legii. În scopul justificării acțiunilor 
ilegale anterioare, autoritățile doresc ridicarea acestora 
la rang de lege, și astfel încetățenirea unei practici ce nu 
le-ar crea nici un disconfort. Așadar, dacă ajungem să 
instituim prin lege reglementări contrare logicii forma-
le și procedurilor similare de adoptare/aprobare a acte-
lor oficiale de către autoritățile publice, atunci e foarte 
grav. Prin urmare, pentru proceduri similare trebuie să 
existe o practică uniformă, iar în acest scop se instituie 
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bunele practici, care mai trebuie să fie și respectate de 
către autorități, dar nu neglijate și desconsiderate. Așa, 
precum legile sunt adoptate de către legiuitor în ședința 
Parlamentului, așa și hotărârile Guvernului sunt adop-
tate/aprobate de către acesta în ședința sa. Prin urmare, 
ambele autorități publice sunt organe colegiale și data 
actelor adoptate de către acestea nu poate fi alta de-
cât data ședinței în cadrul căreia au fost puse în dez-
batere și adoptate aceste acte normative. Așadar, este 
inexplicabil faptul când în art.51 din proiectul Legii cu 
privire la actele normative la alin. (2) este statuat faptul 
că, „Data actelor normative ale Parlamentului este 
data adoptării acestoraˮ, iar la alin. (3) „Data actelor 
normative ale Guvernului este data înregistrării aces-
tora după semnarea de către prim-ministruˮ.

În final, Guvernul, sau mai cu seamă Cancelaria de 
Stat, ar fi bine să nu-și justifice practica sa anterioară 
neortodoxă privind datarea hotărârilor Guvernului, dar 
să-și recunoască greșeala și deja să aplice un concept 
unic în noul proiect al Legii cu privire la actele nor-
mative, atât cât privește actele normative ale Parlamen-
tului, cât și cele ale Guvernului. Astfel, în concluzie, 
propunem o singură și unică reglementare cu privire la 
data actului oficial, pentru actele normative ale Parla-
mentului și ale Guvernului: „Data actelor normative 
ale Parlamentului și Guvernului este data adoptării 
acestora în ședința plenară a Parlamentului și, re-
spectiv, a Guvernuluiˮ.

Generalizând materia expusă supra, tragem mai 
multe concluzii:

1. Data actului legislativ este data adoptării lui.
2. Legile se adoptă de către Parlament în procedu-

ră ordinară, în procedură de urgență sau în procedură 
excepțională (în extremis) numai în ședințele plenare 
ale acestuia. Astfel, proiectele legilor care trebuie adop-
tate în urma angajării răspunderii politice a Guvernului 
în fața Parlamentului, se prezintă, de asemenea, în ple-
nul Parlamentului. Acestea 1) nu sunt supuse dezbate-
rilor de către deputați, dar se consideră adoptate doar 
dacă a existat 2) cvorumul necesar pentru adoptarea 
unor astfel de acte și 3) proiectului respectiv i s-a dat 
citire în ședința plenară a Parlamentului și 4) în decurs 
de trei zile nu a fost depusă nici o moțiune de cenzură; 
sau dacă a fost depusă, aceasta nu a fost susținută de 
către Parlament. De aici, rezultă că proiectul de lege 
prezentat de Guvern în temeiul art.106¹ din Constituție, 
în cazul nedepunerii moțiunii de cenzură, după expira-
rea termenului de 3 zile, se va considera adoptat la data 
prezentării acestuia în ședința plenului Parlamentului. 

3. Legea nr.244/2010, fiind datată cu 1 octombrie 
2010, care este data adoptării acesteia, a fost adopta-
tă de către Parlament prin procedura excepțională de 
legiferare, deci prin angajarea răspunderii politice a 
Guvernului în fața Parlamentului într-o perioadă când 
Parlamentul era deja dizolvat și nu era în drept să         
adopte asemenea acte oficiale. Începând cu 29 septem-
brie 2010 și după acea dată, nici o lege organică (Legea 
nr.244/2010) nu mai putea fi adoptată de către Parla-
ment, nici în procedură ordinară și nici excepțională (în 
extremis). 

4. Data adoptării actelor legislative este data exami-
nării și adoptării acestora în lectură finală.

5. Actele legislative trimise de către Președintele 
Republicii Moldova Parlamentului spre reexaminare 
își pierd data de adoptare anterioară și preiau data la 
care sunt adoptate definitiv după reexaminare.

6. Legilor reexaminate de către Parlament li se atri-
buie o nouă dată a adoptării și un nou număr de ordine 
ce corespund anului calendaristic respectiv.

7. Legile pot fi reexaminate de către Parlament nu-
mai pe perioada legislaturii sale.

8. Actele legislative sunt semnate de către 
președintele sau vicepreședintele Parlamentului care 
le-a adoptat. Actele legislative adoptate de către Parla-
ment și nesemnate până la sfârșitul legislaturii respec-
tive sunt nule.

9. În cazul sesizării Înaltei Curți de către un su-
biect abilitat cu dreptul de sesizare a acesteia, Legea 
nr.244 din 01.10.2010 pentru modificarea şi completa-
rea unor acte legislative urmează a fi declarată ca fiind 
neconstituțională.

10. Începerea activității unei noi legislaturi a Parla-
mentului nu poate modifica sau întrerupe numerotarea 
actelor legislative din anul respectiv.

11. Președintele noului Parlament sau unul dintre 
vicepreședinții acestuia nu este în drept să semneze 
acte oficiale adoptate de către precedentul Parlament.

12. Data actului normativ este data emiterii lui.
13. Actul oficial este adoptat de către o autoritate 

publică colegială numai în ședința acesteia (de exem-
plu: în ședința Parlamentului, în ședința Guvernului, în 
ședința Consiliului local etc.).

14. Proiectul unui act oficial odată examinat și apro-
bat în ședința unei autorități publice nu mai poate fi ul-
terior prezentat spre emitere, după cum greșit invocă 
Cancelaria de Stat, ci se prezintă pentru semnare, înre-
gistrare și trimitere spre publicare, care sunt operațiuni 
tehnice necesare și obligatorii, dar care nu pot afecta 
data adoptării/emiterii actului oficial de către un organ 
colegial, care ia decizii numai în cadrul ședințelor Gu-
vernului. De altfel, un act aprobat nu mai poate fi și 
emis. Non bis in idem.

15. Ministerul Justiției, de asemenea, susține teza 
expusă de subsemnat, precum că prim-ministrul sem-
nează hotărârile Guvernului adoptate în ședința respec-
tivă a Guvernului.

16. Indicarea altei date a actului oficial (HG nr. 
707/2011, HG nr.187/2012, HG nr. 321/2013), decât 
cea în care această hotărâre a fost aprobată este ilegală 
și, drept urmare, atrage sancțiunea de nulitate a actului 
normativ.

17. În speță, un organ sau o autoritate publică co-
legială aprobă sau adoptă un act juridic, pe când un 
funcționar, unilateral, unipersonal și uninominal emi-
te actul respectiv. Totodată, menționăm că termenul 
„a emiteˮ, de asemenea, are și o semnificație generală, 
care înglobează termenii: „a adoptaˮ și „a aprobaˮ.

18. Data hotărârilor și ordonanțelor Guvernului nu 
poate fi alta decât cea la care s-a desfășurat ședința Gu-
vernului.

19. În final, funcționarii Cancelariei de Stat, 
conștientizând faptul că interpretează greșit și aplică 
eronat prevederile art. 24 din Legea nr. 317-XV/2003, 
și astfel indică greșit data adoptării hotărârilor Guver-
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nului Republicii Moldova, pentru a-și justifica fărăde-
legile săvârșite de către aceștia până în prezent, propun 
în noul proiect al Legii cu privire la actele normative la 
art.51 alin. (3) următoarea dispoziție, aplicabilă actelor 
normative ale Guvernului: „Data actelor normative ale 
Guvernului este data înregistrării acestora după sem-
narea de către prim-ministru…ˮ, în raport cu existenta 
clauză actualmente în vigoare, statuată în art. 24 din 
Legea nr. 317-XV/2003, – „La emitere, actului norma-
tiv i se atribuie un număr oficial, care îl identifică şi care 
este citat împreună cu actul. Data actului normativ este 
data emiterii luiˮ. Astfel, conchidem că Guvernul, sau 
mai exact funcționarii responsabili din cadrul Cancela-
riei de Stat, indirect recunosc că au interpretat și aplicat 
eronat prevederile legale cu privire la data actului nor-
mativ adoptat de către Guvern și astfel în proiectul noii 
Legi cu privire la actele normative se străduie să aducă 
la rang de lege (prevedere legală) practica lor vicioasă 
din ultimul timp, care de altfel este una ilegală, și în așa 
mod, aceștia încearcă să-și justifice acțiunile lor ilega-
le anterioare. Astfel, ajungem în situația când eroarea 
săvârșită ani în șir trebuie acoperită prin amendarea le-
gii. În așa mod, este desconsiderată unitatea materiei 
constituționale și legale și se aplică tratamente diferite 
la cazuri sau situații similare. Deci, trebuie respectată 
unitatea materiei juridice și este inadmisibil ca orice 
neghiobie să fie adusă la rang de lege. 

20. Așadar, deja prin lege se propune a aprecia lu-
crările de secretariat ale Cancelariei de Stat, ca fiind 
mai esențiale și/sau importante decât activitatea pro-
priu-zisă decidentă a Guvernului Republicii Moldova, 
de a adopta hotărâri.

21. Data actelor oficiale ale Parlamentului și Guver-
nului este data adoptării acestora în ședință plenară a 
Parlamentului și, respectiv, a Guvernului.
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Procedura de executare a hotărârilor judecă-
toreşti reprezintă ultima parte, dar nu mai puţin 

importanţă, a procesului civil, Curtea Europeană expu-
nându-se expres, de nenumărate ori, în hotărârile sale 
că executarea reprezintă parte componentă a dreptului 
la un proces echitabil, iar în cazul neexecutării acesto-
ra într-un termen de timp rezonabil, Curtea Europeană 
va constata încălcarea art.6 al Convenţiei Europene, or 
despre ce fel de justiţie poate fi vorba în cazul când 
hotărârile judecătoreşti nu sunt executate având doar 
un caracter iluzoriu şi formal?

Definind executarea silită ca acea fază a procesu-
lui civil în cadrul căreia creditorul îşi poate realiza în 
mod efectiv drepturile statornicite într-un titlu execu-
toriu, prin constrângerea patrimonială a debitorului, iar 
această fază procesuală se caracterizează prin existenţa 
unor norme procedurale destinate a institui mijloace 
eficiente pentru realizarea dispoziţiilor cuprinse într-un 
titlu executoriu.

Înţelegând importanţa executării hotărârilor judecă-
toreşti, încercăm să vorbim despre procedura de exe-
cutare, analizând specificul şi particularităţile acesteia 
privite prin prisma cheltuielilor de executare.

Începând cu o retrospectivă la un trecut nu prea în-
depărtat, vom menţiona că odată cu reformarea siste-
mului de executare din 2010, trecerea la sistemul privat 
de executare a hotărârilor judecătoreşti, odată cu înves-
tirea în funcții a executorilor judecătorești, executarea 
hotărârilor judecătorești a devenit, probabil, mai rapidă, 
dar și mai costisitoare pentru participanții la procedura 
de executare.

La moment, art.38 alin. (1) Cod de executare preve-
de expres trei părţi componente ale cheltuielilor de exe-
cutare, şi anume: taxele pentru efectuarea actelor exe-
cutorului judecătoresc, spezele procedurii de executare 
şi onorariul executorului judecătoresc. În plus, la aceste 
costuri, mai pot fi calculate, după caz, dobânzi, penali-
tăţi şi alte sume rezultate din întârzierea executării.

În continuare, ne vom referi la fiecare componentă a 
cheltuielilor de executare în parte, încercând a scoate în 
evidenţă particularităţile şi specificul fiecăreia.

Conform Codului de executare, taxele pentru efec-
tuarea actelor executorului judecătoresc sunt plăţile, a 
căror minime şi maxime sunt stabilite conform Hotărâ-
rii Guvernului nr. 886 din 23.09.2010 cu privire la apro-
barea Regulamentului privind modul de determinare a 
mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului 
judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare, pe 
care creditorul sau partea care solicită efectuarea aces-
tor acţiuni le va achita pentru toate acţiunile efectuate 
de executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea păr-
ţilor în procedura de executare.

Aşadar, taxele sunt sumele pentru acţiunile efectu-
ate de executorul judecătoresc, a căror mărime variază 
între 20 şi 1.500 de lei şi se achită de partea care soli-
cită efectuarea acestora, ca de exemplu: intentarea şi 
formarea dosarului de executare; arhivarea dosarului; 
întocmirea borderoului de calcul; expedierea demersu-
rilor; încheierilor, dispoziţiilor, întocmirea procesului-
verbal de sechestru, desfăşurarea licitaţiei, înmânarea, 
comunicarea personală a actelor procedurale sau altor 
documente; întocmirea actului de constatare a faptului, 
stării de fapt; depozitare, administrare a bunurilor se-
chestrate etc.

Spezele procedurii de executare se constituie din 
cheltuielile pentru transportul, păstrarea şi vânzarea 
bunurilor debitorului; deschiderea forţată şi închiderea 
încăperilor; remunerarea specialiştilor, experţilor, mar-
torilor asistenţi şi altor persoane antrenate în procesul 
de executare; deplasările executorului judecătoresc; că-
utarea debitorului şi a bunurilor lui; organizarea şi des-
făşurarea licitaţiei; eliberarea copiilor şi duplicatelor de 
pe actele procedurale.

De menţionat că cheltuielile pentru asistenţă juridi-
că, suportate de părţi în procedura de executare, nu se 
includ în categoria cheltuielilor de executare.

Taxele și spezele procedurii de executare se pot 
avansa integral sau parțial de creditor, acesta fiind în 
drept să solicite restituirea cheltuielilor avansate prin 
înaintarea unei cereri executorului judecătoresc, care 
va emite, în acest sens, o încheiere şi va încasa de la 
debitor sumele avansate de creditor.

EVOLuŢIA  CHELTuIELILOR  DE  ExECuTARE  ÎN  SISTEMuL 
DE  DREPT  AL  REPuBLICII  MOLDOVA

Alexandru CUZnEŢoV,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM) 

Cristina PrISĂCArI,
candidat la funcția de judecător

Procedura de executare, ce este parte componentă la un proces echitabil, presupune și apariția cheltuielilor de executare 
care până la ziua de azi naște mai multe întrebări decât răspunsuri la ele.

Cuvinte-cheie: evoluția cheltuielilor de executare; procedura de executare; cheltuieli de executare; executorul judecă-
toresc; onorariul executorului judecătoresc. 

* * *
The enforcement procedure that is a constituent part of a fair trial presumes the appearance and execution of expenses 

which until today give birth to more questions than answers.
Keywords: development costs of enforcement; enforcement proceedings; costs of execution; bailiff; the bailiff’s fee.
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Penalităţile şi alte sume rezultate din întârzierea 
executării pot fi calculate în sarcina debitorului la cere-
rea creditorului, în funcţie de rata inflaţiei şi în confor-
mitate cu art. 619 din Codul civil. Dobânda de întârzi-
ere se calculează în mărime de 5% peste rata de bază a 
BNM pentru consumatori sau de 9% peste rata de bază 
a BNM pentru alte categorii de persoane.

Dacă privim sub aspect comparativ, putem menţi-
ona că în România, anterior, cheltuielile pentru execu-
tare silită (cu excepţia onorariului), suportate de exe-
cutorul judecătoresc, erau stabilite cu referire la limita 
maximă ce putea fi percepută. Situaţia s-a schimbat în 
anul 2013 când, prin Hotărârea UNEJ nr. 1/2013, a fost 
abrogată lista care prevedea valorile maximale pe care 
executorii judecătorești le puteau percepe pentru chel-
tuielile de executare silită. Astfel, la momentul actual, 
executorii judecătoreşti români nu mai au o listă cu 
sumele maxime de bani pe care le pot percepe pentru 
executarea silită, ci vor fi percepute numai sumele de 
bani dovedite ca fiind efectuate în scopul executarii 
silite – şi nu cele prezumate a fi suportate.

Spre deosebire de România, în Republica Moldo-
va, cuantumul taxelor pentru actele efectuate de exe-
cutorul judecătoresc şi spezele procedurii de executare 
sunt stabilite în Regulamentul privind modul de de-
terminare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor 
executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de 
executare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886 
din 23.09.2010.

Referindu-ne la taxele şi spezele procedurii de exe-
cutare, atunci constatăm, conform Codului de executa-
re, că acestea se avansează (obligatoriu) de partea care 
solicită îndeplinirea unui act sau întreprinderea unei 
acţiuni în cadrul procedurii de executare.

Făcând o retrospectivă, am observa că într-un trecut 
nu prea îndepărtat lucrurile stăteau nu tocmai aşa, chel-
tuielile necesare pentru efectuarea actelor de executa-
re fiind considerate cheltuielile oficiului de executare 
(existente la acea perioadă), iar avansarea cheltuielilor 
de către creditorul urmăritor era doar un drept al aces-
tuia, nu şi o obligaţiune.

La prima vedere, se părea reglementarea menţi-
onată ca fiind una logică şi venea din raţionamentul 
ocrotirii drepturilor creditorului care, având emis în 
beneficiul său o hotărâre judecătorească, devenită 
definitivă şi un document executoriu emis în baza 
acesteia, nu putea fi impus la suportarea unor chel-
tuieli suplimentare, legate de procedura de execu-
tare, aceasta fiind (conform reglementărilor la acel 
moment) un drept şi nu o obligaţie. Însă lucrurile au 
evoluat nu tocmai aşa, efectul prevederilor respective 
ducând uneori la imposibilitatea practică de realizare 
cu succes a măsurilor de executare, deoarece oficiilor 
de executare – instituţii de stat la acel moment, nu li 
se alocau mijloace bugetare în acest scop, iar avansa-
rea cheltuielilor de către creditorii urmăritori era doar 
un drept al acestora, nu şi o obligaţiune, cu toate că 
era expres prevăzut în lege că, în cazul avansării de 
către creditor a cheltuielilor pentru acţiunile de exe-

cutare, acesta era deja asigurat că sumele necesare vor 
fi restituite, în ordine prioritară, înainte de satisfacerea 
tuturor creanţelor. 

Situaţia deplorabilă înregistrată (conform statisticii 
pentru anul 2006, s-a atestat aproximativ în 60% ca-
zuri de tergiversare a executării şi 40% de neexecutare 
a documentelor executorii înaintate spre executare) a 
făcut necesară luarea urgentă a unor măsuri în scopul 
sporirii calităţii executării hotărârilor judecătoreşti, al 
reducerii numărului de hotărâri neexecutate şi, respec-
tiv, a numărului de condamnări al Republicii Moldova 
la CEDO pe motiv de neexecutare.

În acest sens, a fost necesară ralierea legislaţiei RM 
la practica internaţională în materie de executare – cu 
precădere a ţărilor Uniunii Europene, în legislaţia că-
rora este prevăzut expres că creditorul-urmăritor este 
persoana care suportă în prealabil cheltuielile pentru 
actele procedurale de executare silită, urmând ca în 
finalul procedurii de executare acestea să fie încasate 
de la debitor şi restituite creditorului. În acest sens, 
am menţiona prevederile Codului privind procedura 
de executare al Estoniei, conform căruia executorul 
judecătoresc este în drept să solicite, prin decizia pro-
prie, avansarea de către creditor a cheltuielilor pentru 
efectuarea actelor de executare. Ulterior, aceste sume 
sunt încasate de la debitor şi restituite creditorului. 
Mai mult decât atât, în cazul în care creditorul refu-
ză să avanseze cheltuielile pentru efectuarea actelor 
de executare sau suma avansată nu este transferată pe 
contul executorului judecătoresc, cel din urmă este în 
drept să renunţe la efectuarea actelor de executare.

Codul de procedură civilă al Germaniei (Cartea VIII 
„Executarea silită”) prevede că cheltuielile pentru efec-
tuarea actelor de executare sunt acoperite de debitor şi 
se încasează odată cu efectuarea actelor de executare, 
instanţa de judecată din oficiu fiind în drept să oblige 
creditorul să avanseze cheltuielile pentru efectuarea ac-
telor de executare.

Codul de procedură civilă al Letoniei, de asemenea, 
prevede expres că, odată cu depunerea documentului 
executoriu spre executare, creditorul este obligat să 
achite taxa de stat, să indice care acţiuni de executare 
urmează a fi efectuate de către executorul judecătoresc 
şi să achite imediat plata pentru efectuarea acestora. La 
fel, dacă în procesul efectuării acţiunilor de executare 
apare necesitatea unor cheltuieli adăugătoare, executo-
rul judecătoresc solicită imediat avansarea cheltuielilor 
respective de către creditor. Totodată, creditorul, care 
nu este scutit de avansarea cheltuielilor pentru efectu-
area actelor de executare, nu le avansează în termenul 
stabilit de executorul judecătoresc, cel din urmă resti-
tuie documentul executoriu creditorului, fără a-l exe-
cuta.

Ca urmare a studierii legislaţiilor statelor europene 
sub acest aspect, precum şi ca urmare a implementării 
recomandărilor făcute de experţii Consiliului Europei 
din 11 iunie 2004 (Raportul de evaluare pentru Mol-
dova „Întărirea şi dezvoltarea executării deciziilor ju-
decătoreşti în cazurile civile şi comerciale – partea A 
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Cheltuielile de executare”), au fost operate modificările 
corespunzătoare în Codul de executare, fiind modifi-
cate prevederile art.35-36. Conformându-se practicilor 
europene la acest capitol, Republica Moldova a depă-
şit momentul critic menţionat, înregistrat în perioada 
2006.

Fără îndoială, progresul în procedura de executare 
a hotărârilor cu caracter civil prin stipulaţia legală că 
costurile pentru executarea hotărârilor judecătoreşti se 
achită de creditori, este evident şi incontestabil, or, îi 
motivează financiar pe executorii judecătoreşti de a 
executa titlurile executorii.

Dar, apare o altă întrebare, şi o altă parte a mone-
dei, care există la situaţia actuală şi care, deşi pare a 
nu se impune atât de insistent, totuşi există, şi anume: 
care va fi raţionamentul că actul de justiţie va fi efectiv 
executat atunci când creditorul nu are surse financiare 
pentru avansarea taxelor de executare, iar debitorul nu 
are venituri sau bunuri ce pot fi urmărite şi, în con-
secintă, executarea titlului executoriu este imposibilă. 
Or, în acest caz, se încalcă art. 6 al Convenţiei Euro-
pene, şi anume – „dreptul la un proces echitabil”, ma-
nifestat prin „neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti 
definitive”.

În situaţia creată, unii reprezentanţi ai societăţii ci-
vile, cărora li se alătură şi avocaţii parlamentari, consi-
deră că este necesară o modificare a mecanismului de 
percepere a taxelor pentru executare, prin modificarea 
art.36-38 din Codul de executare al Republicii Moldo-
va. Propunerea este argumentată sub următoarele as-
pecte, care nu sunt lipsite de sens, şi anume, Republica 
Moldova este un stat în curs de dezvoltare, conform 
sondajelor, marea parte a populaţiei realizează un venit 
sub minimul necesar de existenţă. Apare întrebarea: ar 
fi oare în stare un simplu cetăţean (sau a câta parte din-
tre ei) să aibă puterea financiară de a obţine executarea 
unei hotărâri judecătoreşti în situaţia în care este nece-
sară avansarea, de către reclamant, în cazul executării 
unei obligaţii cu caracter pecuniar a multor cheltuieli 
consecutive în cadrul procesului civil de la depunerea 
cererii de chemare în judecată până la executarea rea-
lă a hotărârii emise de instanţă. Lista acestor cheltuieli 
ar fi cam următoarea: 

– achitarea taxei de stat la depunerea cererii de che-
mare în judecată; 

– suportarea cheltuielilor de judecată necesare, in-
clusiv de asistenţă juridică; 

– avansarea cheltuielilor de executare. 
Însă chiar şi în cazul parcurgerii tuturor etapelor 

menţionate, creditorul urmăritor nu este sigur de fap-
tul restituirii tuturor cheltuielilor suportate, or legea re-
glementează modul restituirii lor, dar nu şi garanţia 
restituirii lor în cazul în care debitorul (persoana fizică 
sau juridică) este insolvabil. 

Luând în considerație cele expuse, apare foarte re-
ală întâlnirea următoarelor situaţii: fie creditorul urmă-
ritor, deţinând o hotărâre judecătorească definitivă în 
beneficiul său nu dispune de suficiente surse financiare 
necesare punerii în executare a titlului executoriu emis 

în baza acesteia, fie ca, rezultat al intentării procedurii 
de executare şi avansării tuturor cheltuielilor necesare, 
executorul judecătoresc constată imposibilitatea exe-
cutării documentului executoriu din cauza că debito-
rul nu deţine bunuri sau venituri pentru satisfacerea 
creanţelor creditorului. În cea din urmă situaţie, chiar 
dacă creditorului i-ar fi fost eşalonată plata cheltuie-
lilor de executare de către executor la intentarea pro-
cedurii, oricum, în caz de neexecutare a documentului 
executoriu, executorul va emite o încheiere prin care 
va dispune încasarea cheltuielilor suportate în cadrul 
respectivei proceduri de executare. 

Reglementările actuale nu conţin prevederi care ar 
da posibilitate unor categorii de creditori, care au o 
situaţie financiară deplorabilă, de a fi scutiţi de plata 
(avansarea) taxelor pentru cheltuielile de executare, 
or art. 37 alin. (5) Cod de executare stabileşte doar 
dreptul executorului judecătoresc de a accepta eşalo-
narea achitării taxelor pentru efectuarea actelor exe-
cutorului judecătoresc.

Făcând o tangenţă cu Codul de procedură civilă, 
menţionăm că spre deosebire de Codul de executa-
re, CPC revede expres posibilitatea judecătorului de a 
amâna sau de a scuti reclamantul de plata taxei de stat 
la depunerea cererii de chemare în judecată. 

În situaţia descrisă, considerăm necesară modifica-
rea prevederilor art. 36-37 prin indicarea posibilităţii 
de scutire de avansarea taxelor pentru cheltuielile de 
executare a unor categorii de creditori, care au o situ-
aţie financiară deplorabilă.  

Referindu-ne anterior la cheltuielile de executare 
sub aspectul taxelor pentru efectuarea actelor executo-
rului judecătoresc şi spezele procedurii de executare, 
în continuare vom încerca să vorbim despre mărimea 
onorariului executorului judecătoresc, ca parte a chel-
tuielilor de executare sub prisma modificărilor aduse 
Codului de executare, operate recent, la 09 mai 2014.

În linii generale, onorariul executorului judecăto-
resc este de fapt venitul realizat de acesta ca urmare a 
activităţii sale de punere în executare a documentului 
executoriu.

Referindu-ne la onorariul executorului judecăto-
resc, menţionăm că acesta constituie componentul cel 
mai oneros din cheltuielile de executare şi ca regulă 
este încasat de la debitor în toate cazurile de stingere 
totală sau parţială a obligaţiei stabilite în documentul 
executoriu sau de încetare a procedurii de executare. 

Codul de executare prevede expres, la art. 38 alin. 
(2), onorariul executorului judecătoresc pentru execu-
tarea documentelor cu caracter pecuniar, şi care ur-
mează a fi calculat în cotă procentuală din suma da-
toriei stinse, va constitui: 10% din suma stinsă pentru 
sumele de până la 100.000 lei, dar nu mai puţin de 500 
lei; 10.000 lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 
pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 
lei; şi 20 de mii lei plus 3% din sumele ce depăşesc 
300.000 lei pentru sumele de peste 300.000 lei.

La data de 09 mai 2014, a intrat în vigoare Legea 
nr.42 din 27.03.2014 pentru modificarea şi comple-
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tarea Codului de executare al RM nr. 443-XV din 24 
decembrie 2004 prin care a fost completat art.38 alin. 
(2) lit. c) cu următorul cuprins „dar nu va fi mai mare 
de 300.000 lei”. Aşadar, odată cu intrarea în vigoare a 
legii noi, a fost plafonat onorariul executorului jude-
cătoresc, fiind expres indicat că mărimea acestuia nu 
poate depăşi 300.000 lei. Dar care a fost totuşi raţio-
namentul modificărilor introduse? 

Dacă să facem o tangenţă cu plata taxei de stat la 
depunerea cererii de chemare în judecată, atunci am 
putea menţiona următoarele: 

până în anul 2010, nu era prevăzută o limită a •	
taxei de stat la depunerea cererii de chemare în jude-
cată;

la data de 20 mai 2010, prin Legea nr. 90 a fost •	
modificată Legea taxei de stat, fiind stabilit un plafon 
maxim al taxei de stat pentru acţiunile civile cu ca-
racter patrimonial: nu mai mult de 25.000 lei pentru 
persoane fizice şi nu mai mult de 50.000 lei pentru 
persoane juridice. 

Introducerea plafonărilor în privinţa plafonării 
onorariilor executorilor judecătoreşti a fost motivată 
de către Ministerul Justiţiei prin necesitatea înlăturării 
impedimentelor de natură financiară pentru realizarea 
liberului acces la justiţie, precum şi întru evitarea si-
tuaţiei ca pe umerii justiţiabililor să fie pusă o povară 
financiară excesivă. Deci, în contextul explicaţiilor 
menţionate, plafonarea onorariului executorului s-ar 
putea justifica prin „uşurarea” situaţiei debitorului, 
care pe lângă datorii enorme (uneori şi în mărime de 
milioane de lei), în cadrul executării silite, urmează a 
achita şi onorarii pe măsura executorului. 

Privind însă situaţia plafonării onorariilor executo-
rului judecătoresc din alt punct de vedere, am remarca 
că spre deosebire de taxa de stat, care este o sursă de 
venit la Bugetul Public Naţional, ororariul executori-
lor judecătoreşti reprezintă, de fapt, venitul realizat de 
acesta ca urmare a activităţii sale de punere în execu-
tare a documentului executoriu. 

Odată cu introducerea respectivei reglementări, în 
societate imediat au apărut opinii diverse şi contro-
versate, în ceea ce priveşte motivelele plafonării ono-
rariului executorilor judecătoreşti, vehiculându-se cu 
ideea precum că motivul ar fi fost fie limitarea onora-
riilor excesive ale executorilor judecătoreşti, fie stabi-
lirea unei „protecţii” debitorilor cu datorii excesive.

Dacă se privea problema sub aspectul limitării 
veniturilor executorilor la executarea unui document 
executoriu cu sume enorme, se argumenta prin faptul 
că la nivelul actual de dezvoltare economică a Repu-
blicii Moldova, posibilităţi de încasare a unor onorarii 
de peste 300.000 lei rar sunt cazuri mai rar întâlnite, 
cu toate că există, iar onorariul executorului, fiind un 
venit legitim al acestuia, nu ar necesita şi justifica o 
plafonare, atât timp cât veniturilor unor altor categorii 
de profesii şi activităţi, cum ar fi: agenţii economici, 
instituţiile financiare, avocaţii, nu sunt supuse unor 
asemenea limitări. Cu atât mai mult, dacă ne referim 
la practica statelor europene reglementări de acest gen 

nu întâlnim. La fel, se mai argumenta şi prin faptul că 
executorul judecătoresc nu acţionează de unul singur, 
ci are în spate un aparat întreg care necesită cheltuieli 
de întreţinere (cheltuieli pentru întreţinerea biroului, 
salariaţilor etc.). 

Dacă se aborda problema din punctul de vedere 
al uşurării situaţiei financiare a debitorilor, răspunsul 
venea simplu: oricare ar fi suma debitoare, onorariul 
care urmează a fi încasat de la acesta nu va depăşi 
suma de 300.000 lei. Reiese că, în cadrul procedurii 
de executare silită, un debitor cu o datorie de 100.000 
lei ar fi discriminat în raport cu un debitor a cărei da-
torie înregistrază milioane, or, în primul caz, onorariul 
va fi perceput din întreaga sumă, în cel de-al doilea 
caz – maximum 300.000 lei. Logic judecând, ajun-
gem la concluzia că modificările operate ar fi în in-
teresul debitorilor cu sume enorme, asigurându-li-se 
prin aceasta, chiar o anumită „siguranţă”.

Punctul tuturor discuţiilor l-a pus Curtea Consti-
tuţională, care prin Decizia nr. 9 din data de 09 oc-
tombrie 2014 a declarat inadmisibilă sesizarea pentru 
controlul constituţionalităţii sintagmei „dar nu va fi 
mai mare de 300.000 de lei” din art.38 alin. (2) lit.c) 
al Codului de executare nr.443-XV din 24 decembrie 
2004.

Cât priveşte completarea alin. (2) art.38 Cod de 
executare cu lit. f), conform căreia în cazul executării 
de către debitor a hotărârii instanţei de judecată în 
termen de până la 15 zile de la intentarea procedurii 
de executare, onorariul executorului judecătoresc va 
fi achitat de debitor în proporţie de 50% o considerăm 
salutabilă şi necesară, fiind un aport major în a spori 
interesul debitorului de a achita cât mai repede suma 
datorată, pentru a nu-şi majora debitul cu onorariul 
integral de executare plus alte cheltuieli legate de pro-
cedurile de executare.

În concluzie, am putea evidenţia că atât onorariul, 
cât şi celelalte cheltuieli de executare silită sunt în sar-
cina debitorului şi urmează a fi recuperate integral de 
către acesta chiar în cazul avansării lor de către cre-
ditor, cu excepţia cazului când creditorul a renunţat la 
executare.

 Aceasta presupune ca debitorul să fie solvabil, adi-
că să dispună de bunuri şi venituri din care urmează a 
fi recuperată atât datoria de bază, cât şi cheltuielile de 
executare avansate de creditor întru asigurarea execu-
tării silite. Ţinând cont de faptul că art.38 alin.(5) Cod 
de executare permite negocierea avansării totale sau 
parţiale a onorariului executorului judecătoresc, întru 
evitarea riscului integral privitor la insolvabilitatea 
debitorului, ar fi mai convenabil creditorilor nego-
cierea avansării doar a unei părţi a onorariului execu-
torului judecătoresc, pentru a-l cointeresa indirect în 
instrumentarea rapidă şi completă a dosarului de exe-
cutare, cu atât mai mult că legislaţia expres prevede că 
executorii pot negocia avansarea totală sau parţială 
a onorariului, nu însă şi să condiţioneze punerea în 
executare a documentelor executorii de achitarea an-
ticipată a onorariului. 
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Conform art.16 alin.(1) şi (2) din Constituţia [1] 
Republicii Moldova, respectarea şi ocrotirea 

persoanei sunt îndatoriri primordiale ale statului. Toţi 
cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii 
şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, na-
ţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau origine socială. 

Conform art.43 alin.(1) şi (2) din Constituţia Repu-
blicii Moldova, orice persoană are dreptul la muncă, la 
libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfă-
cătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şo-
majului. Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Mă-
surile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, 
regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea 
unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, 
concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii 
grele, precum şi alte situaţii specifice.

 Politica statului în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă se elaborează şi se reexaminează cu consul-
tarea patronatelor şi a sindicatelor, ţinând cont de evo-
luţia reglementărilor internaţionale în acest domeniu 
şi de progresul tehnic.

 Potrivit art.5 al Legii securității și sănătății în mun-
că [2], politica statului în domeniul securităţii şi sănă-
tăţii în muncă include următoarele sfere de acţiune, în 
măsura în care ele afectează securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, mediul de lucru:

a) conceperea, încercarea, alegerea, înlocuirea, insta-
larea, amenajarea, utilizarea şi întreţinerea componen-
telor materiale ale muncii (locurile de muncă, mediul 
de lucru, uneltele, maşinile şi materialele, substanţele şi 
agenţii chimici, fizici şi biologici, procedeele de lucru);

b) legăturile care există între componentele ma-
teriale ale muncii şi persoanele care execută sau su-
pervizează munca, precum şi adaptarea maşinilor, 

materialelor, timpului de muncă, organizării muncii şi 
procedeelor de lucru la capacităţile fizice şi mintale 
ale lucrătorilor; 

c) instruirea, inclusiv instruirea periodică, califica-
rea şi motivaţia lucrătorilor care participă, cu un titlu 
sau altul, la atingerea nivelurilor suficiente de securi-
tate şi sănătate în muncă;

d) comunicarea şi cooperarea în domeniul secu-
rităţii şi sănătăţii în muncă la toate nivelurile, de la 
nivelul grupului de lucru, nivelul unităţii şi până la 
nivelul naţional.

Astfel statul este preocupat de asigurarea securității 
și sănătății în muncă a salariaților în scopul evitării 
îmbolnăvirilor ca urmare a prestării muncii (boală 
profesională) sau ca urmare a producerii accidentelor 
de muncă.

Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca 
fiecare lucrător să primească o instruire suficientă, 
adecvată, teoretică şi practică în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informa-
ţii, instrucţiuni şi/sau lecţii:

 la angajare, care include instruirea introductiv-a) 
generală şi instruirea la locul de muncă;

în cazul schimbării locului de muncă, transferu-b) 
lui sau permutării;

la introducerea unui nou echipament de lucru c) 
sau la modificarea echipamentului de lucru existent; 

la introducerea oricărei noi tehnologii sau pro-d) 
ceduri de lucru; 

la executarea unor lucrări speciale. e) 
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi să-

nătăţii în muncă trebuie să fie: 
a) adaptată în funcţie de evoluţia riscurilor profesi-

onale sau de apariţia unor riscuri noi; 
b) periodică şi pe măsura necesităţii.

CERCETAREA  ACCIDENTELOR  DE  MuNCă

Tatiana MACoVEI, 
doctor în drept, lector universitar (USM)

Accidentele de muncă afectează mediul de afaceri și societatea în întregime, manifestate prin afectarea sănătății sau 
pierderea de vieți omenești și cauzarea de suferințe salariaților și membrilor familiilor lor. Mai puține accidente de muncă 
implică mai puține costuri pentru concediile medicale și perturbări ale activității obișnuite a unităților, evitarea cheltuieli-
lor pentru recrutarea și formarea noului personal. Pentru a preveni accidentele la locul de muncă, angajatorii ar trebui să 
stabilească un sistem de management al siguranței care să includă proceduri de evaluare a riscurilor.

Cuvinte-cheie: salariat; angajator; accidente la locul de muncă. 

* * *
As well as the cost in terms of lost lives and suffering to workers and their families, accidents affect business and soci-

ety as a whole. Fewer accidents mean fewer sick leaves, which result in lower costs and less disruption of the production 
process. It also saves employers the expense of recruiting and training new staff, and can cut the cost of early retirement 
and insurance pay-outs.

To prevent accidents occurring in the workplace, employers should establish a safety management system that incor-
porates risk assessment and monitoring procedures.

Keywords: employee, employer, accidents at the workplace.
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Instruirea salariaților este deosebit de importantă, 
deoarece astfel salariații au posibilitatea de a acumula 
cunoștințele necesare ce țin de securitatea și sănătatea 
la locul de muncă în scopul evitării bolilor profesiona-
le sau accidentelor de muncă.

Din cauza deficienţelor de securitate, anual, potri-
vit statisticilor [3], se înregistrează un număr impună-

tor de accidentaţi proveniţi din accidente de muncă. În 
perioada de referinţă, la unităţile cuprinse în statistici, 
s-a înregistrat un număr total de 599 de accidentaţi, 
proveniţi din accidente de muncă, ce determină un in-
dice de frecvenţă de 1,0256 (numărul de accidentaţi 
care revine la o mie de salariaţi).

 

 

 

 

 

 

 Numărul total de zile-om de incapacitate temporară de muncă a accidentaţilor a fost de 14.369, 

determinând un indice de durată medie al incapacităţii temporare de muncă cauzată de accidente 

de muncă de 23,99 (număr de zile-om de incapacitate temporară de muncă ce-i revin unui 

accidentat).  
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Numărul total de zile-om de incapacitate tem-
porară de muncă a accidentaţilor a fost de 14.369, 
determinând un indice de durată medie al incapa-
cităţii temporare de muncă cauzată de accidente de 
muncă de 23,99 (număr de zile-om de incapacita-
te temporară de muncă ce-i revin unui accidentat).  
 Conform art.222 din Codul muncii, una din direcţiile 
principale ale politicii de stat în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă este cercetarea şi evidenţa acci-
dentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Potrivit 
art.13 lit. p) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr.186-XVI din 10 iulie 2008, angajatorul este obligat 
să asigure comunicarea, cercetarea, evidenţa şi rapor-
tarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate, ela-
borarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora. 
 Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează în con-
formitate cu Regulamentul privind modul de cercetare 
a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr.1361 din 22 decembrie 2005 [4]. Regula-
mentul în cauză obligă angajatorul să comunice imedi-
at Inspectoratului de Stat al Muncii despre producerea 
accidentelor de muncă şi să asigure cercetarea acestora.  
 Anual inspectorii de muncă cercetează circa 200 de 
accidente de muncă. Astfel pe parcursul anului 2013, 
la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunica-
te 445 de accidente (inclusiv 10 accidente produse 
în anii precedenţi). Prin dispoziţia Directorului In-
spectoratului de Stat al Muncii au fost dispuse spre 
cercetare inspectorilor de muncă 191 de accidente, în 
urma cărora au suferit 219 persoane. Au fost cercetate 
254 de accidente cu incapacitate temporară de muncă 
de către comisiile de cercetare a întreprinderilor. Din 
numărul total de accidente cercetate de inspectorii de 
muncă, 112 au fost clasificate ca accidente de mun-
că, din care 38 mortale (un accident produs în anul 
2012) – în urma cărora au avut de suferit mortal 40 
de persoane (inclusiv 1 minor, care a fost accidentat 
mortal la lucrări de încărcat lemne), 74 grave (un acci-
dent produs în anul 2009, 3 accidente produse în anul 
2012) – în care au suferit 89 de persoane. Pe parcursul 
anului, inspectorii muncii au cercetat 21 de accidente 
cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora 
au fost accidentate 29 de persoane. 

Dosarele de cercetare a accidentelor de muncă gra-
ve şi mortale, întocmite de inspectorii de muncă, au 
fost remise pe adresa organelor de poliţie pentru exa-
minare sub aspect penal.

Din informaţiile parvenite, Organele de urmărire 
penală au intentat proceduri penale pe marginea a 10 
dosare. Au fost înaintate spre examinare instanţelor de 
judecată 10 dosare penale, 7 – fiind clasate. În proces 
de examinare se află 2 dosare penale. Conform art. 
183 din Codul penal, a fost emisă 1 sentinţă de con-
damnare.

 Pierderile materiale în urma accidentelor de mun-

că suportate de unităţile, vizate în statistici, în anul 
2013 se estimează la 3153,3 mii lei, din care 61 la 
sută constituie plăţile conform certificatelor de conce-
diu medical, 2 la sută reprezintă plăţi pentru repararea 
prejudiciului cauzat, 18 la sută sunt plăţile indemniza-
ţiilor unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau 
decesul angajatului şi 19 la sută constituie valoarea 
mijloacelor de producţie defectate. Pentru realizarea 
anumitor garanţii stabilite de legislaţie, în anul rapor-
tat au beneficiat de cel puţin de un fel de înlesniri şi 
sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă 76.653 
salariaţi, dintre care 46.411 femei.

Clasificarea şi definirea accidentelor 
Accidentele de muncă se clasifică în diferite cate-

gorii. O primă clasificare se referă la:
accidente de muncă; a) 
accidente în afara muncii. b) 

Prin accident de muncă se înţelege un eveniment 
care a produs vătămarea violentă a organismului sa-
lariatului (leziune, stres psihologic, electrocutare, 
arsură, degerare, asfixiere, intoxicaţie acută, leziuni 
corporale provocate de insecte şi animale, de calami-
tăţi naturale etc.), ca urmare a acţiunii unui factor de 
risc (însuşire, stare, proces, fenomen, comportament) 
propriu unui element al sistemului de muncă (execu-
tant, sarcini de muncă, mijloace de producţie, mediu 
de muncă) şi care a condus la pierderea temporară sau 
permanentă a capacităţii de muncă ori la decesul sala-
riatului, survenit: 

a) în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă sau obli-
gaţiilor de serviciu; 

b) înainte de începerea sau după încetarea lucrului, 
când salariatul se deplasează de la intrarea în incinta 
întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (în continuare – 
unitate) până la locul de muncă şi invers, îşi schimbă 
îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de 
protecţie şi de lucru, şi invers, preia sau predă locul de 
muncă şi mijloacele de producţie; 

c) în timpul pauzelor stabilite, când salariatul se 
află pe teritoriul unităţii sau la locul său de muncă, 
precum şi în timpul frecventării încăperilor sanitaro-
igienice sau auxiliare; 

d) în timpul deplasării de la domiciliu la lucru, şi 
invers, cu transportul oferit de unitate, în modul stabi-
lit, precum şi în timpul îmbarcării sau debarcării din 
acest mijloc de transport; 

e) în timpul deplasării de la unitatea în care este în-
cadrat salariatul, până la locul de muncă, organizat în 
afara teritoriului unităţii, sau până la o altă unitate, şi 
invers, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă sau 
a obligaţiilor de serviciu, în timpul util pentru aceasta 
şi pe traseul stabilit al deplasării, indiferent de modul 
de deplasare sau mijlocul de transport utilizat; 

f) în cadrul participării la acţiuni culturale, spor-
tive sau la alte activităţi organizate de unitate în baza 
ordinului sau dispoziţiei emise de angajator; 



35

Nr. 7, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

g) în cadrul acţiunii întreprinse din proprie iniţia-
tivă pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol ori 
pentru salvarea altui salariat de la un pericol în cir-
cumstanţele specificate la literele a),b),с),d) şi f) ale 
prezentului punct; 

h) în timpul instruirii de producţie sau practicii 
profesionale în bază de contract încheiat între anga-
jator şi instituţia de învăţământ, între angajator, elevi 
şi studenţi. 

Prin accident în afara muncii se înţelege un eve-
niment care a provocat vătămarea violentă a organis-
mului salariatului, chiar dacă s-a produs în timpul de 
muncă al acestuia, la locul de muncă sau pe terito-
riul unităţii, în condiţii neprevăzute la punctul 3 din 
prezentul Regulament, cauza directă a căruia este de-
terminată de fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea 
sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu (joacă, 
încăierare, automutilare intenţionată, sinucidere, ca-
zuri de boală latentă şi moarte naturală, folosire a mij-
loacelor de producţie în scopuri personale fără per-
misiunea angajatorului sau conducătorului, comitere 
a unui furt din avutul unităţii, angajatorului persoană 
fizică şi altele de acest gen). Activităţile, actele sau 
faptele menţionate în prezentul punct trebuie să fie 
confirmate prin documente corespunzătoare. 

În dependență de consecințele produse, accidente-
le de muncă se clasifică în următoarele categorii: 

a) accident care produce incapacitate temporară 
de muncă – eveniment ce a provocat pierderea parţi-
ală sau totală de către salariat a capacităţii de muncă 
pentru un interval de timp de cel puţin o zi, cu carac-
ter reversibil după terminarea tratamentului medical, 
confirmată de instituţia medicală în modul stabilit; 

b) accident grav – eveniment care a provocat vă-
tămarea gravă a organismului salariatului, confirmată 
de instituţia medicală în modul stabilit; 

c) accident mortal – eveniment care a cauzat, ime-
diat sau după un anumit interval de timp de la produ-
cerea lui, decesul salariatului, confirmat de instituţia 
de expertiză medico-legală în modul stabilit. 

În dependență de numărul de victime, accidentele 
de muncă se clasifică în: 

a) accident individual, în urma căruia este afectat 
un singur salariat; 

b) accident colectiv, în urma căruia sunt afectaţi, în 
acelaşi timp, în acelaşi loc şi din aceeaşi cauză, mini-
mum doi salariaţi.

Comunicarea despre accidentul de muncă
Fiecare accidentat sau martor ocular este obligat să 

anunţe imediat despre accidentul produs conducătorul 
său direct sau oricare conducător superior al acestuia şi 
să acorde, după caz, primul ajutor. Un obstacol în cer-
cetarea obiectivă a circumstanţelor şi cauzelor în care 
se produc accidentele de muncă, prin urmare, un ob-
stacol în determinarea măsurilor de prevenire a unor 
evenimente similare, este comunicarea cu întârziere 

sau necomunicarea de către angajator Inspectoratului 
de Stat al Muncii despre producerea acestor eveni-
mente. O dificultate aparte în procesul de cercetare 
o constituie accidentele produse cu persoanele aflate 
într-o relaţie de muncă nedeclarată.

Conducătorul, fiind anunţat despre accident: 
va organiza acordarea ajutorului medical acci-•	

dentatului şi, dacă va fi necesar, îl va transporta la o 
instituţie medicală de la care va solicita certificatul 
medical cu privire la caracterul vătămării violente a 
organismului acestuia; 

va evacua, după caz, personalul de la locul ac-•	
cidentului; 

va informa angajatorul despre accidentul pro-•	
dus; 

va menţine neschimbată situaţia reală, în care •	
s-a produs accidentul, până la primirea acordului per-
soanelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazu-
rilor în care menţinerea acestei situaţii ar provoca alte 
accidente ori ar periclita viaţa sau sănătatea altor per-
soane. În cazul în care se impune modificarea situaţiei 
reale, în care s-a produs accidentul, în prealabil, se vor 
face fotografii şi scheme ale locului unde s-a produs 
accidentul, se vor aduna probe, materiale ce pot fur-
niza informaţii despre accidentul produs, pentru a fi 
predate persoanelor care efectuează cercetarea. 

 Angajatorul este obligat să comunice imediat des-
pre producerea accidentelor la locul de muncă (prin 
telefon sau prin orice alte mijloace de comunicare) 
Inspectoratului de Stat al Muncii, Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale şi, după caz, forului superior, orga-
nului sindical de ramură sau interramural, organelor 
pentru supraveghere tehnică sau energetică, Centrului 
de Medicină Preventivă teritorial (în cazurile de into-
xicaţie acută). 

În cazul producerii accidentelor grave şi mortale, 
va comunica suplimentar comisariatului de poliţie din 
raza raionului sau sectorului în care s-a produs acci-
dentul de muncă. 

În cazul în care printre accidentaţi se vor afla sala-
riaţi ai altor unităţi din ţară sau din străinătate, anga-
jatorul la care s-a produs accidentul va comunica ime-
diat despre aceasta administraţiei unităţii respective şi 
reprezentanţei diplomatice a ţării, cetăţenia căreia o 
avea accidentatul (în cazul accidentului mortal al sa-
lariatului unei unităţi din străinătate, detaşat în interes 
de serviciu la o unitate din Republica Moldova). 

Instituţia medicală care acordă asistenţă acciden-
tatului este obligată să anunţe Inspectoratul de Stat al 
Muncii sau inspecţia teritorială de muncă, în raza că-
ruia se află, datele cunoscute ce ţin de identitatea acci-
dentatului şi a unităţii în care s-a produs accidentul. 

 Comunicarea despre producerea accidentelor va 
cuprinde următoarele date: 

denumirea, adresa unităţii sau a angajatorului •	
persoanei fizice; 
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numele, prenumele, starea familială, vârsta şi •	
profesia accidentatului/accidentaţilor;

data şi ora producerii accidentului; •	
locul şi circumstanţele care se cunosc în legătu-•	

ră cu accidentul produs; 
caracterul vătămării violente a organismului ac-•	

cidentatului; 
numele şi funcţia persoanei care a transmis co-•	

municarea, numărul telefonului de legătură.
 Comunicarea accidentelor de muncă, din cele rela-

tate supra, este obligatorie, în caz contrar, cei vinovați 
de necomunicarea accidentelor de muncă sunt pasibili 
de a fi sancționați.

 Cercetarea accidentelor
Scopul cercetării accidentelor de muncă constă în 

clasificarea lor, determinarea circumstanţelor, cauze-
lor şi încălcărilor actelor normative şi altor reglemen-
tări ce au condus la accidentarea salariaţilor, stabilirea 
persoanelor care au încălcat prevederile actelor nor-
mative şi a măsurilor corespunzătoare întru preveni-
rea unor asemenea evenimente. 

Accidentele grave şi mortale produse la locul de 
muncă sunt cercetate de Inspectoratul de Stat al Mun-
cii, cele cu incapacitate temporară de muncă – de co-
misia angajatorului, iar în unele cazuri – de Inspec-
toratul de Stat al Muncii (în cazul în care angajatorul 
nu dispune de posibilitatea de a constitui o comisie de 
cercetare a evenimentului). 

 La cercetarea accidentelor au dreptul să partici-
pe, după caz, reprezentanţii împuterniciţi ai forului 
superior, ai autorităţilor administraţiei publice locale 
(specialişti pentru protecţia muncii), Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale şi ai organului sindical, Centrului 
de Medicină Preventivă teritorial, precum şi să asiste 
persoanele care reprezintă, în modul stabilit, interese-
le accidentaţilor sau ale familiilor acestora. 

 La cercetarea accidentelor care s-au produs la 
obiectele supuse controlului organelor pentru supra-
veghere tehnică sau energetică, au dreptul să participe 
şi reprezentanţii împuterniciţi ai acestor organe. 

Persoanele desemnate să cerceteze accidentele au 
dreptul:

 să pună întrebări şi să ia declaraţii de la orice a) 
persoană cu funcţii de răspundere, salariat, persoană 
ce deţine informaţii referitoare la accident;

 să examineze orice documente ale angajato-b) 
rului necesare pentru identificarea circumstanţelor şi 
cauzelor producerii accidentelor;

să dispună, după caz, efectuarea expertizei teh-c) 
nice a mijloacelor de producţie. 

Fiecare participant la cercetarea unui accident, pe 
parcursul desfăşurării acesteia, în prezenţa inspectoru-
lui de muncă, are dreptul să pună întrebări persoane-
lor cu funcţii de răspundere, salariaţilor, persoanelor 
ce deţin informaţii referitoare la accident, să înainteze 
propuneri şi, după caz, să-şi expună în scris opinia 

privind circumstanţele, cauzele producerii accidentu-
lui şi despre persoanele care au încălcat actele norma-
tive şi alte reglementări, ce au condus la producerea 
accidentului. Opinia va fi înaintată persoanelor care 
cercetează evenimentul spre a fi inclusă în dosarul de 
cercetare. 

Cercetarea accidentelor în afara muncii se va efec-
tua în modul stabilit de Regulamentul privind cerceta-
rea accidentelor de muncă. Comisia unităţii, iar, după 
caz, inspectorul de muncă, va finaliza cercetarea, cu 
întocmirea în formă liberă a unui proces-verbal de 
cercetare a accidentului în afara muncii, în care vor 
fi expuse doar circumstanţele şi cauzele producerii 
acestui eveniment. Procesul-verbal întocmit de co-
misia unităţii va fi aprobat de conducătorul unităţii 
respective, cu aplicarea ştampilei unităţii. Inspectorul 
de muncă va întocmi procesul-verbal pe blancheta cu 
antet a inspecţiei teritoriale de muncă. 

Legislația în vigoare prevede reglementări specia-
le de cercetare a accidentelor de muncă în dependență 
de categoria acestora.

Cercetarea accidentelor cu incapacitate tempora-
ră de muncă 

 Pentru cercetarea unui accident cu incapacitate 
temporară de muncă, în termen de cel mult 24 de ore 
din momentul primirii comunicării despre acest eve-
niment, angajatorul va desemna prin dispoziţie scrisă 
comisia de cercetare. Comisia va fi formată din cel 
puţin trei persoane, în componenţa căreia vor intra 
conducătorul serviciului (specialist) pentru protecţia 
muncii şi câte un reprezentant al angajatorului şi al 
sindicatului (salariaţilor). 

Persoanele desemnate în comisia de cercetare tre-
buie să dispună de pregătire tehnică respectivă şi să 
nu facă parte dintre persoanele care aveau obligaţia de 
a organiza, controla sau conduce procesul de muncă 
la locul unde s-a produs accidentul. În unele cazuri, 
astfel de accidente vor fi cercetate de Inspectoratul de 
Stat al Muncii, în modul stabilit de prezentul Regula-
ment. 

Accidentul suportat de salariatul unei unităţi în 
timpul îndeplinirii sarcinii de muncă sau obligaţiilor 
de serviciu la o altă unitate va fi cercetat de către co-
misia unităţii la care s-a produs accidentul, cu parti-
ciparea reprezentantului unităţii al cărei salariat este 
accidentatul. 

Un exemplar al dosarului de cercetare va fi expedi-
at unităţii al cărei salariat este accidentatul. 

Accidentul suportat de salariatul unităţii care 
efectuează lucrări pe un sector repartizat acesteia de 
o altă unitate va fi cercetat de unitatea ce efectuează 
lucrările respective. Accidentele suportate de elevi şi 
studenţi în timpul când prestează munca sau îşi des-
făşoară practica profesională în unităţi vor fi cercetate 
de comisia unităţii, cu participarea reprezentantului 
instituţiei de învăţământ. 
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De la data emiterii dispoziţiei respective, comisia 
unităţii va cerceta circumstanţele şi cauzele producerii 
accidentului, va întocmi şi va semna, în termen de cel 
mult 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de cercetare, 
care ulterior va fi aprobat şi semnat de către angajator 
în termen de 24 de ore. Accidentele cercetate de In-
spectoratul de Stat al Muncii se vor finaliza cu întoc-
mirea unui proces-verbal de cercetare pe blancheta cu 
antet a inspecţiei teritoriale de muncă respectiv.

Cercetarea accidentelor grave şi mortale 
Accidentele grave şi mortale vor fi cercetate de că-

tre Inspectoratul de Stat al Muncii, care va desemna 
inspectorii de muncă ce vor efectua cercetarea acci-
dentelor, fără a se preta influenţelor de orice fel. 

La cererea Inspectoratului de Stat al Muncii sau 
unităţii, instituţia medicală care acordă asistenţă acci-
dentatului va elibera, în termen de 24 de ore, certifica-
tul medical cu privire la caracterul vătămării violente 
a organismului acestuia, iar instituţia de expertiză me-
dico-legală, în termen de 5 zile după finalizarea exper-
tizei, va elibera Inspectoratului de Stat al Muncii, în 
mod gratuit, concluzia din raportul de expertiză medi-
co-legală asupra cauzelor decesului accidentatului. 

Evenimentul produs în timpul îndeplinirii obli-
gaţiilor de serviciu cu transport auto, aerian, fluvial, 
naval sau feroviar va fi cercetat în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament, folosind, după 
caz, materialele de cercetare întocmite de organele de 
supraveghere a traficului. 

Organele de supraveghere a traficului, în temeiul 
unui demers, vor elibera angajatorului sau inspectoru-
lui de muncă, în termen de 5 zile de la momentul fina-
lizării cercetării, concluzia asupra cauzelor producerii 
accidentului şi persoanelor care au încălcat prevederi-
le actelor normative. 

 De la data emiterii dispoziţiei de cercetare a ac-
cidentului, inspectorul de muncă va întocmi şi va 
semna, în termen de cel mult 30 de zile (cu excepţia 
cazurilor care necesită expertize tehnice, situaţiilor în 
care Inspectoratul de Stat al Muncii poate prelungi 
termenul până la obţinerea documentelor necesare şi 
rezultatelor expertizelor), procesul-verbal de cerce-
tare (conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament) 
pe blancheta cu antet a inspecţiei teritoriale de muncă 
respectiv. 

În cazul participării reprezentanţilor, specificaţi la 
pct. 15 şi 16 din prezentul Regulament, procesul-ver-
bal va fi semnat şi de aceştia.

Finalizarea cercetării accidentelor 
Cercetarea accidentelor se va finaliza cu întocmi-

rea dosarului de cercetare care va cuprinde: 
a) procesul-verbal de cercetare a accidentului de 

muncă (în cazul accidentelor colective, procesul-ver-
bal se va întocmi pentru fiecare accidentat); 

b) procesul-verbal de cercetare a accidentului în 
afara muncii; 

c) opiniile participanţilor la cercetarea accidentu-
lui (după caz); 

d) declaraţiile accidentaţilor (dacă va fi posibil); 
e) declaraţiile persoanelor care au obligaţia să asi-

gure măsurile de protecţie a muncii la locul de muncă 
unde s-a produs accidentul; 

f) declaraţiile martorilor oculari; 
g) fotografii şi scheme ale locului unde s-a produs 

accidentul; 
h) alte acte şi documente necesare pentru clarifica-

rea circumstanţelor şi cauzelor ce au condus la produ-
cerea accidentului; 

i) încheierea expertizei tehnice (dacă este necesa-
ră); 

j) certificatul medical cu privire la caracterul vătă-
mării violente a organismului accidentatului; 

k) concluzia din raportul de expertiză medico-le-
gală asupra cauzelor decesului accidentatului (în ca-
zul accidentelor mortale). 

Toate materialele din dosar vor fi paginate şi şnu-
ruite. Inspectorul de muncă va expedia, în termen de 
cel mult 3 zile de la data semnării procesului-ver-
bal de cercetare, câte un exemplar al dosarului de 
cercetare al accidentului: Inspectoratului de Stat al 
Muncii, organului de poliţie, inspecţiei teritoriale 
de muncă, unităţii respective, după caz, organelor 
şi instituţiilor reprezentanţii cărora au participat la 
cercetare. Originalul dosarului de cercetare a acci-
dentului se expediază unităţii, iar, după caz, autori-
tăţii administraţiei publice locale care înregistrează 
şi ţine evidenţa accidentelor produse la angajatori-
persoane fizice. 

Dacă Inspectoratul de Stat al Muncii va constata că 
la cercetarea accidentului au fost comise erori sau au 
apărut noi circumstanţe ale producerii accidentului, 
inspectorul general de stat al muncii este în drept să 
dispună o cercetare nouă sau suplimentară a acciden-
tului în cauză.

 Înregistrarea și evidența accidentelor
 Accidentele se înregistrează şi se ţin în evidenţă de 

către unităţi, ai căror salariaţi sunt sau au fost acciden-
taţii, iar cele produse la angajator-persoană fizică se 
înregistrează şi se ţin în evidenţă de către autoritatea 
administraţiei publice locale (primărie) pe teritoriul 
căreia este înregistrat contractul individual de muncă. 

Accidentele suferite de elevi şi studenţi în timpul 
prestării muncii sau în cadrul practicii profesionale la 
unităţi se înregistrează de unitate. 

Accidentele de muncă se înregistrează şi se ţin în 
evidenţă separat de accidentele în afara muncii. 

Dosarele de cercetare a accidentelor se ţin în evi-
denţă şi se păstrează la unitate (primărie) timp de 50 
de ani, iar la organele interesate – în funcţie de nece-
sitate. 

În cazul lichidării unităţii (primăriei) sau neasigu-
rării integrităţii documentelor, dosarele de cercetare 
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a accidentelor se vor transmite spre păstrare arhivei 
de stat. 

Unităţile (primăriile) vor raporta anual organelor 
de statistică, în modul stabilit, despre situaţia statis-
tică a accidentelor de muncă înregistrate în perioada 
de referinţă.

 Dispoziții finale
 La cererea accidentatului sau a persoanei care re-

prezintă interesele familiei acestuia şi a organelor in-
teresate, angajatorul sau Inspectoratul de Stat al Mun-
cii îi va expedia, în termen de cel mult 3 zile din data 
adresării, copia autentificată a procesului-verbal de 
cercetare a accidentului de muncă sau copia procesu-
lui-verbal de cercetare a accidentului în afara muncii. 

În cazul în care unitatea refuză întocmirea proce-
sului-verbal de cercetare a accidentului de muncă sau 
procesului-verbal de cercetare a accidentului în afara 
muncii, precum şi în cazul în care accidentatul sau 
persoana care îi reprezintă interesele nu este de acord 
cu conţinutul procesului-verbal, litigiul va fi soluţio-
nat în conformitate cu legislaţia referitoare la soluţio-
narea litigiilor individuale de muncă. 

Responsabilitatea pentru comunicarea, cercetarea, 
raportarea, evidenţa corectă şi oportună a accidente-
lor produse în muncă, pentru întocmirea proceselor-
verbale şi pentru realizarea măsurilor de lichidare a 
cauzelor accidentelor de muncă o poartă conducătorul 
unităţii. 

Controlul asupra comunicării, cercetării, raportării 
şi evidenţei accidentelor produse în muncă, precum şi 
asupra realizării măsurilor de lichidare a cauzelor ac-
cidentelor de muncă îl exercită inspecţiile teritoriale 
de muncă. 

Cheltuielile aferente cercetării accidentelor, efec-
tuării expertizelor, perfectării şi expedierii dosarelor 
cercetării le suportă angajatorul al cărui salariat este 
sau a fost accidentatul. 

 Persoanele culpabile de împiedicarea sau tergi-
versarea cercetării accidentelor poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Potrivit art.1 al Legii asigurării pentru accidente 
de muncă și boli profesionale [5] dreptul la asigurare 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale este 
garantat de stat. Asigurarea pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale constă în stabilirea unor raporturi 
specifice, prin care se asigură protecţia socială împo-
triva următoarelor categorii de riscuri profesionale: 
diminuarea capacităţii de muncă, pierderea capacităţii 
de muncă, deces ca urmare a accidentului de muncă 
sau a bolii profesionale. Asigurarea pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale face parte integrantă din 
sistemul public de asigurări sociale obligatorii. Asigu-
rarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
garantează persoanelor asigurate un ansamblu de pre-
staţii şi indemnizaţii pentru: diminuarea şi compen-
sarea consecinţelor accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale și promovarea securităţii muncii şi a pre-
venirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi 
indemnizaţii de asigurare: prestaţii pentru reabilitare 
medicală; prestaţii pentru recuperarea capacităţii de 
muncă; prestaţii pentru reabilitarea profesională; in-
demnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; 
indemnizaţie pentru transferarea temporară la altă 
muncă; indemnizaţie de invaliditate; indemnizaţie de 
deces.

Concluzie
Statul, angajatorii și fiecare salariat este obligat să 

respecte condițiile ce țin de securitatea și sănătatea 
în muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă. 
Organizația Internațională a Muncii estimează că anu-
al 2,34 mil. de oameni mor din cauza accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale. Data de 28 aprilie la 
nivel internaţional are o semnificație dublă și este ori-
entată în două direcții: este o zi dedicată comemorării 
celor care şi-au pierdut viaţa în urma accidentelor de 
muncă şi bolilor profesionale, și, de asemenea, este 
ziua special dedicată promovării securităţii şi sănătăţii 
în muncă. Din anul 2010, la iniţiativa sindicatelor şi 
în Republica Moldova ziua de 28 aprilie este oficial 
recunoscută ca „Ziuă Mondială pentru Securitate şi 
Sănătate în muncă”.
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Politicile în domeniul protecţiei sociale a familiei 
şi copilului sunt orientate spre încurajarea nata-

lităţii prin promovarea acţiunilor eficiente de susţinere 
a familiei [1].

Constituţia Republicii Moldova, prin art.48-49, de-
semnează familia în calitate de „element natural şi fun-
damental al societăţii”, care are „dreptul la ocrotire din 
partea societăţii şi a statului” [2]. 

Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte 
măsuri, formarea familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce 
îi revin. Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, 
stimulând dezvoltarea instituţiilor necesare [3].

Acordarea unui ajutor din partea statului familiei în 
scopul întreţinerii şi educării copiilor reprezintă o pro-
blemă, care formează obiectul reglementării juridice nu 
numai în plan naţional, dar şi internaţional. 

Conform: art. 16 şi art. 25 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului [4], art.26 din Convenţia cu pri-
vire la drepturile copilului [5], art. 16 din Carta Socială 
Europeană (revizuită) [6], este consfinţit dreptul fami-
liei, în calitate de celulă fundamentală a societăţii, la o 
protecţie socială, juridică şi economică corespunzătoa-
re, în vederea asigurării deplinei sale dezvoltări. 

Actualmente, pentru copiii educaţi în familii, statul 
garantează două tipuri de indemnizaţii: 

indemnizaţii, ca prestaţii sociale, •	 care se acordă 
persoanelor neasigurate, finanţate de la bugetul de stat; 

indemnizaţii, ca prestaţii de asigurări sociale, •	
care se acordă persoanelor asigurate, finanţate de la bu-
getul asigurărilor sociale de stat ( BASS). 

Indemnizaţiile, ca prestaţii sociale, sunt acele bene-
ficii băneşti, adresate familiilor cu copii, şi reprezintă 
principalul suport economic din partea statului, care se 
exprimă în plăţi unice sau periodice, acordate familiei 
pentru naşterea, îngrijirea şi creşterea copilului [7]. 

Prestaţiile sociale reprezintă nişte beneficii necon-
tributorii de asistenţă socială (în bani sau în natură), 
care se acordă fără plata unei contribuţii prealabile şi 
se finanţează de la bugetul de stat, pe baza dreptului de 
cetăţean, tuturor cetăţenilor [8].

În sistemul public, persoanele asigurate au dreptul 
la prestaţii de asigurări sociale, ce reprezintă drepturi 
în bani sau în natură, ce se cuvin persoanelor asigurate, 
în condiţiile legii, corelative contribuţiilor de asigurări 
sociale [9].

Indemnizaţiile, ca prestaţii de asigurări sociale, 
sunt nişte venituri de înlocuire pentru pierderea totală 
sau parţială a salariilor, ca urmare a survenirii riscului 
maternităţii şi de creştere şi îngrijire a copilui [10]. 

Statutul persoanei asigurate în legislaţia Republicii 
Moldova, îl regăsim în art.1, 4, 5 și 6 din Legea privind 
sistemul public de asigurari sociale, modificată prin Le-
gea Parlamentului nr.160 din 18.07.2014 [11]. 

Potrivit art.1 din Legea nominalizată, prin noţiunea 

DREPTuL  LA  INDEMNIzAŢII  AL  PERSOANELOR 
ASIGuRATE  ŞI  NEASIGuRATE  ÎN  PERIOADA  DE 

MATERNITATE,  CREŞTERE  ŞI  ÎNGRIjIRE  A  COPILuLuI
 

Ludmila ProCA, 
doctor în drept

Prezentul articol este dedicat cetăţenilor cu statut de persoană asigurată sau neasigurată, se reflectă drepturile lor la 
indemnizaţii: de maternitate, unică la naşterea copilului, de creştere şi îngrijire a copilului până la vârstele de 1,5/3 ani, în 
baza legislaţiei Republicii Moldova, cu cele mai esenţiale modificări din anii 2012- 2015. 

 Indemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului până la vârstele de 1,5 /3 ani 
sunt denumite de legiuitorul naţional – indemnizaţii adresate familiilor cu copii. 

 Dreptul la indemnizaţia de maternitate se acordă femeilor salariate şi ucenicelor, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor 
salariaţi, şomerelor cu dreptul la ajutor de şomaj. 

 Dreptul de a beneficia de indemnizaţii adresate familiilor cu copii îl au atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate 
cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova. 
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* * *
This article is dedicated to insured and uninsured persons, there are reflected their rights to benefits: maternity leave 

unique at child-birth, child- rearing and bringing up till the age of 1.5- 3 years old, according to legislation of Republic of 
Moldova with the most essential changes from 2012- 2015.
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allowance.
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de asigurat în sistemul public, se înţelege persoană fi-
zică, aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în 
Republica Moldova, având obligaţia de a plăti contri-
buţii de asigurări sociale la BASS, în vederea benefi-
cierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlă-
turarea riscurilor sociale asigurate, prevăzute de lege 
[12] (vârsta, dizabilitatea, accidentele de muncă, bolile, 
maternitatea, pierderea locului de muncă, decesul), iar 
prin art.4 s-a determinat cercul de persoane, asigurate 
obligatoriu, prin efectul Legii, şi anume: 

1) persoana care desfăşoară activitate pe bază de 
contract individual de muncă;

2) persoana care desfăşoară activitate în funcţie 
electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, 
legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, ale 
cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate, cu cele ale per-
soanei prevăzute la pct.1; 

3) persoana care realizează un venit anual echiva-
lent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi 
se regăseşte în una din situaţiile următoare:

a) este asociat unic, comanditar, acţionar sau mana-
ger în societate comercială cu care nu a încheiat con-
tract individual de muncă;

b) este manager cu contract de management;
c) este membru al unei asociaţii familiale;
d) este autorizată să desfăşoare activitate indepen-

dentă;
e) este angajată în o instituţie internaţională, dacă nu 

este asiguratul acesteia;
f) este membru de cooperativă meşteşugărească;
g) desfăşoară activitate în o unitate de cult recunos-

cută şi nu are încheiat contract individual de muncă;
h) a atins vârsta de 16 ani şi nu întâmpină restricţii 

în asigurarea obligatorie conform prezentei legi;
4) persoana care realizează un venit anual echiva-

lent cu cel puţin 3 salarii medii lunare pe economie şi 
se regăseşte în una din situaţiile următoare:

b) desfăşoară activitate agricolă în cadrul gospodări-
ei ţărăneşti sau activitate privată în domeniul forestier;

c) este membru al unei societăţi agricole sau al altor 
forme de asociere din agricultură;

5) persoana care realizează prin cumul un venit anu-
al echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe eco-
nomie şi se regăseşte în două sau în mai multe situaţii 
din acest articol.

Plătitorii contribuţiilor la BASS sunt obligaţi să pre-
zinte, pe suport de hârtie, sau utilizând metode automa-
tizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii 
digitale, declaraţia privind calcularea şi utilizarea con-
tribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi de-
claraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor, după 
cum urmează [13]: 

a) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de 
forma juridică de organizare – lunar, până la data de 25 
a lunii următoare celei de gestiune;

b) persoanele fizice: întreprinzători individuali, 
avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi medi-
atori, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în 
modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de 
organizare, care nu au persoane angajate prin contract 

individual de muncă – o dată pe an, până la data de 15 
ianuarie a anului următor celui de gestiune;

c) declaraţiile de corectare pentru perioadele anului 
de gestiune – până la 25 martie a anului următor celui 
de gestiune.

Categoriile de persoane, care nu se regăsesc în situ-
aţiile prevăzute la art.4 din Legea privind sistemul pu-
blic de asigurari sociale, se pot asigura pe bază de con-
tract individual de asigurare, în condiţiile legii [14]. 

Asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale au 
dreptul la indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia 
pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlini-
rea vârstei de 3 ani, reglementate de art.5 alin. (1) lit.d), 
f) ale Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate 
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 
nr.289-XV din 22 iulie 2004 [15], modificată prin Le-
gea Parlamentului nr.50 din 28.03.2014 [16]. 

În cazul persoanelor neasigurate indemnizaţia luna-
ră pentru creşterea şi îngrijirea copilului se stabileşte 
până la împlinirea vârstei de 1,5 ani. 

Atăt indemnizaţia lunară pentru creşterea şi îngri-
jirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani – în 
cazul persoanelor asigurate, cât şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlini-
rea vârstei de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate, 
sunt reglementate de Regulamentul cu privire la modul 
de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor 
cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478 
din 15 noiembrie 2002 [17], cu modificările şi com-
pletările ulterioare, aprobate prin Hotărârea nr.1020 din 
22.12.2014 [18] (în continuare Regulament).

Persoanele asigurate şi neasigurate au dreptul de a 
beneficia şi de indemnizaţie unică la naşterea copilului, 
finanţată de la bugetul de stat şi reglementată de Regu-
lamentul nominalizat. 

Potrivit acestui Regulament, persoană asigurată se 
consideră persoana, care îndeplineşte condiţiile prevă-
zute în art. 6 alin. (1), (2) sau (3) al Legii nr. 289-XV 
din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapa-
citate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 
sociale, şi anume: 

1) dacă are stagiu total de cotizare de cel puţin 3 
ani; 

2) dacă are stagiu total de cotizare de până la 3 ani, 
atunci beneficiază de dreptul la indemnizaţie pentru 
creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, 
dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni 
în ultimele 24 de luni, premergătoare datei naşterii co-
pilului;

3) dacă desfăşoară activitate pe bază de contract in-
dividual de muncă pe durată determinată, inclusiv cei 
care muncesc la lucrări sezoniere, beneficiază de drep-
tul la indemnizaţie pentru creşterea copilului până la îm-
plinirea vârstei de 3 ani, dacă are stagiul de cotizare, 
specificat mai sus ori de cel puţin 12 luni, realizat în 
ultimele 24 de luni, anterioare naşterii copilului. 

La calcularea stagiului de cotizare, ce acordă drep-
tul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 
până la împlinirea vârstei de 3 ani (în cazul persoanelor 
asigurate), se includ şi perioadele necontributive asi-
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milate stagiului de cotizare: perioadele de îndeplinire a 
serviciului militar în termen sau cu termen redus; peri-
oada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de 
către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al 
ambilor părinţi; perioada de primire a ajutorului de şo-
maj; perioada în care persoana a beneficiat de alocaţie 
pentru integrare sau reintegrare profesională; perioada 
în care persoana a beneficiat de indemnizaţie pentru in-
capacitate temporară de muncă [19].

Persoană neasigurată se consideră, în condiţiile 
Regulamentului, mama/tata, adoptatorul/tutorele care 
la data naşterii copilului [20]: 

a) nu este încadrat în câmpul muncii;
b) este încadrat în câmpul muncii, însă nu întruneşte 

stagiul necesar de cotizare pentru acordarea indemni-
zaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta 
de 3 ani;

c) întruneşte stagiul necesar de cotizare, dar nu are 
dreptul la concediu parţial plătit pentru îngrijirea copi-
lului;

d) întruneşte stagiul necesar de cotizare, se află 
în concediu pentru îngrijirea copilului şi în perioada 
luată în calcul nu are realizat venit asigurat din alte 
motive decât concediul medical, concediul de ma-
ternitate, concediul pentru îngrijirea copilului până 
la împlinirea vârstei de 3 ani, şomajul cu drept de 
ajutor de şomaj;

e) desfăşoară activitate în calitate de: întreprinzător 
individual, titular al patentei de întreprinzător, avocat, 
notar public, executor judecătoresc, pe baza licenţei 
obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma 
juridică de organizare, şi de mediator, pe baza atestatu-
lui eliberat de către Consiliul de Mediere, cu excepţia 
persoanelor menţionate care activează şi în alte unităţi, 
în care realizează venit asigurat şi au dreptul, în con-
diţiile legii, la indemnizaţie pentru creşterea copilului 
până la vârsta de 3 ani”. 

Indemnizaţia de maternitate. Prin maternitate se 
înţelege situaţia femeii, care are copil, însuşirea de a 
fi mamă [21] şi include: graviditatea (starea femeii în 
perioada de sarcină); naşterea copilului; lehuzia sau 
lăuzia (starea femeii în primele şase săptămâni după 
naştere). 

Conform Codului muncii, femeilor salariate şi uce-
nicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor 
salariaţi, li se acordă un concediu de maternitate, ce 
include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile ca-
lendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi 
– 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o 
durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor 
complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 
de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această pe-
rioadă indemnizaţia de maternitate, în modul prevăzut 
de legislaţie [22]. 

Indemnizaţia de maternitate se acordă femeilor 
indicate supra în perioada incapacităţii temporare de 
muncă, în legătură cu graviditatea, naşterea copilului, 
lăuzia. 

Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate tempo-
rară de muncă se confirmă prin certificat de concediu 

medical, eliberat în conformitate cu Instrucţiunea pri-
vind modul de eliberare a certificatului de concediu 
medical, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469 
din 24.05.2005 [23]. 

Certificatul reprezintă un formular-tip unic, apro-
bat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi coordo-
nat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
ce confirmă dreptul salariatului la indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă şi maternitate şi se 
eliberează de instituţiile medico-sanitare care efectuea-
ză expertiza incapacităţii temporare de muncă în con-
formitate cu legislaţia. Certificatul se eliberează pentru 
prezentare la locul de muncă de bază [24]. Certificatul 
pentru maternitate se eliberează femeilor salariate, uce-
nicelor şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor salariaţi. 
Persoanelor neîncadrate în câmpul muncii nu li se eli-
berează certificat, cu excepţia şomerilor care beneficia-
ză de ajutor de şomaj [25].

Indemnizaţia de maternitate este reglementată de 
Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate tem-
porară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 
nr.289-XV din 22 iulie 2004, modificată prin Legea 
Parlamentului nr.50 din din 28.03.2014. Urmare a ope-
rării de către Parlament a modificărilor la Legea nr. 
289-XV din 22 iulie 2004, Guvernul a asigurat prin 
Hotărârea nr. 544 din 8.07.2014 [26] conformitatea Re-
gulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul 
de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapaci-
tate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări 
sociale, aprobat prin Hotărârea nr.108 din 3 februarie 
2005 (în continuare Regulament) [27]. 

Din această ordine de idei, rezultă, că dreptul la in-
demnizaţia de maternitate se acordă femeilor salariate, 
ucenicelor, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor salari-
aţi, şomerelor, care s-au aflat la evidenţă în instituţiile 
medico-sanitare din Republica Moldova, cărora li s-a 
eliberat certificat pentru maternitate şi care au dreptul 
la concediu de maternitate. 

Indemnizaţia de maternitate se acordă întegral la a 
30-a săptămână de sarcină (gestaţie) pe o perioadă de 
126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor com-
plicate ori a naşterii a doi copii – de 140 de zile ca-
lendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 sau mai mulţi feţi, 
indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 24-a 
săptămână de sarcină, pe o perioadă de 182 de zile ca-
lendaristice [28, 29]. Astfel, în cazul sarcinilor cu 3 şi 
mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe 
o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru 
concediul prenatal şi cu 14 zile calendaristice pentru 
concediul postnatal.

În cazul naşterii premature si în cazul în care copi-
lul se naşte mort, indemnizaţia de maternitate se acordă 
pentru perioada concediului medical, confirmat prin 
certificat de concediu medical, eliberat în modul apro-
bat de Guvern. 

În cazul înregistrării căsătoriei după producerea ris-
cului asigurat (acordării concediului de maternitate), 
indemnizaţia de maternitate se stabileşte soţiilor aflate 
la întreţinerea soţilor asiguraţi din data înregistrării că-
sătoriei şi până la expirarea concediului de maternitate, 
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fără a ţine cont de condiţiile, prevăzute la pct.49 al Re-
gulamentului, şi anume: 

Se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului 
asigurat, dacă pe parcursul a 9 luni consecutive, pre-
mergătoare lunii acordării concediului de maternitate, 
nu a fost încadrată în nici una dintre situaţiile prevăzute 
la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări 
sociale (ca persoană asigurată) sau dacă şi-a pierdut 
statutul de asigurat în această perioadă din motive, ce 
nu i se pot imputa (art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), f), x) şi 
y) din Codul muncii) [30], fapt confirmat prin carnetul 
de muncă sau prin declaraţia scrisă pe propria răspun-
dere (Anexa nr. 6 din Regulament), că nu este persoană 
asigurată şi nu are venit asigurat [31].

În cazul în care căsătoria a fost înregistrată în ter-
men mai mic de 9 luni până la data acordării concediu-
lui de maternitate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor 
asiguraţi indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu 
condiţia că în perioada de la data înregistrării căsătoriei 
şi până la data acordării concediului de maternitate so-
ţia nu a realizat venit asigurat. 

În cazul acordării concediului de maternitate în peri-
oada concediului pentru îngrijirea copilului până la îm-
plinirea vârstei de 3 ani, persoana îndreptăţită va benefi-
cia de ambele indemnizaţii (de maternitate şi de creştere 
a copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani) [32]. 

Codul muncii al Republicii Moldova stipulează în 
art.127 alin. (1) că salariatul care a adoptat un copil 
nou-născut sau a instituit tutela nemijlocit în materni-
tate i se acordă un concediu social plătit, pe o perioadă 
ce începe din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi până la 
expirarea a 56 de zile calendaristice din ziua naşterii 
copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii 
concomitent – 70 de zile calendaristice) şi, în baza unei 
cereri scrise, un concediu parţial plătit pentru îngrijirea 
copilului până la vârsta de 3 ani. Indemnizaţiile pentru 
concediile menţionate se plătesc din bugetul asigurări-
lor sociale de stat [33]. 

Indemnizaţia de maternitate a salariatului, prevăzut 
la art.127 alin. (1) Codul muncii este reglementată de 
pct.45 al Regulamentului, şi anume:

Persoanei asigurate care a adoptat un copil nou-
născut sau a instituit tutela nemijlocit în maternitate, 
indemnizaţia de maternitate se stabileşte din ziua adop-
ţiei (luării sub tutelă) şi până la expirarea a 56 de zile 
calendaristice din ziua naşterii copilului, iar în cazul 
adopţiei sau instituirii tutelei nemijlocit din maternitate 
asupra a doi sau mai mulţi copii concomitent, indemni-
zaţia de maternitate se stabileşte în baza actelor cores-
punzătoare, din ziua adopţiei (instituirii tutelei) şi până 
la expirarea a 70 de zile calendaristice din ziua naşterii 
copiilor. 

În cazul femeilor asigurate, certificatul medical se 
prezintă angajatorului de la locul de muncă de bază, 
care, în aceeaşi zi, completează pe versoul certificatului 
medical la compartimentele „Completează pontatorul” 
şi „Completează secţia de cadre, conform carnetului de 
muncă” şi îl restituie femeii asigurate pentru a fi depus 
la structurile teritoriale de asigurări sociale.

În cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asigu-

raţi, certificatul medical se prezintă angajatorului de 
la locul de lucru de bază al soţului, care în aceeaşi zi 
perfectează pe versoul certificatului medical la compar-
timentul „Completează pontatorul” şi „Completează 
secţia de cadre, conform carnetului de muncă” în baza 
carnetului de muncă al soţului şi îl restituie pentru a fi 
depus la structurile teritoriale de asigurari sociale. 

În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului 
asigurat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe 
numele soţiei. Faptul că persoana în cauză este soţia 
angajatului se confirmă prin buletinul de identitate şi 
certificatul de căsătorie [34]. 

Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternita-
te [35] se înaintează de către solicitantă sau de către 
soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale 
de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în 
deservirea căreia se află unitatea de la locul de lucru 
de bază, la alegere, unde ulterior urmează a fi solicitată 
indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului.

În cazul femeilor, care beneficiază de ajutor de şo-
maj, certificatul medical se prezintă agenţiilor teritoria-
le pentru ocuparea forţei de muncă. 

Din cele expuse, rezultă că indemnizaţia de mater-
nitate femeilor salariate, ucenicelor şi soţiilor aflate la 
întreţinerea soţilor asiguraţi se stabilesc de către struc-
turile teritoriale de asigurari sociale, iar indemnizaţia 
de maternitate şomerelor se stabileşte de către agenţiile 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în evidenţa 
cărora se află [36]. 

În cazul femeilor salariate (asigurate), baza de calcul 
a indemnizaţiei de maternitate o constituie venitul me-
diu lunar asigurat, realizat în ultimele 12 luni calenda-
ristice, premergătoare lunii producerii riscului asigurat, 
venit din care au fost calculate contribuţii individuale 
de asigurări sociale (detalii la calcularea venitului me-
diu lunar asigurat: a se vedea baza de calcul a indemni-
zaţiilor pentru ITM ) [37].

Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate, acor-
date soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, o 
constituie venitul mediu lunar asigurat al soţului.

În cazul femeilor şomere, baza de calcul a indem-
nizaţiei de maternitate o constituie cuantumul lunar al 
ajutorului de şomaj, în vigoare la data producerii riscu-
lui asigurat [38].

Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate 
este de 100% din baza de calcul stabilită [39]. Atât fe-
meile asigurate, cât şi şomerele au dreptul la indemni-
zaţia de maternitate, indiferent de durata stagiului de 
cotizare [40]. 

Plata indemnizaţiei de maternitate are loc: a) în cel 
mult 10 zile calendaristice de la data depunerii certifi-
catului medical de către agenţiile teritoriale pentru ocu-
parea forţei de muncă – în cazul şomerilor; b) în luna 
următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind 
stabilirea indemnizaţiei de maternitate de către structu-
rile teritoriale de asigurări sociale [41]. 

Indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură 
dată pentru întreaga perioadă a concediului de mater-
nitate de către prestatorii de servicii de plată în baza 
informaţiei primite în mod electronic de la Casa Naţi-
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onală de Asigurări Sociale şi de la Agenţia Naţională 
pentru ocuparea forţei de muncă. 

Indemnizaţiile de maternitate pentru persoanele an-
gajate prin contract individual de muncă şi indemniza-
ţiile de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea 
soţilor salariaţi se calculează de structurile teritoriale 
ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi se plătesc, 
prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de-
semnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de 
servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia 
contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale [42]. 

Indemnizaţia unică la naşterea copilului constitu-
ie o formă de sprijin bănesc, acordată tuturor femeilor-
mame, la naşterea copiilor, prin intermediul sistemului 
public de asigurări sociale. Acest tip de indemnizaţie se 
stabileşte atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasi-
gurate, în baza cererii lor, depusă la casa teritorială de 
asigurări sociale, şi cu respectarea următoarelor condi-
ţii [43]: 

a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul 
gemenilor;

b) mamei, iar în cazul decesului ei – reprezentantu-
lui legal al copilului;

c) cu condiţia că copilul a fost înregistrat la oficiul 
stării civile;

d) cu condiţia că a fost solicitată cel târziu în termen 
de 12 luni de la naşterea copilului [44]. 

Începând cu anul 2005, cuantumul indemnizaţiei 
unice, acordată la naşterea copilului, se stabileşte anu-
al, prin Legea BASS, atât pentru persoanele asigurate, 
cât şi pentru persoanele neasigurate (dinamica creşterii 
indemnizaţiei o prezentăm în tabelul infra). 

Pentru anul 2015, cuantumul indemnizaţiei unice la 
naşterea copilului atât pentru persoanele asigurate, cât 
şi pentru cele neasigurate este acelaşi ca şi în anul 2014 
şi constituie:

3.100 lei – la naşterea primului copil;
3.400 lei – la naşterea fiecărui copil următor [45].

Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea 
copilului

Anul
Cuantumul indemnizaţiei, lei

la naşterea 
primului copil

la naşterea fiecărui 
copil următor

2005 500 500
2006 800 800
2007 1000 1000
2008 1200 1500
2009 1400 1700
2010 1700 2000
2011 2000 2300
2012 2300 2600
2013 2600 2900
2014 3100 3400
2015 3100 3400

Indemnizaţia lunară pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului. Conform art. 124 alin. (2) din Codul mun-

cii al Republicii Moldova nr.154 din din 28.03.2003, 
femeile salariate şi ucenicele, precum şi soţiile aflate 
la întreţinerea soţilor salariaţi, după expirarea conce-
diului de maternitate înaintează o cerere scrisă către 
angajator pentru a beneficia de concediul parţial plătit 
pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, cu 
achitarea indemnizaţiei din bugetul asigurărilor so-
ciale de stat. Acest concediu poate fi folosit integral 
sau părţial în orice timp, până când copilul va împlini 
vârsta de 3 ani. Concediul parţial plătit pentru îngri-
jirea copilului până la vârsta de 3 ani se include în 
vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă 
specială, şi în stagiul de cotizare [46]. Concediul par-
ţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit op-
ţional, în baza unei cereri scrise, şi de tatăl copilului, 
bunică, bunel sau altă rudă, care se ocupă nemijlocit 
de îngrijirea copilului, precum şi de tutore [47]. 

Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copiilor 
născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multi-
pleţi se acordă, la cerere scrisă, ambilor părinţi sau altor 
persoane asigurate prevăzute la art.124 alin. (4) din Co-
dul muncii al Republicii Moldova [48].

Asiguratul care se află în concediu parţial plătit pen-
tru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea 
vârstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară ac-
tivităţi are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşte-
rea copilului de la data acordării concediului şi până la 
vârsta de 3 ani a copilului. În cazul în care data acor-
dării concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului 
diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileş-
te începând de la data ultimei acordări a concediului 
[49]. 

De indemnizaţie lunară pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului beneficiază, la cerere, opţional: unul dintre 
părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă ne-
mijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă 
sunt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de rea-
lizare a stagiului de cotizare [50].  

În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului îşi reia activitatea în con-
diţiile timpului de muncă integral înainte de expirarea 
concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează 
la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă şi 
se stabileşte unei alte persoane (unul dintre părinţi, bu-
nelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de 
îngrijirea copilului), dacă întruneşte condiţiile de reali-
zare a stagiului de cotizare ca persoană asigurată [51].  
 În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemni-
zaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de mun-
că parţial, indemnizaţia nu se suspendă. În cazul înce-
tării contractului individual de muncă, în legătură cu 
lichidarea unităţii în perioada aflării beneficiarului în 
concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului până 
la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizaţia nu se sus-
pendă, cu condiţia că beneficiarul nu se angajează la o 
altă unitate [52].

Indemnizaţia lunară pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului nu se suspendă pentru perioada aflării per-
soanei asigurate/neasigurate în concediul anual de 
odihnă [53].



Nr. 7, 2015REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

44

Baza de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creş-
terea şi îngrijirea copilului se determină în conformi-
tate cu prevederile cap. VII din Regulament. (Baza de 
calcul este stabilită conform art.7 al Legii privind in-
demnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă 
şi alte prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22 
iulie 2004, modificată prin Legea Parlamentului nr.50 
din 28.03.2014 ) [54]. 

Începând cu anul 2010, cuantumul lunar al indem-
nizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului pentru 
persoanele asigurate a constituit 30% din baza de cal-
cul stabilită conform art.7 al Legii nr.289-XV din 22 
iulie 2004. Pentru persoanele neasigurate, cuantumul 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea şi îngrijirea co-
pilului până la 1,5 ani s-a stabilit în mărime fixă. Pen-
tru anul 2014, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului a constituit 30% din 
baza de calcul stabilită la art. 7 al Legii nr.289-XV din 
22 iulie 2004, dar nu mai puţin de 400 de lei pentru 
fiecare copil [55]. 

Pentru anul 2015, cuantumul indemnizaţiei pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului s-a stabilit identică ca şi 
în anul 2014 (datele le prezentăm în Tab. infra). 

 

Anul

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului

pentru persoanele asigurate
pentru 

persoanele 
neasigu-

rate
2010 30% din baza de calcul stabilită 

conform art. 7 al Legii nr.289-
XV din 22 iulie 2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapaci-
tate temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări sociale, 
dar nu mai puţin de 300 de lei

250 lei

2011-
2013

30% din baza de calcul stabilită 
conform art. 7 al Legii nr.289-
XV din 22 iulie 2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapaci-
tate temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări sociale, 
dar nu mai puţin de 300 de lei

300 lei

2014 30% din baza de calcul stabilită 
conform art. 7 al Legii nr. 289-
XV din 22 iulie 2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapaci-
tate temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări sociale, 
dar nu mai puţin de 400 de lei

400 lei

2015 30% din baza de calcul stabilită 
conform art. 7 al Legii nr. 289-
XV din 22 iulie 2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapaci-
tate temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări sociale, 
dar nu mai puţin de 400 de lei

400 lei

 Indemnizaţia lunară pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului se stabileşte la cererea persoanei asigurate/
neasigurate, depusă la casa teritorială de asigurări soci-
ale, cu respectarea următoarelor condiţii [56]: 

a) din ziua următoare datei expirării concediului de 
maternitate – în cazul persoanelor care au beneficiat 
de indemnizaţie de maternitate şi nu întrunesc condi-
ţiile pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului ca persoană asigurată, cu excepţia 
cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei şi de la 
data acordării concediului pentru îngrijirea copilului 
(acordat conform prevederilor legale) – în cazul per-
soanelor asigurate, cu excepţia cazurilor de adopţie sau 
de instituire a tutelei. În cazul în care data acordării 
concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o 
unitate la alta, indemnizaţia lunară pentru creşterea co-
pilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se stabileşte 
începând de la data ultimei acordări a concediului.

În cazul în care persoana neasigurată nu beneficiază 
de dreptul la indemnizaţie de maternitate, indemniza-
ţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la vârsta 
de 1,5 ani se stabileşte de la data naşterii copilului, cu 
excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei. 
Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea şi în-
grijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani 
pentru persoanele neasigurate constituie 400 de lei. 

a1) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul 
gemenilor;

b) cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 
luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemni-
zaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul 
indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult 
decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu 
condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani – în cazul 
persoanelor asigurate şi în termen de 1,5 ani – în cazul 
persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului;

b1) în cazul decesului copilului, în baza certificatului 
de deces, pe perioada de viaţă a copilului, cu condiţia 
adresării în termenul prevăzut la litera b);

c) în cazul în care ambii părinţi nu sunt încadraţi în 
muncă, la solicitare – părintelui care de fapt îngrijeşte 
copilul; 

d) persoanelor asigurate, la cerere, opţional: unuia 
dintre părinţi, adoptatorului/tutorelui, bunelului, bu-
nicii, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea 
copilului, cu condiţia că se află în concediu pentru în-
grijirea copilului la toate unităţile în care îşi desfăşoa-
ră activitatea de muncă şi confirmă stagiul necesar de 
cotizare;

d1) persoanelor neasigurate încadrate în câmpul 
muncii şi care nu au stagiu de cotizare necesar pentru 
acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până 
la vârsta de 3 ani, cu condiţia aflării acesteia în conce-
diu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care 
activează;

e) în cazul în care unul dintre părinţi nu este încadrat 
în câmpul muncii, la solicitare, părintelui neîncadrat i 
se stabileşte indemnizaţie pentru îngrijirea copilului 
până la vârsta de 1,5 ani sau uneia dintre persoanele 
asigurate menţionate la litera d), la solicitarea acesteia, 
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beneficiarul refuză să restituie suma indemnizaţiei pri-
mite necuvenit, aceasta se încasează în baza hotărârii 
instanţei judecătoreşti [60].

Modul de stabilire a indemnizațiilor: Cererea 
pentru stabilirea lor se depune la casa teritorială de 
asigurări sociale de la locul de domiciliu sau, în cazul 
în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, 
la casa teritorială în deservirea careia se află unitatea 
de la locul de lucru de bază, unde a fost stabilită in-
demnizaţia de maternitate, personal de către persoana 
căreia i se va stabili indemnizaţia sau prin interme-
diul reprezentantului primăriei. Cererea se depune 
conform modelului stabilit de Casa Naţională de Asi-
gurări Sociale (CNAS).

La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la 
naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşte-
rea/îngrijirea copilului, se anexează următoarele acte:

 a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei, 
în original şi în copie;

 b) certificatul de naştere al copilului, după caz cer-
tificatul de naştere al copilului premergător în original 
şi în copie;

 c) adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul 
indemnizaţiei unice la naşterea copilului) în original;

d) extrasul din ordinul de acordare a concediului 
pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate 
unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor 
încadrate în câmpul muncii, în original;

e) declaraţia persoanei asigurate de tip „pentru sta-
bilirea drepturilor sociale” (în continuare – declaraţia 
Rev-5) în două exemplare, eliberată persoanei asigu-
rate de către angajatorul de la fiecare unitate în care 
solicitantul îşi desfăşoară activitatea pentru lunile tri-
mestrului de gestiune (în cazul în care informaţia pen-
tru lunile trimestrului de gestiune lipseşte în Registrul 
de stat al evidenţei individuale în sistemul public de 
asigurări sociale) în original;

f) după caz, documentul prin care se confirmă că 
mama (tatăl, tutorele, adoptatorul) nu este încadrată în 
câmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la 
instituţia de învăţământ, certificatul de la agenţia teri-
torială pentru ocuparea forţei de muncă);

f1) carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă în-
cadrarea în câmpul muncii (pentru persoanele încadra-
te în câmpul muncii), alte acte confirmative a stagiului 
de cotizare (livretul militar etc.);

g) alte acte, după caz: extras din ordinul privind 
reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de 
muncă parţial, extras din ordinul privind acordarea 
concediului neplătit, certificat de naştere, certificat de 
căsătorie, certificat de deces al copilului sau al benefi-
ciarului, hotărârea privind adopţia şi instituirea tutelei, 
certificat privind acordarea/neacordarea indemnizaţii-
lor pe teritoriul altui stat;

h) în cazul în care solicitantul nu poate confirma do-
cumentar angajarea în câmpul muncii, acesta anexează 
o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate 
personală faptul că nu este angajat în câmpul muncii.

Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a in-
demnizaţiei unice la naşterea copilului şi a indemniza-

i se stabileşte indemnizaţie lunară pentru creşterea co-
pilului până la vârsta de 3 ani, cu condiţia că se află în 
concediu pentru îngrijirea copilului şi confirmă stagiul 
necesar de cotizare;

f) în cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor 
copii în vârstă de până la 3 ani, de dreptul la indemniza-
ţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, op-
ţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două 
persoane asigurate, menţionate la litera d). Fiecare per-
soană asigurată beneficiază de dreptul la indemnizaţie/
indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte 
nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil, se stabileşte o 
singură indemnizaţie;

g) în cazul persoanelor asigurate, angajate în baza 
contractului individual de muncă pe durată determinată, 
care încetează până la împlinirea de către copil a vârstei 
de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 
se stabileşte începând de la data acordării concediului 
pentru îngrijirea copilului şi până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 3 ani. În cazul acordării concediului 
pentru îngrijirea copilului pe o perioadă mai mică decât 
durata contractului pe perioadă determinată, indemni-
zaţia pentru creşterea copilului se stabileşte pe durata 
aflării asiguratului în concediu pentru îngrijirea copi-
lului. 

Pentru persoana care solicită indemnizaţie pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului, statutul persoanei asi-
gurate sau neasigurate se determină la data naşterii co-
pilului [57]. 

În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui 
stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu 
copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul mun-
cii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale de 
asigurări sociale certificatul privind acordarea/neacor-
darea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, eli-
berat de către autoritatea competentă a statului respec-
tiv. În cazul confirmării acordării indemnizaţiei unice 
la naşterea copilului şi a celei lunare pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului pe teritoriul altui stat, indemnizaţia 
unică la naşterea copilului şi/sau indemnizaţia lunară 
pentru creşterea/îngrijirea copilului (pentru perioada 
respectivă) nu se stabileşte [58].

Beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşte-
rea/îngrijirea copilului, în cazul reluării muncii/anga-
jării în câmpul muncii, eliberării din serviciu, prezintă 
casei teritoriale de asigurări sociale, până la sfârşitul 
lunii calendaristice în care s-a produs evenimentul, 
extrasul din ordinul respectiv. Sumele indemnizaţiei 
lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului achitate ne-
cuvenit din pricina neprezentării actelor menţionate se 
restituie de către beneficiar la contul respectiv al Casei 
Naţionale, în caz contrar, se încasează ca sume plătite 
în plus [59].

Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (fal-
sificarea unor date, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se 
restituie de beneficiar sau se reţin lunar, pe baza deci-
ziei conducătorului casei teritoriale, în mărime ce nu 
depăşeşte 20 la sută din cuantumul indemnizaţiei sau, 
cu acordul beneficiarului, se reţine în mărime de până 
la 100% din cuantumul indemnizaţiei. În cazul în care 
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ţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se con-
firmă de casa teritorială.

În termen de 5 zile, actele pentru stabilirea indemni-
zaţiilor adresate familiilor cu copii, depuse la primărie 
în condiţiile Regulamentului, sunt verificate, înregis-
trate şi transmise de către reprezentantul primăriei către 
casa teritorială de asigurări sociale în raza de activitate 
a căreia se află primăria respectivă. Decizia cu privire 
la stabilirea indemnizaţiilor se adoptă de către condu-
cătorul casei teritoriale de asigurări sociale. 

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei şi actele 
necesare se examinează în termen de 30 de zile ca-
lendaristice de la data înregistrării cererii la casa te-
ritorială. Dacă la cerere nu sunt anexate toate actele 
necesare sau dacă actele prezentate sunt perfectate 
incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să pre-
zinte (personal sau prin intermediul reprezentantului 
primăriei), în termen de 30 de zile calendaristice de 
la data depunerii cererii, actele care lipsesc sau care 
au fost corectate/completate. Dacă acest termen este 
depăşit, casa teritorială este în drept să ia decizia de 
a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în ter-
men de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de 
refuz, solicitantului i se comunică motivul refuzului. 
Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei cu toate actele 
anexate, inclusiv decizia casei teritoriale, se păstrează 
în dosarul personal al beneficiarului. 

Plata indemnizaţiilor se efectuează în numerar prin 
intermediul subdiviziunilor prestatorilor de servicii de 
plată, la locul de trai, iar în cazul lipsei acestora – prin 
intermediul persoanelor responsabile ale prestatorilor 
de servicii de plată. Indemnizaţiile lunare pentru copii 
se plătesc pentru luna precedentă.

În cazul în care beneficiarul îşi schimbă domiciliul, 
plata indemnizaţiei la locul vechi de trai se suspendă şi 
este reluată, prin decizia casei teritoriale de la locul nou 
de trai, din luna suspendării. La cerere, casa teritorială 
de la locul vechi de trai al beneficiarului transmite do-
sarul la casa teritorială de la locul nou de trai, indicând 
luna de când a fost suspendată indemnizaţia. 

Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp 
din vina beneficiarului, pot fi solicitate pentru perioada 
de 3 ani, premergători datei adresării.

Sumele indemnizaţiei neachitate la timp din vina 
organului care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia se 
plătesc retroactiv, fără nici o limitare.

 Pentru perioada aflării copilului într-o instituţie 
socială, unde îi este asigurată întreţinerea deplină din 
partea statului, indemnizaţia nu se plăteşte. În cazul în 
care copilul a fost luat în familie pentru o perioadă de 
cel puţin o lună, indemnizaţia se stabileşte în baze ge-
nerale.

La apariţia circumstanţelor care ar avea ca urmare 
anularea sau reluarea dreptului la stabilirea şi plata in-
demnizaţiei (adopţia copilului, decesul copilului, decesul 
beneficiarului, absolvirea instituţiei de învăţământ etc.), 
plata indemnizaţiei încetează sau este reluată din luna ur-
mătoare celei în care au apărut condiţiile respective.

În cazul decesului beneficiarului, indemnizaţia sta-
bilită, dar neachitată din cauza decesului se plăteşte in-

clusiv până în luna decesului persoanei, în grija căreia 
a rămas copilul.

Sumele plătite în plus din vina organului care sta-
bileşte şi plăteşte indemnizaţia nu se recuperează din 
contul beneficiarului. Surplusul achitat se percepe de la 
persoana culpabilă de prezentarea actelor false, în con-
formitate cu legislaţia.

Indemnizaţiile acordate familiilor cu copii se sta-
bilesc pentru persoanele îndreptăţite să beneficieze de 
aceste prestaţii sociale de la bugetul de stat, prin inter-
mediul sistemului public de asigurări sociale, de Casa 
Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc, prin inter-
mediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin 
cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de 
plată desemnat de către beneficiar va încheia contract 
cu CNAS [61]. Lunar, în sistemul informaţional, se 
formează listele de plată ale beneficiarilor de indem-
nizaţii şi registrul listelor privind numărul benefici-
arilor şi suma calculată. Casele teritoriale tipăresc un 
exemplar al listelor beneficiarilor şi două exemplare 
ale registrului listelor privind numărul beneficiarilor şi 
suma calculată. Listele beneficiarilor şi un exemplar al 
registrului listelor se păstrează la casa teritorială, iar al 
doilea exemplar al registrului listelor se prezintă Casei 
Naţionale de Asigurări Sociale.

Prestatorii de servicii de plată, în baza informaţiei 
primite în mod electronic (separat pentru persoanele 
asigurate şi neasigurate) de la Casa Naţională de Asi-
gurări Sociale, efectuează plata indemnizaţiilor spe-
cificate mai sus strict din mijloacele destinate fiecărei 
categorii, de pe conturile respective.

Concluzii: 
Din cele expuse supra, reţinem următoarele: 

Persoanele asigurate beneficiază de indemnizaţie •	
de maternitate.

Persoanele asigurate/neasigurate beneficiază de •	
următoarele tipuri de indemnizaţii:

a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
b) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 

până la împlinirea vârstei de 3 ani în cazul persoanelor 
asigurate şi indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copi-
lului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani – în cazul 
persoanelor neasigurate. 

Cuantumul indemnizaţiei unice şi al indemnizaţiei 
lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabilesc 
în mărimea, în vigoare la data naşterii copilului, în con-
formitate cu anexele nr.1şi nr.2 ale Regulamentului in-
dicat supra. 
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Latura obiectivă a infracțiunii reprezintă an-
samblul unor semne relevante în plan juridic, 

care caracterizează aspectul exterior al infracțiunii 
[1]. Se are în vedere manifestarea extrinsecă a con-
duitei umane, presupunând atingerea efectivă sau 
potențială adusă valorilor și relațiilor sociale ocrotite 
de legea penală, care include: 1) fapta (acțiunea sau 
inacțiunea) prejudiciabilă; 2) urmările prejudiciabile 
(după caz); 3) legătura cauzală dintre fapta prejudi-
ciabilă şi urmările prejudiciabile (după caz); 4) locul, 
timpul, metoda, modul, mijlocul sau circumstanța 
săvârșirii infracțiunii (după caz) [2].

La concret, în cazul infracțiunii prevăzute la alin.
(1) art.191 CP RM, latura obiectivă include următoa-
rele semne: 1) fapta prejudiciabilă, care constă în 
acţiunea de însuşire ilegală, adică de sustragere; 2) 
urmările prejudiciabile sub forma prejudiciului 
patrimonial efectiv a cărui mărime se situează între 
25-2.500 u.c., și care nu are un caracter considerabil; 
3) legătura cauzală dintre această faptă prejudiciabi-
lă şi urmările prejudiciabile sus-menționate.

Sub aspectul laturii obiective, în principal, diferența 
dintre această infracțiune și celelalte infracțiuni speci-
ficate la art.191 CP RM se referă la urmările prejudi-
ciabile: 1) daunele a căror mărime se situează între 25-
2500 unităţi con venţionale, și care au un caracter con-
siderabil (în cazul infracțiunii prevăzute la lit.c) alin.(2) 
art.191 CP RM); 2) daunele în proporţii mari (în ipo-
teza infracțiunii specificate la alin.(4) art.191 CP RM); 
3) daunele în proporţii deosebit de mari (în situația 

infracțiunii prevăzute la alin.(5) art.191 CP RM). Pre-
cizăm că, în cazul infracțiunii specificate la alin.(21) 
art.191 CP RM, urmările prejudiciabile se exprimă în 
daunele a căror mărime se situează între 25-2.500 u.c.

După ce am prezentat structura laturii obiective a 
infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM, în continu-
are vom analiza semnele constituente ale acesteia. 

În cadrul articolului de față, va fi examinată fap-
ta prejudiciabilă din cadrul respectivelor infracțiuni. 
Supra am consemnat că aceasta constă în acţiunea de 
însuşire ilegală, adică de sustragere.

Este oare posibil ca infracțiunile specificate la 
art.191 CP RM să fie săvârșite pe calea inacțiunii?

A.I. Filanenko răspunde afirmativ la această între-
bare: sustragerea în formă de delapidare a averii stră-
ine se caracterizează prin îmbinarea inacțiunii (care 
se exprimă în omisiunea ilegală de a restitui bunurile 
victimei) și a acțiunii (care constă în folosirea ilegală 
a prerogativelor care i-au fost conferite făptuitorului 
în vederea administrării acestor bunuri) [3]. Viziuni 
apropiate promovează L.D. Gauhman și S.V. Maksi-
mov [4], precum și A.V. Șesler [5].

Alți doctrinari au un punct de vedere diferit. Ast-
fel, I.I. Leapunov menționează: „Atât practic, cât și 
teoretic, nu este cu putință a sustrage ceva pe calea 
inacțiunii” [6]. După V.N. Derendeaev, doar ca rezul-
tat al unei acțiuni, bunurile, încredințate în adminis-
trarea făptuitorului, pot ieși din posesia victimei [7]. 
În opinia lui O.I. Godunov, este imposibil a săvârși 
sustragerea pe calea inacțiunii [8].

FAPTA  PREjuDICIABILă  DIN  CADRuL  INFRACȚIuNILOR 
PREVăzuTE  LA  art.191  „DELAPIDAREA  AVERII  STRăINE” 

DIN  CODuL  PENAL
Partea I

Irina SELEVESTrU,
doctorand (USM)

Prezentul articol are ca obiect de investigare particularitățile faptei prejudiciabile din cadrul infracțiunilor prevăzute la 
art.191 CP RM. Analiza efectuată permite formularea concluziei, potrivit căreia infracțiunile în cauză pot fi săvârșite exclu-
siv pe calea acțiunii. De asemenea, se demonstrează că infracțiunile specificate la articolul vizat 191 CP RM fac parte din 
rândul infracțiunilor săvârșite prin sustragere. Nu în ultimul rând, sunt formulate următoarele recomandări de perfecționare 
a legii penale: modificarea dispoziției de la alin.(1) art.191 CP RM după cum urmează: sintagma „însușirea ilegală” să fie 
substituită prin cuvântul „sustragerea”; excluderea sintagmei „averii străine” din denumirea și dispoziția art.191 CP RM.

Cuvinte-cheie: delapidarea averii străine; sustragere; latura obiectivă a infracțiunii; fapta prejudiciabilă; acțiune; luare; 
deposedare; imposedare.

* * *
This article aims to investigate the characteristics of the prejudicial act of the offences provided in art.191 PC RM. The 

carried out analysis allows to form the ultimate conclusion, namely that the offences in question can be commit-
ted only through the means of action. It is also shown that the offences specified in this 191 article belong to the offences 
committed by theft. Finally but not least, the following recommendations are made to improve the criminal law: to amend 
the provision from par.(1) art.191 PC RM by changing the term „misappropriation” with the „theft” one; the exclusion of 
the collocation “others’ wealth” from the title and the provision of art.191 PC RM.

Keywords: embezzlement of others’ wealth; theft; the objective side of the offence; the prejudicial act; action; taking 
away; dispossession.
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Susținem pozițiile lui I.I. Leapunov, V.N. Deren-
deaev și O.I. Godunov. Cei, care exprimă păreri con-
trare, admit o confuzie de noțiuni. Or, așa cum vom 
putea vedea infra, în contextul infracțiunilor reunite 
sub denumirea marginală de „delapidare a averii stră-
ine”, acțiunea de luare trebuie să aibă un caracter ile-
gal. Printre altele, ilegalitatea luării rezultă din lipsa 
la făptuitor a oricăror drepturi asupra bunurilor luate, 
ceea ce înseamnă că, atunci când sustrage bunurile de 
la victimă, făptuitorul nu îndeplinește obligația de 
a respecta posesia exercitată de aceasta. Cu toate că 
făptuitorul poate și trebuie să respecte posesia exerci-
tată de victimă. Însă o asemenea obligație îi incumbă 
făptuitorului în cazul oricărei infracțiuni săvârșite prin 
sustragere, nu doar în ipoteza infracțiunilor prevăzute 
la art.191 CP RM și nu este un motiv a afirma că toate 
infracțiunile săvârșite prin sustragere sunt comise pe 
calea inacțiunii. Pur și simplu, omisiunea făptuitoru-
lui de a respecta posesia exercitată de victimă aparține 
nu de sistemul de referință al noțiunii „luare”, care ex-
primă chintesenţa conceptuală a faptei prejudiciabile 
în cazul infracțiunilor reunite sub denumirea margi-
nală de delapidare a averii străine. Omisiunea vizată 
aparține de sistemul de referință al noțiunii „ilegali-
tatea luării”. Această din urmă noțiune este acceso-
rie în raport cu noțiunea „luare” și nu poate exprima 
chintesenţa conceptuală a faptei prejudiciabile în ca-
zul infracțiunilor reunite sub denumirea marginală de 
„delapidare a averii străine”.

În concluzie, infracțiunile prevăzute la art.191 CP 
RM sunt săvârșite exclusiv pe calea acțiunii.

În alt context, în opinia lui V.Hulea, infracțiunile 
specificate la art.191 CP RM nu se numără printre 
infracțiunile săvârșite prin sustragere [9]. O opinie si-
milară este exprimată de către S.Kocioi [10].

În doctrina penală, prin „sustragere” se înţelege lu-
area ilegală şi gratuită a bunurilor mobile din posesia 
altuia, care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv 
acestuia, săvârşită în scop de cupiditate [11]. Din aceas-
tă definiţie, rezultă că latura obiectivă a infracțiunilor 
săvârșite prin sustragere include, printre altele, fapta 
prejudiciabilă care constă în acţiunea de luare ilegală 
şi gratuită.

Totuși, în art.191 CP RM, legiuitorul nu utilizează 
nici termenul „sustragere”, nici sintagma „luarea ilegală 
și gratuită”. În aceste condiții, apare ca întemeiată pu-
nerea la îndoială a raportării infracțiunilor, reunite sub 
denumirea marginală de delapidare a averii străine, la 
subgrupul infracțiunilor săvârșite prin sustragere.

Vom încerca să înlăturăm aceste îndoieli. În atare 
scop, vom apela la punctul de vedere al lui I.Botezatu: 
„În art.196 CP RM, se stabileşte răspunderea pentru 
cauzarea de daune materiale în proporţii mari propri-
etarului prin înşelăciune sau abuz de încredere, dacă 
fapta nu constituie o însuşire (subl. de I.B. – n.a.). 
Totodată, (sic!) la art.106 din Codul contravenţional 

al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 24.10.2008 [12], se prevede răspun-
derea pentru cauzarea de daune materiale prin înşelă-
ciune sau abuz de încredere, în cazul în care fapta nu 
reprezintă o sustragere (subl. de I.B. – n.a.) şi nu în-
truneşte elementele unei infracţiuni. Rezultă că, dacă 
reprezintă o sustragere, fapta se va califica în baza 
art.105 din Codul contravenţional, care stabileşte răs-
pundere pentru sustragere în proporţii mici din avutul 
proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, abuz de 
serviciu sau escrocherie (subl. de I.B. – n.a.). Din cele 
menţionate supra, rezultă că în art.196 CP RM ter-
menul «însuşire» este folosit cu înţelesul termenului 
«sustragere»” [13].

Considerăm că asemenea concluzie este valabilă 
nu doar în raport cu art.196 CP RM, ci și în raport cu 
art.191 CP RM. Deducem aceasta din următoarele:

1) în art.1921, 1922 și 275 CP RM, sintagma „scop 
de însușire” are înțelesul autentic de „scop de sus-
tragere”. În caz contrar, nu ar fi posibilă delimitarea 
infracțiunilor specificate la aceste trei articole de 
infracțiunile săvârșite prin sustragere;

2) în Codul penal din 1961, art. 123 (care este co-
respondent cu art.191 CP RM) poartă titulatura „Sus-
tragerea din avutul proprietarului prin însușire, delapi-
dare sau abuz de serviciu”. Bineînțeles, componențele 
de infracțiuni prevăzute de art.191 CP RM și de 
art.123 CP RM din 1961 se caracterizează prin anu-
mite deosebiri. Însă fundamentul conceptual, pe care 
se sprijină aceste componențe de infracțiuni, a rămas 
același;

3) în proiectul Codului penal al Republicii Mol-
dova [14], art.198 are denumirea „Delapidarea în 
proporții mici”, iar art.199 poartă titulatura „Delapi-
darea în proporții mari sau deosebit de mari”. Respec-
tând terminologia legislației în vigoare, aceste două 
articole proiectate se referă la sustragerea în proporții 
mici și, respectiv, la sustragerea în proporții mari sau 
deosebit de mari. Considerăm că nu a fost deloc în-
tâmplătoare această substituire a termenului „delapi-
dare” cu termenul „sustragere”.

Apropo, în procesul de discuții asupra proiectului 
în cauză, o asemenea substituire a fost sugerată de că-
tre S.Brînza [15];

4) art.105 din Codul contravențional stabilește răs-
punderea pentru sustragerea în proporţii mici din avu-
tul proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, abuz 
de serviciu sau escrocherie. Nimeni nu poate pune 
la îndoială că, în cazul în care parametrii valorici ai 
bunurilor care reprezintă obiectul material al faptei 
depășesc 25 de unități convenționale, urmează a fi 
aplicat art.191 CP RM. Această complementaritate a 
art.191 CP RM și art.105 din Codul contravențional 
confirmă că între noțiunile „delapidare” și „sustrage-
re” există un raport de tipul „parte–întreg”.

După prezentarea acestor argumente, consem-
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năm că, față de noțiunea „delapidarea averii străine”, 
noțiunea „sustragere” apare într-o postură dublă: 1) în-
tre noțiunile „delapidarea averii străine” și „sustragere” 
există un raport de tipul „parte–întreg”. Aceasta înseam-
nă că: a) delapidarea averii străine reprezintă o formă 
de sustragere (alături de furt, jaf, tâlhărie, escrocherie 
și pungășie); b) infracțiunile specificate la art.191 CP 
RM se raportează la subgrupul infracțiunilor săvârșite 
prin sustragere; 2) sustragerea este cea care constituie 
chintesența oricăreia dintre infracțiunile specificate la 
art.191 CP RM. Aceasta tocmai datorită faptului că 
infracțiunile în cauză sunt săvârșite nu oarecum, ci 
prin sustragere.

O astfel de concluzie reiese dintr-o speță din prac-
tica judiciară: în cazul delapidării averii străine, fap-
ta prejudiciabilă constă în acțiunea de sustragere. În 
ședința de judecată nu a fost stabilită prezența în cele 
săvârșite a faptei prejudiciabile de însușire ilega-
lă de către T.V. a unor mijloace bănești. Astfel, fap-
ta acestuia nu întrunește elementele constitutive ale 
infracțiunii prevăzute la alin.(4) art.191 CP RM. De 
aceea, T.V. urmează a fi achitat [16].

Este de menționat că nu doar legiuitorul autohton 
utilizează termenul „însușire”, atribuindu-i înțelesul 
autentic de „sustragere”. Analizând prevederile art.432 
din Codul penal al Spaniei [17] (care este corespondent 
cu art.191 CP RM), I.Zaporojan susține: „În mod re-
gretabil, legiuitorul spaniol utilizează, ca şi legiuitorul 
moldovean, drept termeni interschimba bili, termenii 
«însuşire» şi «sustragere». Ceea ce contravine canoa-
nelor legisticii formale, conform cărora pe parcursul 
unui act legislativ aceeaşi noţiune trebuie redată prin-
tr-un singur termen” [18].

Într-adevăr, potrivit lit.e) art.19 al Legii privind 
actele legislative, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 27.12.2001 [19], textul proiectului de act 
legislativ se elaborează cu respectarea următoarei re-
guli: terminologia utilizată în actul elaborat este con-
stantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în 
reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul 
şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repe-
tată exclude confuzia.

La elaborarea dispoziției de la alin.(1) art.191 CP 
RM, nu a fost respectată această regulă. De aceea, pro-
punem modificarea acesteia după cum urmează: sintag-
ma „însușirea ilegală” să fie substituită prin cuvântul 
„sustragerea”.

Această recomandare de lege ferenda constituie o 
premisă oportună pentru formularea alteia. Este cu-
noscut că obiectul material al sustragerii, în general, și 
al infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM, în par-
ticular, îl reprezintă bunurile care sunt, printre altele, 
străine pentru făptuitor. În context, este util a reproduce 
punctul de vedere al lui S.Brînza: noțiunile, care de-
semnează formele sustragerii, trebuie descrise în forma 
noțiunilor de gen în raport cu noțiunea de specie – cea 

de sustragere [20]. În consecință, considerăm de prisos 
expresia „averii străine”, nominalizată în denumirea și 
dispoziția art.191 CP RM. Odată ce este formă a sus-
tragerii, delapidarea nu poate avea ca obiect material 
decât bunuri străine (avere străină).

Prin urmare, propunem excluderea sintagmei „ave-
rii străine” din denumirea și dispoziția art.191 CP RM. 
Totodată, concretizăm: în continuare, în cadrul prezen-
tei lucrări, va fi necesar să recurgem la terminologia 
de lege lata din art.191 CP RM. Aceasta pentru a nu 
genera confuzii.

În altă privință, așa cum am stabilit anterior, latura 
obiectivă a infracțiunilor săvârșite prin sustragere in-
clude, printre altele, fapta prejudiciabilă care constă în 
acţiunea de luare ilegală şi gratuită.

După N.A. Lopașenko, luarea reprezintă însăși fap-
ta prejudiciabilă din cadrul sustragerii [21]. Termenul 
„luare” este polisemantic. În Dicţionarul explicativ al 
limbii române sunt consemnate câteva sensuri ale cu-
vântului „a lua”: a deposeda pe cineva de un lucru (fără 
intenţia de a şi-l însuşi); a-şi însuşi ceea ce i se cuvine, 
a pune stăpânire pe ceva; a-şi însuşi un lucru străin etc. 
[22] Care din aceste sensuri exprimă cel mai reuşit na-
tura juridică a luării, reprezentând fapta prejudiciabilă 
din cadrul infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM?

Răspunzând la această întrebare, I.Zaporojan 
susține, pe bună dreptate: „Prin «a lua» trebuie de în-
ţeles «a-şi însuşi un lucru străin». Aceasta deoarece «a 
însuşi» înseamnă a pune stăpânire pe ceva, a lua în stă-
pânire, a-şi apropria” [23]. „La fel de important este să 
accentuăm că, literalmente, prin «a sustrage» înseamnă 
a-şi însuşi, prin fraudă sau viclenie, un lucru care apar-
ţine altei persoane” [24, 25].

Observăm că, în sens literar, termenii „sustrage-
re”, „luare” și „însușire” sunt interșanjabili. Aceasta 
demonstrează încă o dată că utilizarea în art.191 CP 
RM a termenului „însușire” nu este un impediment în 
a afirma că infracțiunile specificate la art.191 CP RM 
se raportează la subgrupul infracțiunilor săvârșite prin 
sustragere.

În continuarea demersului nostru de argumentare, 
vom menționa că, în nota 1 la art.158 din Codul penal 
al Federației Ruse, noțiunea de „sustragere” este defi-
nită în felul următor: „luarea și (sau) trecerea ilegală și 
gratuită a bunurilor străine în folosul făptuitorului ori 
al altor persoane, care a cauzat un prejudiciu proprie-
tarului sau altui posesor al acestor bunuri, săvârşită în 
scop de cupiditate”. Interpretând această definiție, unii 
doctrinari ruși au conchis că nu termenul „luare”, ci ter-
menul „trecere” ar fi cel care exprimă chintesenţa con-
ceptuală a faptei prejudiciabile în cazul infracțiunilor 
reunite sub denumirea marginală de delapidare a averii 
străine [26]. O asemenea viziune este exprimată și în 
doctrina penală ucraineană [27].

În opinia noastră, este inutilă utilizarea termenului 
„trecere” în vederea caracterizării faptei prejudiciabile 
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din cadrul infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM. În 
context, reproducem raționamentele lui S.Brînza: „Nu 
putem să nu amintim de aserţiunea din cadrul doc tri-
nei penale române, potrivit căreia luarea «se săvârşeşte 
fie cu mişcarea şi ridi ca rea bunu lui din locul unde se 
află, fie cu lăsarea bunului în acelaşi loc, dar, în ori-
ce caz, cu încetarea dispoziţiunii posesorului de până 
atunci asupra bunului şi stabilirea dispoziţiunii asupra 
acestuia» [28]. Tocmai în această încetare şi stabilire, 
sau în această scoatere (subl. de S.B. – n.a.) a bunului 
de sub stăpâ ni rea („dispoziţiunea”) proprietarului, po-
sesorului sau a detentorului şi în trecerea lui sub stă-
pânirea făptuitorului constă acţiunea luării. În acest 
sens, în literatura de specialitate, se observă pe bună 
dreptate: „...acţiunea sustragerii constă din două acte 
cu rezultate ce se îmbină: încetarea sau scoaterea din 
stăpânirea prece dentă este actul extinctiv, iar trecerea 
în noua stăpânire este actul achizitiv; sau, mai scurt, 
constă din deposedare şi imposedare. Deposedării îi 
urmează imposedarea” [29, 30].

Așadar, luarea, reprezentând fapta prejudiciabilă 
din cadrul infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM, 
presupune nu doar scoaterea bunului din stăpânirea 
victimei, ci și trecerea lui în stăpânirea făptuitorului. 
Actul achizitiv, alături de actul extinctiv, reprezintă 
nu altceva decât părți ale aceluiași întreg – ale acțiunii 
de luare. Fără actul achizitiv, această acțiune nu ar fi 
completă. Deci, termenul „luare” este cel care exprimă 
plenar chintesenţa conceptuală a faptei prejudiciabile 
în cazul respectivelor infracțiuni.

Z.A. Neznamova afirmă: „În cazul infracțiunilor re-
unite sub denumirea marginală de delapidare a averii 
străine, specificul laturii obiective este condiționat, în 
principal, de calitatea specială a subiectului infracțiunii” 
[31]. Opinii asemănătoare sunt emise de către alți autori 
[32]. Bineînțeles, fiecare dintre infracțiunile săvârșite 
prin sustragere are un anumit specific. În acest plan, 
nu constituie excepții nici infracțiunile reunite sub de-
numirea marginală de delapidare a averii străine. Însă, 
dincolo de nuanțele individuale inerente ce caracteri-
zează fiecare dintre infracțiunile săvârșite prin sustra-
gere, în toate cazurile termenul „luare” își va păstra 
semnificația relevată supra, presupunând îmbinarea 
actului extinctiv și a celui achizitiv.

Această teză o confirmă N.S. Taganțev: „A-i lua 
victimei bunul înseamnă a înceta posesia pe care o 
exercită aceasta și a crea o nouă posesie în locul ce-
lei anterioare, contrar voinței victimei... Astfel, sus-
tragerea presupune fie extragerea bunului din posesia 
victimei în cea a făptuitorului, fie deplasarea bunului 
din posesia victimei în cea a făptuitorulu” [33]. Într-o 
manieră apropiată, A.V. Danilov susține: „Ca aspect 
exterior al sustragerii, luarea este caracteristică pentru 
toate formele de sustragere, inclusiv pentru delapida-
rea averii străine. Din această perspectivă, termenului 
«luare» trebuie să-i fie conferit sensul de excludere a 

bunurilor din fondurile victimei. Aceasta deoarece, în 
actualele condiții economice, nu ar fi corect a-i conferi 
doar sensul de deplasare a bunului victimei dintr-un loc 
în altul” [34]. Aceste păreri sunt similare cu cele ale 
altor doctrinari [35].

În acest mod, ajungem la ideea că luarea, reprezen-
tând fapta prejudiciabilă din cadrul infracțiunilor pre-
văzute la art.191 CP RM, poate să nu presupună depla-
sarea în spațiu a bunului victimei. Scoaterea bunului 
din sfera de stăpânire a victimei poate avea un carac-
ter doar juridic. În condițiile în care bunurile victimei 
deja se află în posesia legală a făptuitorului, acestuia 
îi poate fi mai propice nu să le deplaseze dintr-un loc 
în altul, ci să le departajeze juridic de restul bunurilor 
victimei. O asemenea situație este posibilă, luând în 
considerare că bunurile, care constituie obiectul mate-
rial al infracțiunilor specificate la art.191 CP RM, pot 
fi clasificate condiţional în bunuri statice şi bunuri di-
namice. După I.Zaporojan, criteriul de delimitare între 
cele două tipuri de bunuri constă în locul de aflare a 
bunu rilor, încredinţate în administrarea făptuitorului, în 
momentul sustragerii. Astfel, dacă, în momentul sus-
tragerii, bunurile se aflau pe un teritoriu păzit (uzină, 
fabrică, depozit etc.), atunci ele pot fi denumite condi-
ţional „bunuri statice”. În opoziție, bunurile dinamice 
se află în timpul transportării (livrării, furnizării) lor 
în posesia nemij locită a făptuitorului. Din această ca-
uză, acestuia nu-i mai este necesar să ia materialmente 
bunurile respective. În situaţia dată are loc aşa-numita 
„luare formală”, caracterizată prin convertirea posesiei 
legitime în cea nelegitimă pe calea reţi nerii bunurilor la 
făptuitor şi a neprezentării acestora celor îndrituiţi a le 
recepţiona [36].

Considerentele menționate supra conduc la conclu-
zia că infracțiunile prevăzute la art.191 CP RM fac par-
te din rândul infracțiunilor săvârșite prin sustragere.
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În conformitate cu alin.(1) art.6 CP RM, persoana 
este supusă răspunderii penale şi pedepsei penale 

numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie. Prin urmare, 
inexistenţa responsabilităţii exclude şi existenţa vino-
văţiei. 

Vinovăţia prevede responsabilitate penală, presu-
punând prezenţa intenţiei şi a discernământului asupra 
faptei, respectiv absenţa tulburărilor psihice cu semni-
ficaţie psihiatrico-legală, astfel încât infractorul sănătos 
mintal va fi sancţionat. 

Orice faptă are o însemnătate socială, având o pre-
destinaţie determinată. În acelaşi timp, conştientizarea 
faptei presupune şi comprehensiunea unor faţete şi ca-
racteristici ale acesteia. Dacă există conştientizarea fap-
tei, atunci trebuie să existe şi atitudinea personală faţă 
de aceasta. În procesul perceperii caracterului obiectiv 
al faptei comise, persoanei îi este caracteristică nu doar 
o simplă reflectare a acestei fapte, ci şi formarea unei 
atitudini selective faţă de aceasta. Prin intermediul co-
miterii unei fapte prejudiciabile, persoana nu doar con-
ştientizează că se comite ceva obiectiv, dar şi faptul că 
prin acest gest se manifestă atitudinea faţă de alte per-
soane, de societate în întregime, faţă de legi.

În acest context, autorul I.Coşciug precizează că 
„alienatul poate comite fapte care prezintă pericol so-
cial şi care sunt prevăzute de legea penală, dar nu este 
responsabil, fapta fiind săvârşită fără vinovăţie în sens 
juridic sau în sens medical fapta a fost comisă acţio-
nând fără discernământ. Prin urmare, fapta bolnavului 
mintal nu poate fi calificată ca infracţiune (ci ca acţiu-
ne social-periculoasă) şi nu poate fi sancţionată penal, 

deoarece lipsa discernământului înlătură posibilitatea 
intenţiei normale, precum şi capacitatea de prevedere 
şi deliberare a acţiunilor” [1].

Aşadar, există trei trăsături psihologice în determi-
narea responsabilităţii: de ordin cognitiv (percepţie, 
raţionament cunoaştere); de ordin afectiv (emoţii, sen-
timente); cele referitoare la impulsuri, dorinţe, voinţă 
[2]. Conţinutul volitiv al vinovăţiei este specificat de 
către legiuitor în norma juridico-penală. Subliniem 
că vinovăţia constituie aprecierea psihică a propriului 
comportament. 

Pe cale de consecinţă, doctrina juridico-penală con-
temporană [3] a trasat două abordări diferite ale vino-
văţiei:

Vinovăţia1)  ca semn al laturii subiective a compo-
nenţei de infracţiune, fiind definitivată ca atitudine psi-
hică manifestată sub formă de intenţie sau impruden-
ţă manifestată faţă de fapta prejudiciabilă şi urmările 
acesteia.

Vinovăţia2)  ca temei general pentru survenirea răs-
punderii penale care nu se limitează doar la atitudinea 
psihică, ci presupune existenţa unui ansamblu de îm-
prejurări obiective şi subiective ce mărturisesc despre 
aprecierea negativă a făptuitorului şi a celor comise de 
către acesta.

Conţinutul vinovăţiei este format şi determinat prin 
atitudinea personală a făptuitorului care reflectă proce-
se psihice dominante. Anume astfel de procese explică 
şi arată trăiri lăuntrice ale persoanei, conţinutul proce-
selor intelective, volitive şi emotive. Deosebirile depis-
tate în procesele numite stau la baza delimitării faptelor 

LATuRA  SuBIECTIVă  A  VIOLENȚEI  ÎN  FAMILIE  
PREVăzuTE  LA  alin.(1) art.2011 CP RM

Nicolae CorCEA,
doctorand (USM)

Judecător la Judecătoria sec.Centru, mun.Chișinău

În cadrul acestui mesaj științific, ne-am propus drept scop analiza juridico-penală a laturii subiective a violenței în 
familie prin intermediul clarificării doctrinei de specialitate cu preponderență străină, precum și a practicii judiciare în ma-
teria violenței în familie. În urma studiului întreprins, s-a arătat că violența este o faptă prejudiciabilă intenționată, având 
la bază motivația de a menține controlul în relație. Violenței în familie îi sunt caracteristice unele motive speciale, cum 
ar fi: rolul soțului sau părintesc înțeles pervers; tendința de a domina și a controla situația; tendința de „a păstra familia”, 
„reeducarea” membrului de familie.

Cuvinte-cheie: violența în familie; membrul familiei; rudă apropiată; dependența familială; rele tratamente; neglija-
rea; abandonul copilului; cauză penală; caracter criminal.

***
The basic purpose of the present scientific research is the detailed legal analysis of the family violence from the per-

spective of the Criminal law. In order to obtain this goal we have performed the elucidation of the modern criminal doc-
trine, especially from foreign literature, as well as the examination of the judicial practice in the matter of family violence. 
As a result of the performed research there have been demonstrated that the basic motivation of the perpetrator is to keep 
the control over the relationship inside the family. Family violence is characterized by special motives such as: erroneous 
comprehension of the parental or spousal role; tendency to “keep the family”, “re-education” of the family member.

Keywords: family violence; family member; close relative; family dependence, cruel treatment; negligence; child 
abandonment; criminal reason; criminal purpose.
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care sunt prin aparenţă asemănătoare, însă, din punct 
de vedere subiectiv, aceste acţiuni şi consecinţe diferă 
substanţial.

I. Elementul intelectiv. Atitudinea intelectivă a per-
soanei poate fi diferită faţă de diferite circumstanţe, ast-
fel, unele din ele pot fi conştientizate absolut concret şi 
determinat, altele pot fi conştientizate doar ipotetic (cu 
un grad anumit de probabilitate). Unele împrejurări pot 
fi conştientizate corect şi adecvat, altele – eronat. Ab-
senţa elementului intelectiv în cadrul atitudinii psihice 
manifestate la momentul comiterii faptei prejudiciabile 
exclude vinovăţia persoanei şi, prin urmare, răspunde-
rea penală pentru cele comise. 

II. Elementul volitiv. În cadrul acestui segment de 
cercetare, se impune a fi extrem de importantă clari-
ficarea categoriei de voinţă, având şi o semnificaţie 
incontestabilă pentru doctrina şi legea penală. Voinţa 
presupune că persoana nu face ceea ce doreşte la mo-
ment, la ce îl impune necesitatea actuală, dar ceea ce 
corespunde intereselor generale ale acesteia. Voinţa, 
prin urmare, este ceea ce cuprinde triada necesităţii, 
intereselor şi scopurilor persoanei, unificându-le îm-
preună. În legea penală semnele volitive ale atitudinii 
psihice, de regulă, se exprimă în calitate de dorinţă a 
unui rezultat sau în admiterea conştientă a acestuia, sau 
în mizarea subiectului pe prevenirea urmărilor preju-
diciabile (art.17-18 CP RM [4]). Aşadar, acţiunea sau 
inacţiunea persoanei trebuie să fie una volitivă, adică 
trebuie să constituie mijloc pentru obţinerea scopului 
conturat. În cazul în care actul volitiv lipseşte (a scă-
pat din atenţie, nu a observat, a pierdut etc.) persoana 
va răspunde pentru faptul că nu şi-a folosit capacităţile 
sale pentru prevenirea urmărilor prejudiciabile.

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(1) 
art.2011 CP RM se caracterizează, în primul rând, prin 
vinovăție sub formă de intenție directă sau indirectă. În 
acest sens, autorii S.Brînza și V.Stati menționează – ca 
și orice altă formă de violență, violența în familie pre-
supune manifestarea intenției în raport cu oricare dintre 
urmările prejudiciabile pe care le implică.

Astfel, Organizația Mondială a Sănătății a propus o 
definiție a noțiunii de violență care ia în considerare toa-
te situațiile posibile ce pot fi caracterizate ca fiind acte 
de violență. Violența este, în opinia acestei organizații 
internaționale, rezultatul „utilizării intenționate sau 
amenințării deliberate cu forța fizică sau cu puterea 
contra propriei persoane, contra unei sau altei persoa-
ne sau contra unui grup sau comunitate, care produce 
sau riscă să producă un traumatism, un deces, un pre-
judiciu moral, o traumă sau o carență” [5].

În această ordine de idei, specificăm că comporta-
mentul membrilor de familie deseori este determinat 
prin particularitățile relațiilor familiale, caracterul lor 
continuu. Astfel, violenței în familie îi este caracteris-
tică provocarea cumulativă a victimei. În acest sens, se 
argumentează necesitatea revizuirii vinovăției a ambe-
lor părți pentru infracțiunea comisă. În relații de fami-

lie, deseori au loc următoarele fenomene: comporta-
mentul negativ al victimei; vinovăția victimei; inversia 
vinovăției; provocarea victimei etc. Diferite forme ale 
comportamentului victimal din partea membrului de 
familie (spre exemplu, comportament indecent și amo-
ral, agresiv-provocător, ilegal) pot influența decisiv 
asupra formării comportamentului deviant din partea 
făptuitorului.

Evidențiem că în cadrul tuturor modalităților 
infracționale ale violenței în familie (alin.(1) și alin.(2) 
art.2011 CP RM), legiuitorul operează cu prezumpția 
cunoașterii legăturii de familie existente între făptu-
itor și victimă. Această prezumpție are un efect juridic 
deosebit. Specificul unei astfel de prezumpții constă în 
faptul că gradul de probabilitate a acestei „cunoașteri” 
crește substanțial în așa o măsură, încât această 
prezumpție devine incontestabilă. 

Violența în familie are ca scop impunerea și 
câștigarea unei poziții dominante de putere, intimidare 
și control asupra partenerului/victimei sau asupra unui 
alt membru al familiei. Prima motivație a făptuitorului 
este de a menține controlul în relație.

Rezumând, conchidem că violența poate presupune 
manifestarea doar a intenției în raport cu prejudiciile 
pe care le implică. Manifestarea imprudenței față de 
aceste prejudicii nu este compatibilă cu esența juridică 
a violenței. Prejudiciile fizice cauzate victimei, față de 
care făptuitorul manifestă imprudență, depășesc limi-
tele violenței, în general, și ale violenței în familie, în 
particular.

Motivele infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.2011 
CP RM pot fi diverse: răzbunare; gelozie; invidie; 
ură; interes material; motive huliganice; ură socială, 
națională, rasială sau religioasă etc. Totodată, violenței 
în familie îi sunt caracteristice unele motive speciale, 
cum ar fi: rolul soțului sau părintesc înțeles pervers, 
tendința de a domina și a controla situația, tendința de 
„a păstra familia”, „reeducarea” membrului de fami-
lie.

Vom aduce câteva spețe din practica judiciară pen-
tru a demonstra diversitatea motivelor violenței în fa-
milie:

Arhiva Judecătoriei sect. Ciocana. Dosarul −	
nr.1-256/2014. Sentința din 21.02.2014. Din materia-
lele cauzei, am reținut următoarele: Inculpatul N.L., la 
data de 20.12.2013, aproximativ la ora 16:00 în timp 
ce se afla la domiciliu, având scopul violenței în fa-
milie, sistematic aplicând violența față de concubină, 
în urma unui conflict inițiat de inculpat, a deteriorat 
bunurile personale, după ce în mod intenționat, în 
prezența copilului minor, i-a aplicat multiple lovituri cu 
pumnii și picioarele în regiunea corpului, cea din urmă 
căzând jos la podea ca rezultat lovindu-se de perete cu 
capul, provocându-i conform raportului de expertiză 
medico-legală nr.3268/D din 27.12.2013, leziuni sub 
formă de traumatism cranio-cerebral, manifestat prin 
comoție cerebrală, edem al țesuturilor moi ale capu-
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lui, echimoză la articulația genunchiului stâng, care se 
califică ca vătămare corporală ușoară. Tot el, la data 
de 17.01.2014, aproximativ la ora 21:50, în timp ce se 
afla afară, având scop de violență în familie, sistema-
tic aplicând violența față de concubină, ca rezultat al 
unui conflict inițiat de inculpat, în mod intenționat a 
blocat automobilul de taxi în care se afla concubina sa 
și i-a aplicat lovituri cu capul în regiunea feței, aceasta 
căzând jos pe carosabil s-a lovit la cap, prin ce i s-au 
cauzat conform raportului de exertiză medico-legală 
nr.215/D din 23.01.2014, leziuni sub formă de trauma-
tism cranio-cerebral închis, manifestat prin comoție 
cerebrală, echimoză pe față și membrele superioare, 
edem al țesuturilor moi ale capului, care se califică ca 
vătămare corporală ușoară. Motivul violenței – partea 
vătămată se afla în căsătorie oficială cu un alt bărbat, 
iar cu el concubina. Cele săvârșite au fost calificate în 
baza alin.(1) art.2011 CP RM.

Arhiva Judecătoriei Sângerei. Dosarul nr.1-−	
117/2013. Sentința din 04 iunie 2013. Din materi-
alele cauzei, am reținut următoarele: P.E. la data de 
29.11.2012, aproximativ la ora 13:00, aflându-se la 
domiciliul bunicii sale M.E., fiind în stare de ebrietate 
alcoolică, acționând cu intenție directă, din motivul că 
cea din urmă nu dorea să-i dea 700 lei, s-a înfuriat și 
a deteriorat mai multe bunuri din casă, a numit-o cu 
cuvinte necenzurate, după ce i-a aplicat o lovitură cu 
palma peste față și o lovitură cu piciorul în burtă, cau-
zându-i victimei dureri fizice și suferință psihică.

Arhiva Judecătoriei Sângerei. Dosarul nr.1-−	
197/2012. Sentința din 25 octombrie 2012. Din materi-
alele cauzei, am reținut următoarele: B.V. la 07.07.2012, 
aproximativ la ora 20.00, aflându-se la domiciliul ma-
mei sale, i-a cerut bani, însă fiind refuzat a început să o 
amenințe cu răfuială fizică din care motiv sora sa B.S. 
i-a făcut observație. La aceste observații însă B.V. nu 
a reacționat, dar, din contra, a lovit-o pe sora B.S. cu 
palma peste față cauzându-i dureri fizice.

Într-un alt registru, avem de menționat că unul din 
motivele dominante în cazurile de violență în familie 
îl constituie – gelozia. În literatura de specialitate, sunt 
întâlnite diferite definiții ale noțiunii de „gelozie”. Însă 
cea mai relevantă definiție este următoarea: „Gelozia 
înseamnă frica de a pierde dragoste, prietenie, atitudi-
ne pozitivă sau oricare tendință de a menține această 
atitudine din partea unei alte persoane” [6]. 

Se disting două tipuri de persoane geloase:
tiranii1)  – persoane cu egoism avansat, extrem 

de impulsivi și irascibili. Gelozia se manifestă în mod 
agresiv și stă la baza săvârșirii infracțiunilor contra per-
soanei;

victimele2)  – persoane sensibile cu un caracter 
neliniștit, predispuse la exagerarea pericolului și a ne-
plăcerilor. Construiesc concluzii neîntemeiate și au o 
fantezie bogată. Această formă de gelozie nu este atât 
de periculoasă ca prima, însă la fel de toxică pentru 
relații de familie.

Psihologii arată că gelozia masculină se deosebește 
de gelozie feminină, astfel dacă bărbatul e gelos pentru 
partenerii trecuți ai femeii, atunci femeia e geloasă pen-
tru viitoarele pasiuni ale bărbatului. Gelozia bărbatului 
este mai profundă și consecințele acesteia sunt cu mult 
mai dramatice, bărbații fiind predispuși la infracțiuni 
violente pe fundal de gelozie. Femeile sunt mai pasive 
considerabil [7]. Nu totdeauna gelozia constituie mo-
tivul real al faptei infracționale săvârșite în relații de 
familie, în special în cadrul relațiilor de cuplu (căsăto-
rie, concubinaj), însă săvârșirea faptei este raționalizată 
post-factum prin gelozie. Astfel, există motive 
conștientizate ș mobiluri inconștiente, când persoa-
na sub imperiul emoțiilor puternice ia decizia privind 
agresarea partenerului. În aceste cazuri, motivul real al 
atentatului este sentimentul de umilire și degradare pe 
care îl trăiește făptuitorul, o formă perversă și maladi-
vă de egoism și tendința de dominare, iar nu gelozia 
față de persoana agresată. Uneori însuși agresorul nu 
are capacități suficiente pentru a conștientiza motivul 
real al infracțiunii, și aici în ajutor vine raționalizarea 
care permite afișarea unui motiv nobil, social acceptat 
și lipsit de caracter josnic, cum ar fi gelozia.

La momentul săvârșirii infracțiunii specificate la 
alin.(1) art.2011 CP RM, făptuitorul trebuie să știe sau 
să admită, în mod conștient, că este membru al familiei 
victimei și să urmărească săvârșirea infracțiunii nu asu-
pra oricui, ci asupra persoanei având respectiva calitate 
specială. Dacă făptuitorul consideră, în mod întemeiat, 
că victima nu are calitatea de membru de familie, nu-i 
poate fi aplicată răspunderea în baza alin.(1) art.2011 CP 
RM. Aceasta nu înseamnă însă că făptuitorul nu va pu-
tea răspunde pentru una din faptele prevăzute la art.155 
CP RM ori la alin.(3) art.78 din Codul contravențional, 
a căror prezență nu poate fi pusă la îndoială.

Comiterea unor fapte din imprudență (încrederea 
în sine exagerată sau neglijență) nu este cuprinsă de 
semnificația juridică a termenului legal de violență în 
familie. De aici rezultă că orice neglijare a membrului 
de familie, neacordarea de ajutor, lăsarea lui în condiții 
primejdioase, precum și o atitudine ușuratică manifes-
tată față de obligațiile sale parentale sau familiale nu 
constituie violență în familie în sensul Legii Republicii 
Moldova nr.45 din 01.03.2007 și nici în sensul art.2011 
CP RM. În asemenea cazuri, se vor aplica norme juri-
dico-penale cu caracter comun, în funcție de obiectul 
juridic prejudiciat, spre exemplu, lăsarea în primejdie 
(art.163 CP RM). 

În acest segment de cercetare, ne punem o întrebare: 
oare poate neglijența parentală, indiferent de forma ei 
de manifestare, să fie calificată drept violență în familie 
în sensul art.2011 CP RM? Pentru a răspunde la această 
întrebare, vom sublinia că, în primul rând, orice deviere 
de comportament familial, fiind apriori abuzivă, având 
un impact negativ asupra dezvoltării fizice, psihice și 
spirituale a copilului, constituie o formă de violență în 
familie. Însă nu toate formele de violență intrafamilia-
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lă cu implicarea copiilor minori se încadrează în sen-
sul art.2011 CP RM, ci doar cu respectarea a câtorva 
condiții obligatorii:

cerința obiectivă−	  – prezența prejudiciului materi-
al sau moral (suferințe fizice sau psihice);

cerința subiectivă−	  – prezența intenției care cu-
prinde atât conștientizarea caracterului prejudiciabil 
al acțiunilor (inacțiunii) sale, capacitatea de prevedere 
a inevitabilității sau a posibilității reale de survenire a 
urmărilor prejudiciabile, precum și dorința rezultatului 
sau admiterea lui, în mod conștient, ori atitudine indi-
ferentă față de survenirea acestuia.

Prin urmare, dacă se va stabili vinovăție sub for-
mă de imprudență (fie încredere în sine exagerată, 
fie neglijență) norma cu privire la violența în familie 
(art.2011 CP RM) nu poate fi operată. 

Pornind de la cele expuse, ajungem la concluzia 
că doar forma intenționată a atentatelor violentale in-
trafamiliale asupra vieții și sănătății copilului care au 
atins pragul severității cerut expres de lege, constituie 
violență în familie (art.2011 CP RM), în celelalte ca-
zuri fapta infracțională comisă în familie urmează a fi 
calificată în conformitate cu norme juridico-penale din 
capitolul II al părții speciale CP RM, sau după caz, în 
funcție de împrejurări, ca o contravenție administrati-
vă. 

Pentru argumentarea propriei poziții, vom supune 
analizei neglijarea parentală în cadrul familiei. Violen-
ţa prin deprivare/neglijare reprezintă forma nonfizică 
a violenţei. Se manifestă prin incapacitatea sau refu-
zul agresorului (adultului) de acordare a celor necesare 
persoanei pentru toate aspectele vieţii sale: sănătate, 
educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, sigu-
ranţa vieţii – în contextul în care familia sau îngrijitorul 
legal are acces la resursele necesare. Include nesupra-
vegherea şi lipsa protecţiei/ajutorul persoanei în faţa 
pericolului, lipsirea de libertate, abandon de familie, 
nerespectarea măsurilor privind încredintarea minoru-
lui, alugarea de la domiciliu ş.a. [8].

Astfel, neglijarea copilului se poate prezenta sub 
mai multe forme: neglijarea alimentară – privarea de 
hrană, absenţa mai multor alimente esenţiale pentru 
creştere, mese neregulate, alimente nepotrivite sau ad-
ministrate necorespunzător cu vârsta copilului; negli-
jarea vestimentară – haine nepotrivite pentru anotimp, 
haine prea mici, haine murdare, lipsa hainelor; negli-
jarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri respin-
gătoare, paraziţi; neglijarea medicală – absenţa îngri-
jirilor necesare, omiterea vaccinărilor şi a vizitelor de 
control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, 
neprezentarea la programe de recuperare; neglijarea 
educaţională – substimulare, instabilitatea sistemului 
de pedepse şi recompense, lipsa de urmărire a progre-
selor şcolare; neglijarea emoţională – lipsa atenţiei, a 
contactelor fizice, a semnelor de afecţiune, a cuvintelor 
de apreciere.

Părăsirea copilului (abandonul de familie) reprezin-

tă cea mai gravă formă de neglijare. Neglijarea seve-
ră, mai ales a copiilor de vârstă mică, afectează major 
creşterea şi dezvoltarea fizică şi intelectuală a copilului, 
iar în cazurile extreme poate conduce la spitalizarea, 
instalarea unei dizabilităţi şi/sau decesul copilului.

O problemă extrem de delicată este neglijarea me-
dicală a copiilor. Există câteva forme de neglijare me-
dicală a copilului:

amânarea adresării pentru asistență medicală1)  – 
părinții nu atrag atenția la simptome evidente ale unei 
maladii grave la copil, sau nu acordă copilului asistența 
medicală profilactică necesară;

asistența medicală neregulată a copiilor care su-2) 
feră de boli cronice – părinții nu respectă regimul de 
tratament al copilului, nu administrează la timp prepa-
ratele necesare în doză deplină, nu execută prescripții 
privind păstrarea produselor și regimul alimentar al 
copilului, nu prezintă copilul pentru supraveghere dis-
pensară regulată;

lipsirea de asistență medicală3)  – părinții în mod 
conștient refuză să îndeplinească recomandări medica-
le, sau nu sunt apți să îndeplinească prescripții medi-
cale, sau nu pot asigura îngrijiri necesare în cazul de 
înrăutățire a sănătății copilului [9].

Cel mai des neglijarea medicală se atestă în cazu-
rile în care copilul suferă de o boală gravă incurabilă, 
de dezvoltare locomotorie sau psihică. Diagnosticul 
neglijenței medicale la copii reprezintă un proces com-
plicat și necesită o confirmare convingătoare.

Neglijarea medicală este prezentă, dacă sunt 
depistați următorii indici:

în urma absenței asistenței medicale este ca-1) 
uzat prejudiciul sănătății copilului, sau există un risc 
potențial de pericol pentru viața și sănătatea copilului;

asistența medicală recomandată are efectul pozi-2) 
tiv evident sau demonstrat pentru sănătatea copilului;

este demonstrat că asistența medicală propusă 3) 
este accesibilă, însă nu este utilizată;

este evident că tratamentul (profilaxia) acestei 4) 
patologii oferă mai multe avantaje decât evoluția natu-
rală a bolii (în absența intervenției medicale);

părintele copilului a fost informat în mod adecvat 5) 
despre necesitatea asistenței medicale [10].

În acest context, subliniem că refuzul de tratament 
al copiilor de către părinte constituie lăsare în primejdie 
prevăzută de alin.(1) art.163 CP RM, și nu violență în 
familie, așa cum s-a procedat într-un caz din practica 
judiciară (Arhiva Judecătoriei sect. râșcani. Dosarul 
nr.1-1341/2014. Sentința din 09 decembrie 2014): 
Inculpata B.E. a fost pusă sub învinuire în baza lit.a) 
alin.(2) art.2011 CP RM, deoarece fiind bolnavă de 
tuberculoză de gr.I pe parcursul lunii iunie 2013 și 
până în prezent, categoric refuza tratamentul copiilor 
B.A. (a.n. 18.06.2007) și B.D. (a.n.07.09.2009), ambii 
bolnavi de tuberculoză, iar la cerințele administrației 
IMSP „Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumolo-
gie” și Direcției pentru protecția drepturilor copilului 
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din sect. Râșcani mun.Chișinău, cet. B.E. refuză să pre-
zinte copiii minori la tratament, prin ce pune în pericol 
viața și sănătatea acestora.

În conformitate cu Decizia Comisiei pentru protecția 
copilului aflat în dificultate a Direcției pentru protecția 
drepturilor copilului sect. Râșcani, mun.Chișinău, exa-
minând situația copiilor B.D. (2009) și B.A. (2007) au 
considerat ca fiind necesară și oportună luarea forțată 
a acestori minori din familie pentru asigurarea și re-
alizarea drepturilor copiilor la sănătate și la îngrijire 
medicală. Astfel, B.E. se învinuiește în aceea că, prin 
inacțiunea sa intenționată, a săvârșit fapta de violență 
în familie, manifestată în refuz categoric de la trata-
mentul obligatoriu contra tuberculozei a celor doi copii 
minori aflați la îngrijirea ei. Prin acest refuz, inculpata 
B.E. a pus în pericol grav viața și sănătatea minorilor.

Cele săvârșite au fost calificate în baza lit.a) alin.
(2) art.2011 CP RM. Totodată, potrivit certificatului de 
deces nr.3558 din 09.09.2014 eliberat de OSC mun.
Chișinău, cet.B.E., anul nașterii 04.02..1984, a decedat 
la 08.09.2014, cauza decesului – tuberculoză pulmona-
ră. Procesul penal în acuzarea lui B.E., pornit în baza 
lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM, a fost încetat din cauza 
survenirii decesului.

În opinia noastră, calificarea faptei de lăsare în pri-
mejdie ca violență în familie asupra două sau mai multe 
persoane prevăzută la lit.a) alin.(2) art.2011 CP RM este 
lipsită de fudament legal, iar cele întâmplate urmau a 
fi calificate în baza alin.(1) art.163 CP RM (Lăsarea în 
primejdie). Luând ca ipoteză faptul că mama copiilor 
a fost bolnavă de tuberculoză în faza activă, adică pre-
zenta pericol real de contaminare pentru cei din jur, în 
special pentru copiii săi minori care se aflau în con-
tact direct cu ea, ea era obligată să-și prezinte copiii în 
instituția medicală specializată pentru tratamentul obli-
gatoriu al copiilor care se aflau în contact cu făptuitoa-
rea, însă nu a îndeplinit această obligație părintească. 

Împrejurarea că copiii deja au fost bolnavi, însă 
mama lor nu le acorda ajutorul necesar și i-a lăsat în 
situație primejdioasă pentru viață constituie componență 
de lăsare în primejdie, prevăzută de alin.(1) art.163 CP 
RM, adică lăsarea, cu bună-ştiinţă, fără ajutor a unei 
persoane care se află într-o stare periculoasă pentru via-
ţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza 
vârstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, 
dacă cel vinovat ştia despre primejdie şi a avut posibi-
litatea de a acorda ajutor părţii vătămate, fie că el însuşi 
a pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă.

În acest sens, este relevantă afirmația autorilor 
S.Brînza și V.Stati: „A lăsa fără ajutor înseamnă a lip-
si victima de sprijin, de asistență, de îngrijire. Lăsarea 
fărăr ajutor se poate manifesta prin eschivarea pen-
tru totdeauna de la obligațiile sale sau numai într-un 
anumit interval de timp. Ceea ce contează este dacă în 
timpul cât a durat lăsarea fără ajutor a existat un pe-
ricol real pentru viața victimei și aceasta a fost lipsită 
de posibilitatea de a se salva” [11]. Latura subiectivă a 

acestei infracțiuni se caracterizează prin vinovăție sub 
formă de intenție indirectă, iar motivele infracțiunii pot 
fi diverse: egoism, lașitate, indiferență etc. 

Expresia „cu bună-știință”, utilizată în art.163 CP 
RM indică asupra faptului că, la momentul săvârșirii 
infracțiunii, subiectul are certitudinea că persoana, pe 
care o lasă fără ajutor, se află într-o stare periculoasă 
pentru viață și că aceasta e lipsită de posibilitatea de a 
se salva [12].

Cu toate că, din punct de vedere psihologic, social și 
criminologic neglijarea sau atitudinea ușuratică față de 
executarea propriilor obligații privind membrii familiei 
constituie un act de violență domestică, din punct de 
vedere juridico-penal, se solicită prezența unei fap-
te intenționate pentru întrunirea condițiilor legale de 
recunoaștere a faptei de violență în familie.
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Piața muncii poate fi considerată una dintre cele 
mai rigide pieți după caracterul reglementării 

sale, datorită faptului că la baza realizării acesteia se 
află contractul individual de muncă pe o perioadă ne-
determinată ca model tipic, iar alte tipuri de contracte 
sunt considerate atipice și au un acces redus pe piață. 
Totuși, în anumite condiții, aceasta trebuie să se adap-
teze la condițiile existente făcând față provocărilor 
prezente cu anticipări pe viitor.

La moment, dinamicitatea pieței muncii este de-
terminată de așa factori ca recesiunea economică, glo-
balizarea, dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea unei 
piețe de muncă segmentate, îmbătrânirea demografică 
ș.a. Cel mai important factor poate fi considerată re-
cesiunea economică care a impus efectuarea modifi-
cărilor raporturilor juridice de muncă atât la nivel de 
stat, cât și la nivel de instituție-angajatoare. Astfel, 
pentru a putea menține o rată de șomaj relativ mică și 
a mări atractivitatea pieței forței de muncă, a fost ne-
cesar a mări flexibilitatea raporturilor juridice de mun-
că, fără a diminua securitatea muncii, cu atât mai mult 
că securitatea muncii nu mai era privită ca securitatea 
menținerii aceluiași loc de muncă, ci ca securitatea an-
gajării. Pentru a putea efectua aceste modificări, a fost 
necesară instituirea conceptului de „flexicuritate”, care 
reprezintă o combinație armonioasă dintre flexibilitate 
și securitatea raporturilor juridice de muncă. Prin in-
termediul flexicurității, flexibilitatea și securitatea nu 
mai sunt văzute ca opuse, ci complementare pe piața 
muncii.

În literatura de specialitate, sunt mai multe 
divergențe cu privire la originea conceptului de fle-
xicuritate. Majoritatea fiind de acord cu faptul că 
noțiunea vizată a apărut în Olanda, însă ca concept a 

fost utilizat pentru prima dată în Danemarca. Totuși 
putem remarca că flexibilizarea raporturilor juridice 
de muncă și securizarea muncii ca idee se dezvol-
tă deja din anii 1980, când au fost elaborate primele 
strategii de modernizare a dreptului muncii în spațiul 
comunitar. 

În anul 1995, în Olanda, sociologul și membrul Con-
siliului științific olandez pentru Politici Publice (WPR), 
profesorul Hans Adriaansens, a lansat noțiunea de fle-
xicuritate folosind-o în discursuri și interviuri. Acesta 
a definit flexicuritatea ca schimbarea priorităților de la 
siguranța locului de muncă în siguranța angajării și a 
menționat o atitudine diferențiată față de flexibilitate 
(în rândul angajaților) și sistemul de securitate socială 
flexibil și activ.

În anii ’90, în Danemarca, pentru prima dată a fost 
utilizat și implementat conceptul de „flexicuritate” 
de către Prim-ministrul Danemarcii social-democra-
tul Poul Nyrup Rasmussen. Premisele pentru utiliza-
rea acestuia au fost că rata șomajului în Danemarca 
depășea 10%, iar ajutorul de șomaj încuraja adesea un 
comportament de tip oportunist, deoarece salariile erau 
mici, iar ajutorul de șomaj prea mare, chiar șomerii 
nu mai aveau mare interes de reîncadrare în câmpul 
muncii. Din această cauză, a fost necesar de a refor-
ma legislația muncii prin implementarea conceptului 
de flexicuritate, care nu a diminuat gradul de protecție 
oferit de stat, ci a introdus politici active pentru piața 
muncii, ceea ce a constituit o adevărată inovație pentru 
piața forței de muncă.

Ca efect al implementării conceptului de flexicu-
ritate a fost creat „triunghiul de aur” format dintr-un 
mix din trei laturi: 1) flexibilitatea pieței forței de mun-
că combinată cu 2) securitatea socială și 3) o politică 

NOȚIuNEA  șI  PRINCIPIILE  FLExICuRITăȚII
Nicolae AlCAz,
 doctorand (USM)

În acest articol, este descris conceptul de „flexicuritate” și importanța acestuia pentru dezvoltarea raporturilor juridice 
de muncă. Flexicuritatea reprezintă combinația armonioasă a flexibilității și securității raporturilor juridice de muncă, prin 
intermediul căreia acestea nu mai sunt văzute ca opuse, ci complementare pe piața muncii. Este important de menționat 
că flexicuritatea este implementată în baza unor principii comune, însă ca instituție se dezvoltă diferit, în funcție de 
cadrul juridico-socioistoric al fiecărui stat comunitar. La fel, în acest articol au fost analizate cele patru componente ale 
flexicurității, și anume: prevederi contractuale flexibile și sigure, strategii cuprinzătoare de învăţare pe tot parcursul vieţii, 
politici active eficiente pentru piaţa forţei de muncă, sisteme moderne de securitate socială.
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* * *
This article describes the concept of flexicurity and its importance for the development of juridical work records. The 

Flexicurity is an integrated strategy for enhancing simultaneously the flexibility and security of juridical work records, 
which are apprehended on labor market as being complementary and not opposite. The flexicurity is implemented accord-
ing to common criteria but as an institution it develops differently according to each state juridical, social and historical 
frames. This article also analyses the four agregates of flexicurity: flexible and secure contractual provisions, acknowl-
edgement strategies, labor market efficient active policies and modern social security systems.
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activă pe piața muncii cu prevederea unor drepturi și 
obligații pentru șomeri. 

Flexibilitatea pieței a fost asigurată prin reducerea 
protecției de concediere și simplificarea procedurii de 
angajare, aceasta permite angajatorului să concedie-
ze angajații în perioadele de criză și de a angaja per-
sonal nou când situația economică se îmbunătățește. 
Astfel angajatorul deține o mobilitate sporită și poate 
reacționa rapid la schimbările de piață prin diminuarea 
cheltuielilor pentru salarizare sau prin majorarea pro-
ducerii prin noi angajări. Aproximativ 25% dintre lu-
crătorii danezi din sectorul privat își schimbă locul de 
muncă în fiecare an. Cea de a două latură a triunghiului 
– securitatea socială – este realizată printr-un ajutor de 
șomaj generos, până la 80% din ultimul salariu, pe o 
perioadă de până la patru ani. A treia latură a triunghiu-
lui – politici active pe piața muncii – este realizată prin 
crearea centrelor pentru ocuparea forței de muncă și 
prin subvenționarea angajării sau creării unor noi lo-
curi de muncă. În același timp, șomerii sunt obligați 
să contacteze regulat Serviciul Public de Ocupare și 
să-și pregătească planuri de acțiuni personale pentru 
reîncadrarea în câmpul de muncă. Astfel Danemarca 
consumă circa 1,5 din PIB-ul său pentru realizarea po-
liticilor active pe piața muncii, acest indicator fiind cel 
mai ridicat din statele comunitare.

În urma implementării conceptului de flexicurita-
te, rata șomajului în Danemarca a ajuns la nivelul de 
3%, fiind cel mai mic din statele comunitare, iar rata 
de ocupare a fost de peste 75%, ceea ce o plasează pe 
primul loc în UE. Acest „miracol” danez a sporit inte-
resul față de instituția flexicurității, fiind tot mai des 
abordată de către specialiști din domeniu în analizele 
modelelor socioeconomice și juridice de modernizare 
a pieței forței de muncă. 

Deși inițial unii autori considerau că conceptul de 
flexicuritate este unul specific olandez/danez, ideea s-a 
răspândit în toată Europa în câțiva ani. Deja în anul 
2005 flexicuritatea era prevăzută ca mijloc de realiza-
re a Strategiei de la Lisabona (modificată). Iar în anul 
2007 au fost puse bazele flexicurității la nivel european 
prin Comunicarea Comisii Europene: „Către principii 
comune ale flexicurității: Locuri de muncă mai multe 
și mai bune prin flexibilitate și securitate”, care a defi-
nit flexicuritatea ca fiind o strategie integrată de con-
solidare simultană a flexibilității și securității pe piața 
forței de muncă. 

Definiția formulată de către Comisia Europeană a 
fost inspirată din definiția propusă de către Wilthaghen 
și Rogowski, 2002, care ulterior a fost modernizată la 
fel de către Wilthaghen și Tros, 2004. Astfel Wiltha-
ghen și colegii săi definesc flexicuritatea ca: o strategie 
politică care încearcă sincronic și în mod deliberat să 
sporească flexibilitatea piețelor muncii, organizarea 
muncii și a relațiilor de muncă, pe de o parte, și să 
întărească securitatea (securitatea socială și securitatea 
ocupării) mai ales, pentru grupuri dezavantajate pe/
sau în afara pieței forței de muncă, pe de altă parte. 
Flexibilizarea pieței muncii poate fi realizată doar prin 

creșterea securității muncii, însă care nu mai este un 
obiectiv general, ci mai degrabă o metodă de a ajunge 
la un compromis între angajatori și angajați. Cel mai 
mare paradox în flexicuritate este că muncitorii sunt 
mult mai flexibili și creativi, atunci când au siguranța 
raporturilor de muncă [1].

Cu toate acestea, Keller și Seifert în lucrările lor 
consideră definițiile date de Wilthagen și colegii săi 
unele prea generale și vagi, acestea lăsând loc pentru 
interpretări. Ei văd realizarea flexicurității prin găsirea 
echilibrului dintre flexibilitatea pieței muncii și secu-
ritatea socială, implementată prin dereglementare [2]. 
Andranik Tangian, în lucrările sale, a încercat să dea 
o definiție cantitativă a flexicurității. Potrivit acestuia, 
flexicuritatea reprezintă ocuparea forței de muncă și 
securității sociale a persoanelor angajate atipic, cu alte 
cuvinte, celor care de obicei nu au un loc de muncă 
permanent cu normă întreagă. Pe baza acestei definiții 
relativ îngustă, Tangian construiește un index de flexi-
curitate, care se bazează pe date juridice calitative și 
mai mulți alți indicatori (ca ajutorul de șomaj, concedii 
medicale, concedii de maternitate ș.a.).

Eamets și Paas definesc flexisecuritatea prin 
creșterea mobilității pe piața forței de muncă – flu-
xurile de locuri de muncă, circulația forței de muncă, 
mobilitatea funcțională și profesională, mobilitatea 
geografică și organizarea flexibilă a timpului de lucru 
– cu posibilități de a obține un nou loc de muncă, fără 
diminuarea substanțială a nivelului de venit. Ambele 
caracteristici din urmă înseamnă că șomerii ar trebui 
să primească instruire suficientă și un sprijin activ pe 
piața muncii, în scopul de a asigura cât mai repede po-
sibil un nou loc de muncă. Ajutorul de șomaj trebuie 
să fie suficient pentru a putea acoperi pierderile majore 
de venit, iar durata de plată să fie relativ scurtă, astfel 
încât oamenii nu vor pierde motivația de a căuta noi 
locuri de muncă [3].

Cum observăm, o definiție unanim acceptată de 
toți nu există, însă toți menționează faptul că flexi-
curitatea reprezintă o strategie de combinare armoni-
oasă a flexibilității și securității, iar ceilalți indicatori 
menționați ca: liberalizarea, mobilitatea, dereglemen-
tarea ș.a. reprezintă specificul fiecărei regiuni-țări în 
baza cărea a fost efectuat studiul cu privire la impli-
mentarea flexicurității.

Instituția flexicurității trebuie analizată și sub as-
pect economic, deoarece aceasta poate fi considerată 
și un instrument de intervenție pe piață. Ca instru-
ment microeconomic acesta permite întreprinderii să 
reacționeze la orice perturbare a pieței prin micșorarea/
majorarea numărului de angajați sau prin reducerea 
timpului de lucru pentru perioada cu risc sporit. Ca in-
strument macroeconomic acesta permite de a ține sub 
control așa indicator ca rata șomajului sau a ocupării 
forței de muncă ș.a.

În același timp, trebuie de menționat că majorita-
tea sindicatelor și o bună parte dintre specialiștii din 
domeniul dreptului muncii nu consideră flexicuritatea 
o strategie eficientă, dat fiind faptul că o percep ca pe 
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un compromis, în urma căruia vor avea de pierdut o 
parte din drepturile a angajaților în folosul angajato-
rilor. O astfel de abordare eronată stagnează procedu-
ra de implementare a flexicurității. În Comunicarea 
Comisiei Europene 359/2007 sunt indicate benefici-
ile și mecanismele de implementare a flexicurității 
care presupune că aceasta nu poate fi implementată 
ca un model unic, dar va trebui adaptată la condițiile 
fiecărei țări în parte. Totuși a fost specificat faptul că 
toate țările comunitare vor avea de înfruntat aceleași 
provocări cu privire la modernizare și adaptarea la 
globalizare, din această cauză s-a propus stabilirea 
unor principii comune pentru dezvoltarea instituției 
de flexicuritate [4].

1. Flexisecuritatea implică prevederi contractuale 
flexibile şi sigure (din perspectiva angajatorului şi a 
angajatului, a persoanelor încadrate în muncă şi a ce-
lor care fac parte din categoriile excluse), strategii cu-
prinzătoare de învăţare pe tot parcursul vieţii, politici 
active în domeniul pieţei forţei de muncă eficiente şi 
sisteme de asigurare socială moderne. Obiectivul aces-
teia este de a consolida punerea în aplicare a strategiei 
de creştere şi locuri de muncă, şi modelul social euro-
pean, asigurând noi forme de flexibilitate şi securita-
te pentru creşterea adaptabilităţii, a ocupării forţei de 
muncă şi a coeziunii sociale.

2. Flexisecuritatea implică un echilibru între drep-
turi şi responsabilităţi pentru angajatori, lucrători, cei 
care caută un loc de muncă şi autorităţile publice.

3. Flexisecuritatea ar trebui adaptată circumstan-
ţelor, pieţelor forţei de muncă şi relaţiilor de muncă 
specifice ale statelor membre. Flexisecuritatea nu se 
referă la un model unic de piaţă a forţei de muncă sau 
la o strategie unică de politici.

4. Flexisecuritatea ar trebui să reducă diferenţa 
dintre persoanele încadrate în muncă şi cele care fac 
parte din categoriile excluse. Cei care sunt încadraţi 
în muncă în prezent au nevoie de asistenţă pentru a fi 
pregătiţi şi protejaţi în timpul tranziţiei de la un loc de 
muncă la altul. Cei care fac parte din categoriile exclu-
se în prezent – inclusiv cei care nu au un loc de muncă, 
printre care predomină ca număr femeile, tinerii şi mi-
granţii – au nevoie de căi de acces facile spre un loc de 
muncă şi de baze de pornire pentru a permite progresul 
spre prevederi contractuale stabile.

5. Pe plan intern (în cadrul societăţii), precum şi pe 
plan extern (de la o societate la alta) ar trebui promo-
vată flexisecuritatea. O flexibilitate suficientă în ceea 
ce priveşte angajarea şi disponibilizarea trebuie să fie 
acompaniată de tranziţii sigure de la un loc de mun-
că la altul. Mobilitatea ascensională trebuie facilitată, 
precum şi cea dintre şomaj sau inactivitate şi muncă. 
Locurile de muncă de calitate cu o conducere capabilă, 
o bună organizare a muncii şi actualizarea continuă a 
competenţelor reprezintă obiective ale flexisecurităţii. 
Protecţia socială trebuie să sprijine, nu să împiedice 
mobilitatea.

6. Flexisecuritatea trebuie să sprijine egalitatea de 
şanse promovând accesul egal la locuri de muncă de 

calitate pentru bărbaţi şi femei şi oferind posibilitatea 
de a reconcilia viaţa profesională şi cea familială, pre-
cum şi asigurând şanse egale pentru migranţi, lucrători 
tineri, cei cu dizabilităţi şi în vârstă.

7. Flexisecuritatea prevede un climat de încredere 
între autorităţile publice şi partenerii sociali, toţi fiind 
pregătiţi să îşi asume responsabilitatea pentru schim-
bări şi să iniţieze pachete echilibrate de politici.

8. Politicile de flexisecuritate implică costuri 
bugetare şi ar trebui aplicate, de asemenea, luând în 
considerare contribuţia la politicile bugetare solide şi 
durabile din punct de vedere financiar. De asemenea, 
acestea ar trebui să urmărească împărţirea justă a cos-
turilor şi beneficiilor, în special între activităţile eco-
nomice, cele individuale şi bugetele publice, acordând 
o atenţie deosebită situaţiei specifice a IMM-urilor. În 
acelaşi timp, politicile de flexisecuritate eficiente pot 
contribui la atingerea acestui obiectiv general.

Prin instituirea principiilor s-a creat un mediu be-
nefic de implementare a flexicurității în țările comu-
nitare fiind expuse componenetele și procedeele de 
implementare, și au fost excluse barierele ideologice 
precum flexicuritatea este un compromis în fața pier-
derii securității în favoarea flexibilității.

Astfel flexibilitatea nu mai poate fi privită ca un 
monopol al angajatorilor față de angjați, deoarece 
înșiși angajații au nevoie de o organizare mai flexibilă 
a muncii pentru a putea satisface propriile preferințe și 
necesități, de exemplu, în combinarea de muncă și sar-
cinile, și responsabilitățile personale. În același timp, 
securitatea nu mai este monopolul angajaților, deoa-
rece înșiși angajatorii au interes în relații de muncă 
stabile și în asigurarea angajamentelor angajaților și a 
capitalului uman în companiile lor [5].

La fel, a fost specificat că pentru implementarea 
acesteia, este necesar a se ține cont de specificul ge-
opolitic al fiecărei regiuni (Mediteraneană, Nordică 
ș.a.) unii autori mergând mult mai departe indicând 
că la implementarea flexicurității trebuie de ținut cont 
de principiul teritoralității atât la nivel de regiune-țară 
până la localitate-întreprindere angajatoare. Totuși la 
început, pentru o bună implementare, aceasta trebuie 
efectuată la nivel de regiune comunitară. Literatura 
de specialitate indică cinci Euroregiuni cu sisteme de 
muncă diferite:

A. Regiunea Anglo-Saxonă care include Marea 
Britanie și Irlanda, caracterizată cu un nivel scăzut 
de securitate și unul mare de flexibilitate. Acest tip 
este foarte atrăgător pentru angajați permițând efec-
tuarea modificărilor necesare în perioade scurte de 
timp, având astfel posibilitate de a reacționa rapid la 
perturbațiile pieței economice. În același timp, nive-
lul scăzut al securității impune șomerii să acționeze 
mult mai rapid pentru găsirea unui loc de muncă, din 
această cauză în Marea Britanie este cel mai mic in-
dice de șomaj pe termen lung din UE. Totuși, nivelul 
scăzut al securității indirect creează bariere tot mai 
mari pentru subiecții care nu sunt incluși pe piața 
muncii reglementată. 
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B. Regiunea Nordică care include Norvegia, Dane-
marca, Olanda, Finlanda și Suedia. Acest tip de sistem 
este caracterizat printr-un nivel ridicat de securitate, iar 
flexibilitatea și impozitarea se află la un nivel mediu spre 
ridicat. Acest sistem este considerat unul din cele mai 
eficiente, datorită faptului că a generat condiții optime 
pentru menținerea securității angajabilității și protecției 
sociale, fără a diminua din flexibilitate. Acest sistem 
implică condiții optime de menținere a subiecților pe 
piața muncii reglementate având un număr foarte mic 
de outsideri ai pieței forței de muncă. 

C. Regiunea Continentală, care include Germa-
nia, Franța, Austria, Belgia și Luxemburg, caracteriza-
tă printr-un nivel de flexibilitate medie spre scăzut și 
securitate și impozitare medie spre ridicat. Acest sistem 
se aseamănă cu sistemul anglo-saxon, fiind mai puțin 
generos, deoarece depinde mult de veniturile obținute 
anterior, totuși nivelul mediu de securitate permite o 
trecere și o circulație mai eficientă a subiecților pieței 
forței de muncă.

D. Regiunea Europei Centrale și de Est, sistemul 
catching-up, care include Cehia, Slovacia, Slovenia, 
România, Bulgaria și Țările Baltice, care sunt carac-
terizate prin combinarea primelor trei sisteme, fiecare 
țară având propriul sistem.

E. Regiunea Mediteraneană, care include Spania, 
Portugalia, Italia și Grecia, caracterizate printr-un nivel 
scăzut de securitate și flexibilitate. Acest sistem poate 
fi considerat cel mai defectuos sau de tip pierdere-pier-
dere, în sensul că niciunul dintre partenerii sociali nu 
are de câștigat, căci atât flexibilitatea companiilor, cât 
și securitatea salariaţilor sunt relativ reduse. În plus, si-
tuaţia grupurilor excluse de pe piaţa formală a muncii 
reprezintă un serios motiv de îngrijorare.

 La fel, în Comunicarea Comisiei Europene au 
fost expuse patru componente prin intermediul cărora 
politicile de flexicuritate pot fi puse în aplicare, și anu-
me, prevederi contractuale flexibile și sigure, strategii 
cuprinzătoare de învăţare pe tot parcursul vieţii (Life 
Long Learning – LLL), politici active eficiente pentru 
piaţa forţei de muncă și sisteme moderne de securitate 
socială.

1. Prevederi contractuale flexibile şi sigure (din 
perspectiva angajatorului şi a angajatului, a persoane-
lor încadrate în muncă şi a celor care fac parte din ca-
tegoriile excluse) printr-o legislaţie a muncii, contracte 
colective şi organizare a muncii moderne. Ambele pre-
vederi trebuie implementate simultan, însă analizate 
separat.

 Flexibile sunt acele prevederi care reprezin-
tă un grad sporit de mobilitate și adaptibilitate din 
partea ambelor subiecți, creându-se astfel un com-
promis între necesitățile organizaționale ale anga-
jatorului (productivitatea muncii, termene scurte de 
executare, inovare ș.a.) și necesitățile, și interesele 
angajaților (un bun echilibru între viața profesiona-
lă și viața personală, dezvoltarea carierei profesio-
nale ș.a.). Noțiunea de flexibilitate în raporturile de 
muncă se referă la mai multe aspecte, în doctrină 

evidențiindu-se patru dintre ele – flexibilitatea: ex-
ternă, internă, funcțională și salarială. 

Flexibilitatea externă – mai este denumită și flexi-
bilitatea angajărilor și concedierilor care se realizează 
în mod special prin: angajări cu contracte de muncă pe 
perioadă determinată, agent de muncă temporară, prin 
condiții flexibile la angajare și prin restricții rezona-
bile la concediere. Pentru a preveni abuzurile din par-
tea angajatorilor, au fost impuse anumite restricții în 
privința încheierii contractelor de muncă pe o perioadă 
determinată, și anume, limitarea perioadei determinate 
(de la 2 la 5 ani) și limitarea prelungirii contractelor 
(în majoritatea cazurilor nu mai mult de trei ori). În 
același timp, angajaților pe o perioadă determinată 
sau angajaților prin agent de muncă le sunt garantate 
aceleași drepturi și privilegii ca și angajaților cu con-
tracte pe perioadă nedeterminată.

Flexibilitatea internă – aceasta ține de activitatea 
internă a întreprinderii și permite întreprinderii de 
a modifica orele de muncă și distribuția acestora, în 
funcție de necesitățile întreprinderii, fără a concedia 
sau a efectua oarecare modificări în statele întreprin-
derii. Astfel întreprinderea poate reacționa rapid la 
fluctuațiile cererilor și ofertelor bunurilor și serviciilor, 
micșorând sau majorând cantitatea ofertei, fără a su-
porta pierderi în legătură cu concedierea, menținerea 
aceluiși număr de angajați sau antrenarea unor noi 
angajați.

Flexibilitatea funcțională – mai este denumită 
flexibilitate organizațională, și se referă la mobili-
tatea angajaților și capacitatea lor de a ocupa diferi-
te posturi, în funcție de necesitățile îndeplinirii unor 
sarcini de muncă. Mobilitatea propriu-zisă presupune 
mișcarea angajaților în cadrul întreprinderii dintr-un 
departament în altul, pentru a putea realiza anumite 
obiective, și în același timp presupune angajarea mun-
citorilor prin utilizarea muncii la domiciliu sau tele-
munca. Mobilitatea prin rotație presupune schimbarea 
ciclică a obligațiunilor de serviciu care oferă un grad 
sporit de calificare și realizează o formare profesională 
continuă.

Flexibilitatea salarială se realizează prin stabi-
lirea salariilor în mod diferențiat, în funcție de anu-
mite criterii ca: performanțele obținute, calificarea și 
experiența profesională ș.a. Aceasta are ca obiectiv re-
ducerea costului forței de muncă pentru o unitate pro-
dusă prin stabilirea unui anumit indicator pentru fieca-
re unitate produsă. Astfel întreprinderea poate stabili 
cu o precizie mai mare costul muncii pentru o unitate 
produsă, singura condiție pentru realizarea acesteia 
fiind obligarea angajatorului de a crea condiții și de 
a oferi cele necesare pentru producerea bunurilor în 
cantități realizabile de către angajat. În consecinţă, sa-
lariaţii primesc recompensele băneşti şi de altă natură 
în raport cu productivitatea întreprinderii şi cererea de 
pe piaţă. Prin această politică de flexibilizare salarială, 
se poate contribui la eliminarea unor rigidităţi legate 
de indexarea automată a salariilor, fiscalitatea forţei de 
muncă etc.
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mare (de la 60 până la 90% din salariul precedent) pot 
permite prevederi mai flexibile în raporturile de muncă. 
Aici putem menționa exemplul Danemarcii care are cea 
mai mare rată de mobilitate pe piața muncii europene 
în sectorul privat – 25%, însă care, în ultimul timp, se 
întâlnește cu anumite probleme în ceea ce privește an-
gajarea outsiderilor din cauza faptului că indemnizația 
de șomaj este foarte mare și se oferă pentru o perioadă 
de 4 ani. Ministrul danez de finanțe Claus Hjort Frede-
riksen a declarat că patru ani de șomaj este un lux pe 
care nu ni-l putem permite noi înșine. Din această cauză, 
guvernul danez a fost obligat să reducă indemnizația 
de șomaj de la patru la doi ani. Ianin Begg, profesor de 
la London School of Economics, a declarat că nu e de 
mirare că guvernul a început să curățe programele care 
sunt extrem de costisitoare și dau o tentă de tratament 
Rolls-Royce pentru cetățeni.

4) Securitatea combinată are capacitatea de a îmbi-
na munca salarială cu alte responsabilități și obligații 
sociale [7]. Astfel securitatea combinată reprezintă o 
îmbinare a muncii salariate cu alte forme de activitate 
și/sau de îndeplinire de către salariați a unor obligații 
de genul celor legate de educație, de formarea profesi-
onală, de familie sau sociale ș.a.

2. Strategii cuprinzătoare de învăţare pe tot par-
cursul vieţii (Lifelong Learning – LLL) reprezintă stra-
tegiile de flexicuritate care ar trebui să includă măsuri 
pentru a asigura adaptabilitatea permanentă şi capacita-
tea de angajare de lucrători, începând cu nivelul școlar 
și finalizând cu cel postpensionar. Ideea este că inves-
tiţia în resurse umane devine tot mai necesară pentru 
a răspunde schimbărilor rapide şi inovaţiei. Investiţiile 
continue în competenţe îmbunătăţesc oportunităţile în-
treprinderilor de a face faţă schimbărilor economice şi 
şansele lucrătorilor de a rămâne angajati sau de a găsi 
noi locuri de muncă. Astfel angajatorul și angajatul au 
siguranța continuării raportului juridic de muncă prin 
faptul că angajatul va putea răspunde noilor solicitări 
apărute odată cu modificările efectuate pe piață. 

Acest lucru devine un factor crucial atât pentru 
competitivitatea firmelor, cât şi pentru şansele de an-
gajare pe termen lung a lucrătorilor. Participarea ridi-
cată în procesul de învăţare continuă este asociată în 
mod pozitiv cu ocuparea sporită a forţei de muncă și 
reducerea (pe termen lung) a şomajului. 

O abordare bazată pe flexicuritate ar trebui să in-
cludă pachete de politici care să prevadă stimulente 
mai puternice pentru învăţarea continuă. Acestea pot 
include reduceri fiscale pentru angajaţi, precum şi 
promovarea de fonduri la nivel de ramură în loc de 
finanţare de către angajatorii individuali (deoarece an-
gajatorii individuali pot fi descurajați să investească în 
aptitudinile angajaţilor lor din cauza riscului că perso-
nalul instruit de ei să fie recrutat de alţi angajatori). În 
același timp, ÎPV trebuie promovat în rândul angaja-
torilor care deseori rămân indiferenți față de această 
problemă, îndeosebi în Euroregiunea Europei Centrale 
și de Est, cel mai slab indicator fiind în România. Cu 
cât mai repede angajatorul va înțelege că un angajat 

Siguranța raporturilor juridice de muncă reprezin-
tă al doilea element-cheie cu privire la implementarea 
flexicurității. Siguranța este privită sub prisma asigură-
rii sau garantării veniturilor continue ale angajaților în 
cazurile survenirii unor riscuri sociale ca boala, inva-
liditatea, maternitatea, pensionarea, sarcinile familiale 
și, nu în ultimul rând, șomajul. Securitatea raporturilor 
juridice în funcție de criteriul de securitate poate fi de 
patru tipuri: securitatea păstrării locului de muncă, se-
curitatea angajării, securitatea veniturilor salariaților și 
securitatea combinată [6].

Securtatea păstrării locului de muncă1)  – repre-
zintă siguranța păstrării unei anume funcții sau post, 
a rămânerii lucrătorului la același serviciu, la același 
angajator. În present, acest tip de securitate ține mai 
mult de domeniul trecututlui, dat fiind faptul schimbării 
priorităților angajaților. Astfel angajații au nevoie tot 
mai mare de siguranţa ocupaţiei mai degrabă decât de 
siguranţa locului de muncă. În baza datelor oferite de 
Eurobarometrul special 1261, octombrie 2006, a fost 
stabilit că 76% dintre europeni sunt de acord cu faptul 
că locurile de muncă pe viaţă la acelaşi angajator sunt de 
domeniul trecutului. Totuși, securitatea păstrării locului 
de muncă reprezintă un drept apărat care nu ține doar de 
interesele angajatului, dar și de cele ale angajatorului, 
care va putea reduce cheltuielile pentru recrutare, iar 
vechii angajați vor avea deja o experiență bogată de 
activitate în cadrul întreprinderii.

Securitatea angajării2)  în prezent a devenit prio-
ritară, întrucât asigură angajatul că acesta va rămâne 
salariat, chiar dacă nu în același post ori funcție și 
nici la același angajator. Aceasta se referă la șansele 
lucrătorilor de a se putea angaja în muncă, de a avea 
posibilitatea tranziției spre un alt loc de muncă, ori de 
la o formă de pregătire spre un loc de muncă, sau din 
șomaj ori dintr-o formă de angajare precară spre un loc 
de muncă stabil. Pentru a putea fi realizată, este necesar 
asigurarea șanselor egale la angajare și promovare și 
în același timp să fie efectuate acțiuni de stimulare/
subvenționare a întreprinderilor ce angajează șomeri sau 
grupe vulnerabile de muncitori. În același timp, securita-
tea angajării mai este determinată și de politicele statului 
cu privire la formarea continuă a angajatului, cât și prin 
instituțiile sale care ar putea facilita angajarea șomerilor 
prin elaborarea strategiilor comune de angajare.

Securitatea veniturilor salariaților3) . Salariul, de 
cele mai multe ori, este singura sursă de venit a marii 
majorități a angajaților, însă problema securității ve-
nitului nu trebuie privită doar sub aspectul unui venit 
strict salarial, ci și sub cel al asigurării unui venit ne-
salarial, în caz de boală sau accident de muncă, șomaj 
și chiar după ieșirea din șomaj ori pe perioada formării 
profesionale. În același timp, există o practică negativă, 
când veniturile nesalariale erau la același nivel cu cele 
salariale, în urma cărora „outsiderii” nu erau stimulați 
pentru a se angaja în câmpul muncii. Totuși, în scopul 
flexibilizării raporturilor juridice de muncă securitatea 
veniturilor devine un punct important, astfel încât doar 
angajații care au asigurat un venit nesalarial relativ 
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dezvoltat multilateral este mai eficient ca schimbarea 
angajaților în funcție de necesitățile științifico-practice 
ale întreprinderii, cu atât mai mult va dori să investeas-
că în dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii. 

Dar nu toate întreprinderile pot să-și permită sin-
guri ÎPV pentru angajațoii lor, din această cauză, statul 
trebuie să creeze centre de predare și grupare după in-
teresele angajaților cu ulterioara lor instruire. Strategia 
de învăţare continuă totală necesită implicarea activă a 
guvernelor, a partenerilor sociali, a întreprinderilor şi a 
lucrătorilor individuali.

3. Politici active eficiente pentru piaţa forţei de 
muncă. Politicile active pe piaţa muncii ar trebui să 
ajute oamenii să facă faţă schimbărilor rapide, să re-
ducă perioadele de şomaj şi să faciliteze tranziţia către 
noi locuri de muncă. 

Politicile active prevăd crearea mecanismelor clare 
ce ar putea facilita reîncadrarea în câmpul muncii a 
șomerilor, în același timp este pusă în prim-plan nece-
sitatea încadrării în câmpul muncii legal a subiecților 
excluși „output”. 

Printre politicile active pe piața muncii cele mai 
eficiente au fost crearea agențiilor pentru găsirea lo-
curilor de muncă și participarea la cursuri specializate 
de găsire a locurilor de mucă, la fel o precondiție pen-
tru eficiența politicilor este de a sprijini prin anumite 
stimulente (fiscale, publicitare ș.a.) angajatorii care ar 
crea și oferi locuri de mucă. 

4. Sisteme moderne de securitate socială. Ele-
mentele esenţiale ale unui sistem de securitate socială 
sunt furnizarea veniturilor şi sprijinului în perioada: 
de şomaj, de tranziţie către noi locuri de muncă sau 
în timpul incapacității de muncă parțială sau totală. 
Modernizarea sistemului de securitate socială prevede 
faptul că acesta nu mai poate fi analizat separat de poli-
ticile active și de condițiile existente pe piața muncii.

Ajutoarele de șomaj sau indemnizațiile pentru 
nașterea copilului au drept scop de a mări siguranța 
veniturilor angajaților, însă ca efect acestea trebuie să 
prevadă niște termeni reduși pentru a putea exclude un 
comportament oportunist din partea subiecților. Cum a 
fost indicat supra, exemplul Olandei care avea ajutoa-
re de șomaj foarte mari în comparație cu salariile, ceea 
ce micșora semnifictiv dorința de a întreprinde acțiuni 
concrete pentru a se reangaja. La polul opus poate fi 
indicat exemplul din Marea Britanie, unde ajutoarele 
de șomaj sunt relativ mici, ceea ce impune șomerii de 
a se reîncadra cât mai urgent în câmpul muncii. 

Toate cele patru elemente constitutive ale 
flexicurității se află într-o interdependență strânsă, ast-
fel încât în funcție de coeficientul de flexibilitate și se-
curitate, celelalte componente vor fi modificate. Deci 
putem spune că coeficientul flexicurității este un ele-
ment fix, iar politicile active pe piața muncii și ajutoa-
rele de șomaj moderne reprezintă elementele variabile 
ale flexicurității și politicile de învățare pe tot parcursul 
vieții reprezintă unul din elementele-cheie de realizare 

a acestora. În baza acestor date, se pot crea matricele 
de flexicuritate prin care ar fi identificate modelele de 
bază de realizare a flexicurității pe piața muncii. Aces-
tor modele le vor corespunde patru tipuri de piețe ale 
muncii din Uniunea Europeană – nordică, continenta-
lă, anglo-saxonă și mediteraneană. În baza modelelor 
create, observăm că cel mai eficient este cel nordic cu 
o flexibilitate și securitate mare, ceea ce permite a crea 
un mediu economic favorabil, totodată, fiind asigurată 
și securitatea muncii. Totuși modelul nordic nu trebuie 
privit ca un ideal spre care celelalte tări trebuie să tindă, 
dat fiind faptul că flexicuritatea permite de a eficientiza 
piața muncii, chiar și în condițiile unei flexibilități sau 
securități slabe. 

Într-un final, putem menționa faptul că flexicurita-
tea reprezintă un răspuns adecvat la provocările sec. 
XXI în domeniul reglementării pieței muncii. Aceasta 
s-a format la combinarea armonioasă a flexibilității și 
securității și a avut drept scop de a mări atractivitatea 
pieței muncii prin flexibilizarea raporturilor juridice de 
muncă, fără a diminua securitatea salariaților. Cele pa-
tru dimensiuni ale flexicurității și principiile acesteia 
ar putea să contribuie efectiv la relansarea economică 
și la reducerea efctivă a șomajului. 
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a. Dreptul la muncă şi protecţia lucrătorilor mi-
granţi

Dreptul la muncă presupune o serie de obligaţii 
pentru state, variind de la eforturile de a crea şi oferi 
locuri de muncă, până la garantarea protecţiei persoa-
nelor împotriva muncii forţate, servituţii şi sclaviei. 
Fiind membri ai grupurilor vulnerabile, migranţii sunt 
în special susceptibili să fie puşi în faţa riscurilor tra-
ficului de fiinţe umane şi muncii forţate, sau să fie su-
biecţi ai discriminării la căutarea unui loc de muncă 
sau la locul lor de muncă. Cerinţele impuse statelor, în 
conformitate cu dreptul la muncă, sunt, prin urmare, 
de o mare importanţă pentru migranţi.

Există mai multe prevederi din cadrul instrumen-
telor Consiliului Europei relevante pentru ocuparea 
forţei de muncă, precum şi pentru drepturile şi pro-
tecţia lucrătorilor; cu toate acestea, dreptul de a lucra  
este, în mod expres, prevăzut în articolul 1 ESC (r) 
[1]. Acesta prevede că, pentru a obţine o realizare 
eficientă a dreptului la muncă, părţile se angajează: 

să recunoască drept unul dintre principalele 1. 
obiective şi responsabilităţi, realizarea şi menţinerea 
nivelului cel mai ridicat şi stabil posibil al locului 
de muncă în vederea realizării unui loc de muncă cu 
normă întreagă; 

să protejeze de o manieră eficientă dreptul lu-2. 
crătorului de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă li-
ber întreprinsă; 

să stabilea3. scă sau să menţină servicii gratuite 
de angajare pentru toţi lucrătorii; 

să asigure sau să favorizeze o orientare, forma-4. 
re şi readaptare profesională corespunzătoare.

Interpretarea acestui articol, furnizată de jurispru-
denţa CEDS, detaliază obligaţiile pe care statele şi 
le-au asumat. În conformitate cu art.1.1 ESC (r) ei 
s-au angajat să urmeze o politică de ocupare totală, 
ceea ce înseamnă că ele vor adopta o politică econo-
mică care să conducă la crearea şi păstrarea locurilor 
de muncă, şi că ei iau măsuri adecvate pentru a ajuta 
şomerii în găsirea sau calificarea pentru un post de 
muncă [2]. Acţiunile autorităţilor în vederea îndepli-
nirii acestor obiective vor fi evaluate în raport cu si-
tuaţia economică a statului şi nivelul de şomaj. Deoa-
rece cerinţele din art.1.1 nu sunt obligaţii de rezultat, 
ci mai degrabă de mijloace, incapacitatea de a atinge 
ocuparea deplină nu va însemna în mod automat o 
încălcare a ESC (r).

În analiza sa, CEDS evaluează nivelul de trans-
formare a creşterii economice în ocupare de forţă de 
muncă, inclusiv asistenţă pentru şomeri, prin exami-
narea la nivel naţional a situaţiei economice – bazată 
pe PIB şi creşterea ocupării forţei de muncă, inflaţia 
etc., în comparaţie cu ratele de ocupare. O atenţie spe-
cială este acordată şomajului grupurilor vulnerabile, 
cum ar fi membri ai minorităţilor etnice [3]. CEDS, 
de asemenea, examinează eforturile depuse pentru 
punerea în aplicare a măsurilor luate în conformitate 
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cu politica ocupării forţei de muncă, cantitatea de re-
surse alocate pentru aceste măsuri şi efectele concrete 
ale măsurilor asupra creşterii ocupării forţei de muncă 
[4]. Aceasta a constatat, de exemplu, că lipsa unui an-
gajament declarat privind politica ocupării complete 
a forţei de muncă, sau măsurile insuficiente în lupta 
cu şomajul de lungă durată şi a cărui rată este extrem 
de ridicată, au fost asimilate încălcărilor obligaţiilor 
statelor în conformitate cu ESC (r) [5].

Art.1.2 ESC (r), care garantează o protecţie efici-
entă a dreptului lucrătorului de a-şi câştiga existenţa 
printr-o muncă liber întreprinsă; a fost interpretată ca 
implicând interzicerea tuturor formelor de discrimi-
nare din câmpul muncii [6]. Conform anexei la ESC 
(r), dreptul la muncă se acordă numai migranţilor care 
au reşedinţa legală şi cetăţenilor altor state semna-
tare [7].Cu toate acestea, prin referire la art.G ESC 
(r), CEDS a decis că aceste categorii de străini nu 
pot pretinde dreptul lor de a lucra în posturi care sunt 
indisolubil legate de protecţia interesului public sau 
securitatea naţională şi implică exercitarea autorităţii 
publice [8].

În plus, art.18 ESC (r) este de interes pentru lu-
crătorii migranţi din unul din statele semnatare, din 
moment ce el garantează dreptul de a se angaja într-o 
activitate lucrativă pe teritoriul unui alt stat semna-
tar. Se recunoaşte în mod expres „dreptul cetăţenilor 
de a-şi părăsi ţara pentru a se angaja într-o activitate 
lucrativă pe teritoriul celorlalte state” [9], cerându-se 
statelor de a simplifica formalităţile şi liberalizarea 
angajării lucrătorilor migranţi străini.

b. Interzicerea discriminării
În conformitate cu art.E al ESC (r), care interzice 

discriminarea, CEDS a subliniat necesitatea de a avea 
o legislaţie aplicabilă care împiedică toate formele de 
discriminare, directă sau indirectă, în ocuparea forţei 
de muncă, bazată pe sex, rasă, origine etnică, religie, 
handicap, vârstă, orientare sexuală, opinie politică etc. 
Aceasta se referă atât la recrutare, procedură şi condi-
ţiile generale de muncă, inclusiv remuneraţia, promo-
vare, formare profesională, de transfer şi concediere. 

În conformitate cu ESC (r), „diferenţa de trata-
ment între persoane în situaţii comparabile consti-
tuie discriminare şi este o încălcare a Cartei revizu-
ite, dacă aceasta nu urmăreşte un scop legitim şi nu 
se bazează pe motive obiective şi rezonabile” [10]. 
Discriminarea poate apărea de la măsurile aplicate în 
mod uniform, fără a lua în considerare diferenţe re-
levante şi impactul disproporţionat pe care l-ar putea 
avea asupra anumitor grupuri sau persoane, cum ar 
fi minorităţile etnice. Discriminarea poate apărea, de 
asemenea, ca o consecinţă a lipsei de acţiune pentru 
asigurarea accesului efectiv la drepturi şi avantaje 
pentru toţi lucrătorii. CEDS a stabilit, de asemenea, 

că sarcina probei nu revine reclamantului în cazurile 
de discriminare. 

Exemple: 
– CEDS, Association Internationale Autisme-Eu-

ropa (AIAE) v. Franţa, Plângere nr. 13/2002, fond, 04 
noiembrie 2003, punctul 52 (despre avantaje colecti-
ve cu adevărat accesibile tuturor); 

CEDS, Syndicat Sud Travail et Affaires Socia-– 
les v. Franţa, Plângere nr. 24/2004, fond. 16 noiembrie 
2005, pct. 33 ( cu privire la atenuarea sarcinii probei 
în favoarea reclamantului).

CEDS a identificat în continuare o serie de măsuri 
care să contribuie la lupta împotriva discriminării, 
cum ar fi: 

– Recunoaşterea dreptului sindicatelor de a lua 
măsuri în cazurile de discriminare la ocuparea forţei 
de muncă, inclusiv acţiuni în numele persoanelor fi-
zice.

– Acordarea dreptului grupurilor care au un interes 
de a obţine hotărâri care să stipuleze că interzicerea 
discriminării a încălcat dreptul de a recurge la acţiuni 
colective. 

– Crearea unui organ special, independent de pro-
movare a egalităţii în tratament, în special prin oferi-
rea ajutorului de care au nevoie victimele discrimină-
rii pentru a iniţia procedurile judiciare [11].

Scopurile legitime care pot justifica restricţiile la 
interzicerea discriminării şi permite o diferenţiere în 
tratamentul persoanelor aflate în situaţii comparabile 
sunt enumerate în art.G din ESC (r). Acestea sunt „res-
pectarea drepturilor şi libertăţilor altora sau pentru a 
proteja ordinea publică, securitatea naţională, sănăta-
tea publică sau bunele moravuri”, cu condiţia că măsu-
rile luate sunt proporţionale şi necesare într-o societate 
democratică. Prin urmare, statele pot restrânge în mod 
legitim dreptul la muncă al cetăţenilor străini sau al 
anumitor categorii de persoane, cum ar fi solicitanţii 
de azil, atâta timp cât această limitare este justificată 
şi nu e, pur şi simplu, bazată pe motive de etnie, rasă, 
sex etc. 

De exemplu, interzicerea tuturor formelor de dis-
criminare la locul de muncă nu împiedică statele de 
a limita accesul străinilor la muncă pe teritoriul lor, 
chiar şi al cetăţenilor străini care sunt în posesia unui 
permis de muncă. O interdicţie generală a cetăţenilor 
altor state semnatare de a se angaja, din alte motive 
decât cele enumerate în art.G din ESC (r), ar constitui, 
pe de altă parte, o încălcare a dreptului la nediscrimi-
nare garantat de ESC (r).

În plus, în conformitate cu art.15.3 din Carta UE, 
„resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucre-
ze pe teritoriul statelor membre au dreptul la muncă în 
condiţii echivalente cu cele ale cetăţenilor Uniunii”.

La nivel internaţional, art.17.1 din Convenţia de 
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la Geneva prevede că „statele semnatare vor acorda 
refugiaţilor care stau legal pe teritoriul lor, cel mai fa-
vorabil tratament acordat cetăţenilor unei ţări străine, 
în aceleaşi condiţii, în ceea ce priveşte dreptul de a se 
angaja în calitate de salariat”.

c. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate
În timp ce interzicerea muncii forţate se deduce din 

art.1.2 ESC (r) şi dreptul pentru a-şi câştiga existenţa 
printr-o muncă liber întreprinsă, ea este prevăzută în 
mod expres în CEDO, în conformitate cu art.4 privind 
interzicerea sclaviei şi a muncii forţate. 

Sclavia şi servitutea sunt, pe larg, prevăzute drept 
infracţiuni şi sunt interzise de numeroase instrumente 
juridice internaţionale. Interzicerea sclaviei este re-
cunoscută drept ius cogens de dreptul internaţional. 
CEDO, cu toate acestea, a listat o serie de premise 
pentru ca o situaţie să se încadreze în domeniul de 
aplicare al sclaviei şi servituţii. În Rantsev v. Cipru 
şi Rusia, CEDO a statuat că: având în vedere dome-
niul de aplicare al „sclaviei”, în conformitate cu art.4, 
Curtea a făcut referire la definiţia clasică a sclaviei 
conţinute în Convenţia cu privire la Sclavie din 1926, 
care impune exercitarea unui drept veritabil de propri-
etate şi reducere a statutului persoanei în cauză la un 
„obiect”. În ceea ce priveşte noţiunea de „servitute”, 
Curtea a apreciat că ceea ce este interzis este o „formă 
deosebit de gravă de negare a libertăţii”. Conceptul 
de „servitute” implică o obligaţie, sub constrângere, 
de oferire a serviciilor, şi este legată de conceptul de 
„sclavie” [12].

În mod similar, interzicerea muncii forţate a de-
venit ius cogens, fiind universal recunoscut drept un 
drept de la care nu se poate deroga [13]. 

În conformitate cu jurisprudenţa CEDO, munca 
forţată şi obligatorie se referă la „orice muncă sau ser-
viciu care este obţinut de la o persoană sub amenin-
ţarea oricărei sancţiuni şi pentru care persoana dată 
nu s-a oferit voluntar”, ea fiind definiţia stabilită de 
OIM [14].

Munca forţată este recunoscută drept o formă de 
exploatare care intră sub incidenţa domeniului de 
aplicare a traficului de fiinţe umane. Ea este interzisă, 
în mod expres, în conformitate cu art.4 din Convenţia 
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului 
de fiinţe umane şi în conformitate cu art.3 al Protoco-
lului de la Palermo adiţional la Convenţia ONU împo-
triva criminalităţii transnaţionale organizate.

De exemplu: 
CEDO, Van der Mussele v. Belgia (plenară), 23 – 

noiembrie 1983, pct. 32 (definiţie de muncă forţată şi 
obligatorie identică cu definiţia OIM). 

În Rantsev v. Cipru şi Rusia, Curtea a completat, 
de asemenea, definiţia prin identificarea de condiţii 
pentru calificarea muncii drept forţată şi obligatorie, 

statuând că: pentru ca „munca forţată sau obligato-
rie” să poată fi invocată, Curtea a hotărât că trebuie să 
existe constrângere fizică mentală, precum şi o forţare 
a voinţei persoanei [15].

CEDS a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea 
definiţiei muncii forţate prin derivarea interzicerii ei 
din dreptul lucrătorului de a-şi câştiga existenţa prin-
tr-o muncă liber întreprinsă. Consecinţa corelativă a 
acestui drept este libertatea de a renunţa în mod liber 
de a mai munci.

Prin urmare, în conformitate cu interpretarea 
art.1.2 ESC (r), interzicerea muncii forţate sau obli-
gatorii este legată de libertatea persoanei de a-şi alege 
locul de muncă, şi implică libertatea de a renunţa la 
locul de muncă. 

De exemplu: 
– CEDS, Federaţia Internaţională a Ligilor Drep-

turilor Omului (FIDH) v. Grecia, Plângere nr. 7/2000, 
fond. 05 decembrie 2000, pct.17.

În cele din urmă, interzicerea sclaviei, servituţii şi 
a muncii forţate presupune măsuri luate de state în ve-
derea prevenii şi investigării acestor crime. CEDO a 
stabilit prin jurisprudenţa sa că statele au datoria de a 
proteja persoanele de munca forţată şi munca obliga-
torie, în cazul în care acestea ştiau sau ar fi trebuit să 
ştie că persoanele riscă să fie traficate sau exploatate 
şi supuse la muncă forţată şi obligatorie. 

În acest sens, cazul Siliadin v. France este extrem 
de important. CEDO a examinat cererea depusă de o 
cetăţeană togoleză, care era minoră şi se afla ilegal 
în ţară în momentul săvârşirii faptelor, şi care a lu-
crat timp de câţiva ani, începând cu 1994 ca un ser-
vitor neremunerat pentru un cuplu care o obliga să 
muncească şapte zile pe săptămână, şi îi confiscase 
paşaportul. Curtea a considerat că art.4 CEDO a dat 
naştere la obligaţii pozitive pentru ca statele să adopte 
şi să implementeze, în mod eficient, în legea penală 
dispoziţii care să criminalizeze practicile condamnate 
prin acest articol. În cazul dat, Curtea a constatat că 
solicitanta, supusă unui tratament care încalcă art.4 şi 
care a fost ţinută în servitute, nu a putut cere pedeap-
sa penală pentru răufăcători. Astfel, prevederile legii 
penale în vigoare la momentul săvârşirii faptelor nu 
i-au asigurat reclamantei, o minoră migrantă, victimă 
a traficului de persoane, o protecţie specială şi efici-
entă împotriva actelor în legătură cu care ea a devenit 
victimă [16].

În cele din urmă, Curtea a stabilit că obligaţia de a 
investiga acuzaţiile de muncă forţată nu depinde de o 
plângere din partea victimei, şi că, de îndată ce autori-
tăţile iau cunoştinţă de fapte care pot constitui muncă 
obligatorie sau forţată, ele trebuie să ia măsuri ex ofi-
cio. Cu toate acestea, ea este o obligaţie de mijloace şi 
nu una de rezultate. CEDO a detaliat cerinţele faţă de 
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o anchetă efectivă, explicând că: aceasta trebuie să fie 
independentă de cei implicaţi în evenimente. Acesta 
trebuie să fie, de asemenea, de natură să conducă la 
identificarea şi pedepsirea persoanelor responsabile, 
o obligaţie nu de rezultat, ci de mijloace. O cerinţă a 
promptitudinii şi a urgentării rezonabile este implicită 
în toate cazurile, iar în cazul în care posibilitatea de 
îndepărtare a individului din situaţia nocivă este dis-
ponibilă, ancheta trebuie să fie efectuată de urgenţă. 
Victima sau ruda sa cea mai apropiată în viaţă trebuie 
să fie implicate în procedură în măsura în care acest 
fapt este necesar pentru protejarea intereselor lor le-
gitime [17].

d. Condiţiile de muncă
ECS (r) conţine o serie de prevederi care regle-

mentează condiţiile de muncă şi protejează lucrătorii 
contra condiţiilor de muncă inechitabile, abuzive sau 
nesănătoase. Cu toate acestea, drepturile conţinute în 
art.2-4 şi 24-27 ESC (r) fac obiectul domeniului de 
aplicare restrictiv al competenţei personale indicate 
în anexa la ECS (r), care limitează protecţia acestor 
drepturi la resortisanţii din alte state semnatare care 
sunt rezidenţi legali, sau cei în posesia unui permis de 
muncă, pe teritoriul statului dat.

Cu toate acestea, pct. 2 şi 3 din Anexa la Carta So-
cială Europeană (revizuită) privind câmpul de aplicare 
în privinţa persoanelor protejate prevede faptul că sta-
tele vor respecta în continuare obligaţiile ce le revin 
în temeiul Convenţiei de la Geneva [18] şi Convenţiei 
privind statutul apatrizilor [19] de a acorda refugiaţi-
lor şi apatrizilor „care locuiesc legal pe teritoriul său, 
un tratament cât mai favorabil posibil şi în orice caz 
nu mai puţin favorabil decât cel la care aceasta s-a 
angajat în virtutea Convenţiei din 1951, precum şi a 
celorlalte acorduri internaţionale existente şi aplicabi-
le refugiaţilor mai sus menţionaţi” [20]. 

Drepturi ale lucrătorilor prevăzute de Carta Socia-
lă Europeană (revizuită) în ceea ce priveşte condiţiile 
de muncă: 

– Dreptul la condiţii de muncă echitabile (art.2); 
– Dreptul la securitate şi igienă în muncă (art.3); 
– Dreptul la o salarizare echitabilă (art.4); 
– Dreptul la protecţie în caz de concediere 

(art.24); 
– Dreptul lucrătorilor la protecţia propriilor crean-

ţelor în caz de insolvabilitate patronului lor (art.25); 
– Dreptul la demnitate în muncă (art.26); 
– Dreptul lucrătorilor cu responsabilităţi familiale 

să aibă şanse egale şi să fie trataţi egal (art.27).
În plus, ESC (r) prevede, în mod expres, drepturile 

lucrătorilor migranţi, care le asigură lor şi familiilor 
acestora asistenţă şi protecţie. Toate statele semnata-
re care au a acceptat dispoziţiile art.19 ESC (r), sunt 
obligate, prin urmare, printre altele să garanteze lu-

crătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor, 
în măsura în care aceste chestiuni sunt reglementate 
prin legislaţie sau alte prevederi ori sunt supuse con-
trolului autorităţilor administrative, un tratament nu 
mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor în 
ceea ce priveşte următoarele elemente: 

a) salarizarea şi alte condiţii de angajare şi de mun-
că; 

b) afilierea la organizaţiile sindicale şi beneficiul 
avantajelor oferite de convenţiile colective; 

c) locuinţa. 
La fel, să asigure lucrătorilor care se găsesc în 

mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai pu-
ţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor în ceea 
ce priveşte impozitele, taxele şi contribuţiile aferente 
muncii, încasate în privinţa lucrătorului.

Art.19 ESC (r) garantează în continuare egalita-
tea de tratament în cadrul procedurilor judiciare, re-
întregirea familiei, servicii adecvate de sănătate, de 
asistenţă medicală şi condiţii bune de igienă în timpul  
plecării, călătoriei şi primirii migranţilor, protecţia 
împotriva expulzării etc.

e. Dreptul la securitate socială
În conformitate cu art.12.4 (a) al ESC (r), lucră-

torii migranţi şi familiile lor au dreptul, la fel ca toţi 
lucrătorii de pe teritoriul unei stat semnatar, la secu-
ritate socială. 

În special, statele au obligaţia să ia măsuri, prin 
încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale co-
respunzătoare sau prin alte mijloace şi sub rezerva 
condiţiilor stipulate în aceste acorduri, pentru a asigu-
ra egalitatea de tratament între cetăţenii fiecărei părţi 
şi cetăţenii celorlalte părţi în ceea ce priveşte dreptu-
rile la securitate socială, inclusiv păstrarea avantajelor 
acordate de legislaţiile de securitate socială, indiferent 
de deplasările pe care persoanele protejate le-ar putea 
efectua între teritoriile părţilor. 

În ceea ce priveşte domeniul de aplicare, anexa ex-
plică faptul că prevederile ESC (r) se pot aplica pentru 
noncetăţeni cu condiţia că acestea provin dintr-un alt 
stat semnatar şi că îşi au reşedinţa legală sau lucrează 
în mod regulat pe teritoriul statului în cauză, cu ex-
cepţia art.12.4 ESC (r). Domeniul de aplicare al drep-
tului la securitate socială în ceea ce priveşte persoane-
le cărora li se aplică este, prin urmare, mai mare decât 
aria de acoperire a ESC (r) şi include străini din alte 
state semnatare care nu mai lucrează sau locuiesc sau 
pe teritoriul statului în cauză, dar, de asemenea, şi per-
soanele care nu vin neapărat dintr-un alt stat semnatar, 
cum ar fi refugiaţii şi apatrizii. CEDS a recunoscut, de 
asemenea, extinderea aplicării dreptului la securitate 
socială a lucrătorilor independenţi.

De exemplu: 
– CEDS, „Concluzii XIV-1”, Turcia (privind drep-
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tul la securitate socială a lucrătorilor care desfăşoară 
activităţi independente).

CEDS a stabilit că dreptul la egalitate de tratament 
implică pentru state obligaţia de a elimina toate pre-
vederile discriminatorii din legile interne cu privire la 
securitatea socială, în scopul de a garanta exercitarea 
efectivă a dreptului la securitate socială pentru străi-
nii care vin din alte state semnatare. Această cerinţă 
protejează atât împotriva discriminării directe, cât şi 
a celei indirecte şi înseamnă că beneficiile de securi-
tate socială nu pot fi limitate la cetăţeni, sau să facă 
obiectul unor condiţii restrictive sau a unor criterii de 
eligibilitate, care unor străini le-ar fi mult mai greu 
să le întrunească. Cu toate acestea, CEDS a constatat 
că, atâta timp cât rămâne rezonabilă, cerinţa de a se 
fi consumat o anumită perioadă de reşedinţă pentru 
a avea acces la beneficiile noncontributive este com-
patibilă cu ESC (r). În mod similar, CEDS a acceptat, 
de asemenea, condiţia ca alocaţiile pentru copii să fie 
acordate doar în cazul în care copilul îşi are reşedinţa 
pe teritoriul statului în cauză, aşa cum este compatibi-
lă cu articolul 12.4 ESC (r).

De exemplu: 
– CEDS, „Concluzii XIII-4”, declaraţia de inter-

pretare a art.12 pct. 43 (privind condiţiile care ar face 
accesul la beneficii sociale mai greu de obţinut pentru 
străini şi i-ar afecta într-o măsură mai mare); 

– CEDS, „Concluzii XIII-4”, declaraţia de inter-
pretare a art.12 pct.44; şi CEDS, „Concluzii 2004”, 
Lituania, p.370 (cu privire la condiţia unei perioade 
rezonabile de reşedinţă); 

– CEDS, „Concluzii 2006”, declaraţia de interpre-
tare a art.12.4 pct.13 (cu privire la condiţia de reziden-
ţă în ceea ce priveşte alocaţiile pentru copii).

Dreptul la securitate socială, de asemenea, există 
în domeniul drepturilor civile şi politice. CEDO a sta-
bilit că dreptul la beneficii, care este un drept pecu-
niar, este legat de dreptul la proprietate garantat de 
art.1 al Protocolului nr.1 al CEDO. Această protecţie 
se aplică atunci când o persoană care locuieşte în ţară 
a plătit contribuţiile la sistemul de pensii. CEDO, cu 
toate acestea, a precizat că restrângerea drepturilor 
garantate de art.1 al Protocolului nr.1 nu va fi califica-
tă automat drept discriminare arbitrară în cazul în care 
persoana care pretinde beneficii nu este nici cetăţean, 
nici rezident în statul în cauză. 

De exemplu: 
– CEDO, Müller v. Austria, Cererea nr. 5849/72, 

decizie, 16 decembrie 1974 (privind protecţia declan-
şată în momentul în care persoana a plătit contribuţii 
la sistemul de pensii) [21]; 

– CEDO, X. v. Republica Federală Germania, Ce-
rerea nr. 6572/74, decizie, 04 martie 1976 (suspenda-
rea plăţii unei pensii pentru un străin cu reşedinţa în 

străinătate este justificată de motive de interes gene-
ral). 

În Gaygusuz v. Austria, CEDO a explicat că pro-
tecţia s-ar aplica indiferent de existenţa unei „legături 
între dreptul la asistenţă de urgenţă şi obligaţia de a 
plăti impozite sau alte contribuţii”. Aceasta a consta-
tat că refuzul de a oferi, unui lucrător migrant rezident 
în mod legal, scheme sociale noncontributorii doar 
din cauza naţionalităţii sale străine, a încălcat artico-
lul 14 al CEDO şi dreptul persoanei de a se proteja 
împotriva discriminării. 

De exemplu: 
– CEDO, Gaygusuz v. Austria, 16 septembrie 

1996, pct.41, 46-52 (privind asistenţa de urgenţă şi 
nondiscriminarea); 

– CEDO, Poirrez v. Franţa, 30 septembrie 2003, 
pct.37-50 (cu privire la schemele sociale noncontribu-
tive şi nediscriminare).

În plus, CEDO a hotărât că beneficiile de mater-
nitate şi alocaţiile pentru copii derivă, de asemenea, 
din art.8 al CEDO şi din dreptul la respectarea vieţii 
private şi de familie. Aceasta a considerat că limitarea 
acordării de alocaţii pentru copiii noncetăţenilor care 
deţin un permis de şedere, cât şi refuzul de a acorda 
alocaţii altor străini a constituit discriminare arbitrară 
şi a încălcat art.8 coroborat cu art.14 din CEDO. 

De exemplu: 
– CEDO, Niedzwiecki v. Germania şi Okpisz v. 

Germaniei, 25 octombrie 2005 (discriminare în cazul 
alocaţiilor pentru copii, pe baza unui permis de şedere 
stabil) [22]; 

– CEDO, Fawsie v. Grecia şi Saoudin împotriva 
Greciei, 28 octombrie 2010 (discriminare în cazul 
unei indemnizaţii plătite mamelor unor familii nume-
roase, recunoscute oficial drept refugiate politice, în 
baza naţionalităţii). 

ESC (r) face distincţia între securitate socială şi 
asistenţă socială, care sunt garantate în conformitate 
cu art.12 şi, respectiv, 13 ESC (r) [23].

Convenţia Europeană cu privire la Statutul Juridic 
al lucrătorului migrant din 24 noiembrie 1977 este cel 
mai comprehensiv instrument al Consiliului Europei 
în domeniul migraţiei de muncă.

Obiectivele Convenţiei sunt: „reglementarea situ-
aţiei juridice a lucrătorilor migranţi, cetăţeni ai state-
lor membre ale Consiliului Europei, cu scopul de a le 
asigura, în măsura în care este posibil, un tratament 
care să nu fie mai puţin favorabil decât cel de care 
beneficiază lucrătorii, cetăţeni ai statului de primire, 
pentru toate aspectele legate de condiţiile de viaţă şi 
de muncă” şi „să faciliteze promovarea socială şi bu-
năstarea lucrătorilor migranţi şi a membrilor familii-
lor acestora”.

Convenţia se referă doar la lucrătorii migranţi 
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cetăţeni ai unui stat membru al Consiliului Europei 
autorizaţi să lucreze doar în alt stat membru al Con-
siliului Europei. Acest act se prezintă ca un instru-
ment-cadru, dar care nu reglementează toate aspec-
tele ce ţin de statutul juridic al lucrătorului migrant, 
făcând referire la alte instrumente bi- şi multilaterale, 
precum şi la legislaţia naţională. Mai mult decât atât, 
majoritatea prevederilor sunt parafrazate sub formă 
de obligaţii interstatale decât drepturi ale lucrătorilor 
migranţi. Până la art.19, Convenţia se referă la întreg 
procesul migraţional, de la recrutare la admitere, re-
cepţie, şedere şi returnare. În mare parte, Convenţia 
se preocupă de statutul legal al lucrătorului migrant 
în timpul aflării acestuia pe teritoriul unui alt Stat 
membru, în vederea asigurării unui tratament echita-
bil similar cetăţenilor statului respectiv [24].

Totuşi, în Convenţie lipsesc prevederi privind 
dreptul de acces la un post de muncă. Orice Parte con-
tractantă, care admite un lucrător migrant să ocupe un 
loc de muncă salarizat, îi va elibera sau îi va reînnoi 
acestuia (cu excepţia cazului în care este scutit de 
această cerinţă) un permis de muncă, în condiţiile pre-
văzute de propria legislaţie (art.8). Un anumit grad de 
protecţie se prevede în art.8 (2) – un permis de muncă 
eliberat pentru prima dată nu va putea, ca regulă gene-
rală, să lege lucrătorul de acelaşi patron sau de aceeaşi 
localitate pentru o perioadă mai mare de un an. 
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Identificarea omului este necesară și evidentă, 
atunci când nici o persoană fizică nu va putea 

să dobândească și să valorifice față de alte persoane 
drepturile lor subiective civile atâta vreme cât ea nu-și 
va stabili identitatea potrivit legii [8, p. 9]. 

O definiție expresă a persoanei fizice o găsim în 
art.17, Cod civil RM, potrivit căruia „persoană fizică 
este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de 
obligaţii civile” [3]. 

Autorii I.Reghini, Ș.Diaconescu, P.Vasilescu apre-
ciază sintagma „persoana fizică” ca fiind o denumire 
convențională dată omului ca entitate juridică, ca par-
ticipant individual la raporturile juridice în general. 
Aceasta fiind o calificare dată de lege individului, iar 
vocația acestuia și-a găsit expresia în conceptul de 
„capacitate juridică”, care desemnează aptitudinea 
persoanei fizice de a participa la raporturile juridice și 
de a dobândi drepturi și obligații. Se consideră că între 
persoana fizică și capacitatea juridică există o relație 
de interdependență, întrucât persoana fizică este su-
portul material al capacității juridice, iar capacitatea 
juridică este însușirea esențială a persoanei fizice în 
calitatea ei de ființă juridică [11, p. 84].

 În studiul Drept civil. Persoanele, autorii 
I.Dogaru, S.Cercel susțin ideea că calitatea de su-
biect de drept a ființei umane nu este condiționată de 
existența facultății sale de a discerne, de însușirea și 
puterea psihointelectuală de a aprecia și de a deosebi 
între bine și rău, licit și ilicit, moral și imoral, pentru 

că existența capacității juridice nu este condiționată 
de existența discernământului juridic [6, p. 13].

 În opinia noastră, atributele de identificare a per-
soanei fizice desemnează, în mod indubitabil, trăsă-
turi morale și intelectuale pe care trebuie să le posede 
fiecare individ, fiind imposibilă existența acestora și 
cu atât mai mult acțiunea în exercitarea drepturilor ci-
vile și răspunderea pentru obligațiile civile.

Participarea oamenilor, ca persoane fizice, la ra-
porturile juridice de drept civil presupune o identifi-
care a fiecăruia în parte. Identificarea persoanei fizice 
în raporturile juridice la care participă are în vedere 
individualizarea ei cu ajutorul unor atribute sau ele-
mente de identificare stabilite de lege.

Sintagma „atribute de identificare“ cunoaște două 
înțelesuri:

Totalitatea atributelor sau calităților care servesc •	
la individualizarea persoanei fizice și care sunt regle-
mentate de lege.

Totalitatea mijloacelor (înscrisurilor) prin care se •	
dovedesc atributele sau calitățile ce individualizează 
persoana fizică (de exemplu, actele de stare civilă).

În această ordine de idei, autorul T.Mircea enu-
meră următoarele caractere juridice ale atributelor de 
identificare a persoanei fizice [10, p. 275]: absolute, 
inalienabile, imprescriptibile, personale și nepatrimo-
niale.

În continuare, vom comenta fiecare caracter în par-
te, după cum urmează:

CARACTERELE  juRIDICE  ALE  ATRIBuTELOR  DE 
IDENTIFICARE  A  PERSOANEI  FIzICE

Ludmila ȚArAnU,
doctorand (ICJP al AȘM)

Subiecții care fac parte dintr-un raport juridic pot fi persoane fizice – considerate indivizi, și sunt numite „părți” ale 
raportului juridic. Într-adevăr, raportul juridic este întotdeauna privit ca legătura dintre părţi, este o relaţie socială şi aceasta 
apare numai dacă subiecții sunt persoane, privite individual sau colectiv. Pentru a fi subiect al unui raport juridic, legea 
permite persoanelor de a avea drepturi şi de a-și asuma obligații. Aceasta înseamnă că persoanele care au capacitate juridică 
pot face parte dintr-un raport juridic. Ca subiecți de drept, persoanele fizice au trei caracteristici: nume, domiciliu şi stare 
civilă. Atributele de identificare a persoanei fizice au următoarele caractere juridice: sunt drepturi absolute, opposable erga 
omnes; inalienabile; imprescriptibile; strict personale şi nu pot fi evaluate în bani. Aceste atribute sunt drepturi personale şi 
nepatrimoniale pentru orice persoană fizică și sunt protejate de lege.

Cuvinte-cheie: subiect; persoană fizică; identificare; caractere juridice; personal; nepatrimonial.
* * *

The subjects of a juridical link can be physical persons – considered as individuals and so-called “parties” of the juridi-
cal relationship. Indeed, juridical relationship is always linked between their parties. The juridical relationship is a social 
relationship and it appears only if the subjects are persons taken either as individuals or collectively. In order to be subject 
of juridical relationship, law allows persons to have rights and to assume obligations. It means that the persons have a legal 
capacity to take part in juridical relationships. As subjects to juridical links, the physical persons have three characteristics: 
they have a name, a place and a civil status. The identification attributes of a physical person have the following juridical 
characters: there are absolute rights, opposable erga omnes; inalienable, indefeasible, strictly personal rights and rights 
which cannot be evaluated in money. These attributes are personal and non-patrimonial rights of any natural person are 
protected by law.

Keywords: subject; physical person; identification; juridical characters; personal; non-patrimonial.
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sunt•	  drepturi absolute, opozabile erga omnes, 
ceea ce presupune că îi privesc pe toți, fără excepție. 
Aceste drepturi sunt exercitate de titular fără impli-
carea altor persoane, cărora le corespunde obligația 
negativă a tuturor celorlalți subiecți de drept de a nu 
le aduce atingere;

sunt drepturi •	 inalienabile, neputând fi înstrăinate 
prin acte între vii sau pentru cauză de moarte și nici 
prin moștenire; dreptul la nume, domiciliu sau starea 
civilă nu poate fi transmis altor generații, deoarece sunt 
drepturi proprii fiecărui subiect de drept;

sunt drepturi •	 imprescriptibile, ceea ce ne 
vorbește despre faptul că rămân valabile totdeauna, 
atât în mod extinctiv (nu se pierde prin a fi neexerci-
tată pe un timp îndelungat), cât și achizitiv (nu poate 
fi dobândit prin simpla folosire), astfel că nu se pot 
stinge prin neuz și nu se pot dobândi prin folosință 
îndelungată. Spre exemplu, atunci când soții au statut 
de persoane căsătorite, dar nu locuiesc în același domi-
ciliu, din motiv de serviciu sau studii în altă localitate, 
aceasta nu ar însemna nevalabilitatea căsătoriei aces-
tora. O altă situație ar fi atunci când într-un cuplu, în 
care părinții sunt necăsătoriți, se naște un copil, oricât 
de mult aceștia nu ar investi (financiar și personal) în 
creșterea și educația lui, acesta nu va avea statut de 
copil din căsătorie, ci din afara căsătoriei; 

sunt drepturi •	 personale – sunt legate de persoana 
titularului, nesusceptibile de executare prin reprezen-
tant, respectiv dreptul la nume sau domiciliu nu poate 
fi utilizat prin procură. Ca excepție de la această regulă 
ne servește, drept exemplu, posibilitatea exercitării 
acestui drept în interesul persoanei fizice de către alți 
subiecți, cum ar fi stabilirea paternității copilului din 
afara căsătoriei de către părinții acestuia. Conceptul 
respectiv este întărit prin prevederile art.47 alin.(5) din 
Codul familiei al RM „Paternitatea copilului născut în 
afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl 
său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei 
copilului, depusă la organul de stare civilă”;

sunt drepturi •	 nepatrimoniale, ce nu pot fi evaluate 
în bani și care nu fac parte din patrimoniul titularului. 
Este evident faptul că atributele de identificare sunt 
lipsite de un conținut economic, aceasta din perspectiva 
faptului că reflectă niște caracteristici de ordin personal 
ale fiecărui subiect de drept. 

În dreptul civil, atributele care contribuie la identi-
ficarea persoanei fizice sunt: numele, domiciliul, sta-
rea civilă, iar în literatura juridică mai este specificat și 
codul numeric. În general, se evidențiază următoarele 
– numele: numele de familie, prenumele și pseudoni-
mul; domiciliul cuprinde: domiciliul de drept comun, 
domiciliul legal și domiciliul ales sau convențional, 
iar în strânsă legătură cu domiciliul se află reședința; 
starea civilă se înfățișează ca un complex de raporturi 
juridice cu caracter personal nepatrimonial, prin care 

se individualizează persoana fizică în societate și fa-
milie [13, p.317-318].

Aceste drepturi subiective aparțin tuturor persoa-
nelor fizice, fiind drepturi generale și având caracter 
de universalitate. 

În afară de aceste caractere juridice, care sunt co-
mune tuturor drepturilor subiective civile nepatrimo-
niale, există și anumite caractere proprii fiecărui drept 
nepatrimonial, care este atribut de identificare a per-
soanei fizice [5, p.62-63].

În cele ce urmează, ne raliem opiniei autorului 
M.N. Costin, care formulează ideea că capacitatea 
persoanei fizice de a participa la raporturile juridice 
civile este concretizată în aptitudinea de a-și pune în 
valoare drepturile și obligațiile ce-i sunt recunoscute, 
respectiv impuse. Această vocație se fondează pe ca-
pacitatea juridică a titularului de drepturi și obligații, 
adică pe o calitate specific umană, care sintetizează 
două atribute fundamentale ale ființei umane, rațiunea 
și libertatea, dându-le relevanță sub aspect juridic [4, 
p. 9].

Facultatea de a avea drepturi și obligații reiese din 
faptul că persoana fizică dispune de capacitate, care, 
la rândul ei, este clasificată în capacitatea de folosință 
și capacitatea de exercițiu, prin urmare conform art.18 
alin.(1) din Codul civil al RM capacitatea de folosință 
este precizată ca fiind „capacitatea de a avea drepturi 
şi obligaţii civile”; potrivit art.19, „capacitate de exer-
ciţiu este aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta 
proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma 
personal obligaţii civile şi de a le executa”.

Capacitatea de folosință este recunoscută, în 
mod egal, tuturor persoanelor fizice. Apare odată cu 
nașterea persoanei și încetează odată cu moartea ei, 
este inseparabilă de persoană pe tot parcursul vieții, 
indiferent de vârstă și starea sănătății. Anume legea 
atribuie persoanei fizice această calitate firească [1, 
p.256].

Potrivit art.20 alin.(1) din Codul civil al RM „Ca-
pacitatea deplină de exerciţiu începe la data când per-
soana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei 
de 18 ani”.

Existența persoanei fizice nu e suficientă pentru ca 
subiectul de drept civil să poată încheia personal acte 
juridice civile. Numai persoana fizică ajunsă la o anu-
mită maturitate psihică poate încheia în mod valabil, 
conștient și sigur acte juridice civile. Această maturi-
tate psihică este condiția în care legea recunoaște per-
soanei fizice capacitatea de exercițiu. 

Capacitate de folosință are orice persoană fizi-
că, iar capacitate de exercițiu numai persoana fizică 
având maturitate psihică, maturitate de care legea lea-
gă dobândirea acestei capacități [1, p.264].

Sub un alt aspect, în literatura de specialitate, se 
susține ideea că atributele persoanei fizice pot fi privi-
te și ca elemente din conținutul capacității de folosință 
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studiile juridice se formulează ideea că prin „capaci-
tate de exercițiu a persoanei fizice” se înțelege acea 
parte a capacității de drept civil a omului care constă 
în aptitudinea de a dobândi și a exercita drepturi civile 
și de a asuma și executa obligații civile prin încheie-
rea de acte juridice civile.

Corespunzător, capacității de exercițiu a persoanei 
fizice i se atribuie următoarele caractere juridice: le-
galitatea, generalitatea, inalienabilitatea și intangibi-
litatea.

Legalitatea  capacității de exercițiu presupu-
ne faptul că legea este cea care stabilește instituirea, 
conținutul și încetarea ei, normele legale având un ca-
racter imperativ. Astfel, art. 20 alin.(1) Cod civil al RM 
„Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data când 
persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vâr-
stei de 18 ani”. Din această reglementare desprindem 
ideea că persoana fizică nu poate dobândi capacitate de 
exercițiu după propria voință, excepție fiind obținerea 
dispensei de vârstă, dar și aici legiuitorul recurge la 
acest fapt doar în cazuri întemeiate, respectiv art.14 
alin.(2) din Codul familiei al RM se specifică: „Pentru 
motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsă-
toriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai 
mult decât cu doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale 
va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice 
locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul per-
soanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii 
acestora şi acordului părinţilor minorului.”

În această ordine de idei, în art.20 alin.(2) Cod ci-
vil al RM se menționează: „Minorul dobândeşte prin 
căsătorie capacitate deplină de exerciţiu”, iar alin.(3) 
stabilește că „Minorul care a atins vârsta de 16 ani 
poate fi recunoscut ca având capacitate de exerciţiu 
deplină dacă lucrează în baza unui contract de muncă 
sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatoru-
lui, practică activitate de întreprinzător”. 

Prin generalitatea capacității de exercițiu a persoa-
nei fizice, înțelegem conținutul acesteia și aptitudinea 
omului de a dobândi drepturi subiective civile și de 
a-și asuma obligații civile, să exercite drepturile și să 
execute obligațiile civile prin încheierea oricăror acte 
juridice civile, cu excepția celor oprite expres de lege. 
Gradul de generalitate poate fi privit după capacitatea 
de exercițiu deplină sau restrânsă [6, p. 85-86]. 

Inalienabilitatea capacității de exercițiu a persoa-
nei fizice evocă ideea că ea nu poate constitui obiectul 
unei renunțări sau înstrăinări după bunul plac, ci doar 
prin prevederile legale ale art.23 alin.(4) Cod civil al 
RM „Renunţarea totală sau parţială a unei persoane 
fizice la capacitatea de exerciţiu, alte acte juridice 
îndreptate spre limitarea persoanei în capacitatea de 
exerciţiu sunt nule”. 

Intangibilitatea capacității de exercițiu a persoa-
nei fizice o regăsim în art.25 alin.(1) Cod civil al RM 
„Persoana care, în urma consumului abuziv de alcool 

(în sensul de aptitudine a persoanei fizice de a avea 
drepturile nepatrimoniale prevăzute de lege), în acest 
caz, caracterele juridice, care sunt ale capacității de 
folosință a persoanei fizice (legalitatea, generalitatea, 
egalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea și univer-
salitatea), sunt și caracterele juridice ale atributelor de 
identificare a persoanei fizice [2, p.350]. 

Legalitatea este acel caracter ce rezidă în faptul 
că legea reglementează modul de instituire, conținutul 
și încetarea capacității civile de folosință, nefiind ne-
cesar acordul expres al persoanei, ci aceste drepturi 
şi obligaţii civile apar odată cu nașterea persoanei și 
încetează odată cu moartea acesteia. Conform art.15 
din Constituție „Cetăţenii Republicii Moldova bene-
ficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin 
Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute 
de acestea”.

Generalitatea capacității de folosință a persoanei 
fizice este acel caracter care constă în faptul că prin 
capacitatea de folosință a persoanei fizice se exprimă 
aptitudinea generală și abstractă de a dobândi drepturi 
și obligații civile [12, p.14]. 

Egalitatea reprezintă materializarea principiului 
egalității în fața legii civile. Drept fundament juri-
dic la nivel internațional constituie art.26 din Pactul 
internațional privind drepturile civile și politice ale 
omului: „Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi 
au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din 
partea legii. În această privinţă, legea trebuie să inter-
zică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoa-
nelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discri-
minări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională 
sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă 
împrejurare”.

Prin inalienabilitate se percepe faptul că capacita-
tea de folosință nu poate fi obiect de renunțare sau de 
înstrăinare. A se vedea art. 23 alin.(4) Cod civil al RM 
„Renunţarea totală sau parţială a unei persoane fizi-
ce la capacitatea de folosinţă sau la alte acte juridice 
îndreptate spre limitarea persoanei în capacitatea de 
folosinţă sunt nule”.

Intangibilitatea capacității de folosință a persoa-
nei fizice decurge din art.23 alin.(3) Cod civil al RM 
care specifică: „Nimeni nu poate fi limitat în capaci-
tate de folosinţă decât în cazul şi în modul prevăzut 
de lege.”

Universalitatea capacității de folosință a persoanei 
fizice o înțelegem prin faptul că este caracteristică fi-
ecărei persoane fizice în parte. Acest fapt își cunoaște 
justificarea în prevederile art. 6 al Declarației Univer-
sale a Drepturilor Omului: „Fiecare om are dreptul să 
i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică”.

 În cele ce urmează, vom releva caracterele juridi-
ce ale capacității de exercițiu a persoanei fizice, dar nu 
înainte de a enunța definiția capacității de exercițiu. În 
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sau consumului de droguri şi de alte substanţe psiho-
trope, înrăutăţeşte starea materială a familiei sale poate 
fi limitată de către instanţa de judecată în capacitatea 
de exerciţiu”. Intangibilitatea capacității de exercițiu 
permite a afirma că și capacitatea de exercițiu, și ca-
pacitatea de folosință sunt categorii juridice și nu pot 
fi considerate valori naturale pe care persoana fizică le 
dobândește în virtutea faptului că este om [1, p. 266].

În continuare vom atrage atenţia asupra art.28 din 
Codul civil al RM care prevede următoarele:

„(1) Orice persoană fizică are dreptul la numele 
stabilit sau dobândit potrivit legii.

(2) Numele cuprinde numele de familie şi prenu-
mele, iar în cazul prevăzut de lege, şi patronimicul.

(3) Numele de familie se dobândeşte prin efectul 
filiaţiei şi se modifică prin efectul schimbării stării ci-
vile, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Prenumele se stabileşte la data înregistrării 
naşterii, în baza declaraţiei de naştere”.

În plus, caracterele juridice ale numelui – lato sen-
su – privesc atât numele de familie, cât și prenumele, 
așa încât aceasta va avea următoarele trăsături: legali-
tate, egalitate, inalienabilitate, intangibilitate, univer-
salitate, opozabilitate erga omnes și imprescriptibili-
tate [6, p.140-141].

Vom încerca să studiem fiecare aspect în parte, al 
caracterelor juridice ale numelui de familie, respec-
tiv:

Legalitatea poate fi privită ca obligativitatea per-
soanei fizice de a dispune de numele de familie. Din 
start art. 55 alin.(2) din Codul civil al RM prevede că 
„Copilul dobândeşte numele de familie al părinţilor 
săi”. Astfel suntem în prezența unui drept al persoa-
nei fizice, ce apare odată cu nașterea și nu cunoaște 
o procedură deosebită de atribuire a acestuia, doar că 
modificarea sau schimbarea numelui se realizează în 
condițiile legii.

Egalitatea presupune că tuturor oamenilor li se 
recunoaște dreptul la nume, fapt confirmat prin art.16 
alin.(2) din Constituția RM – „Toţi cetăţenii Republi-
cii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor 
publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 
avere sau de origine socială”.

Inalienabilitatea indică ideea că numele este strict 
personal și nu poate fi exercitat decât personal de că-
tre titular, titularul dreptului subiectiv la nume nu poa-
te renunța la numele său, nu-l poate vinde [1, p. 276]. 
Atragem atenția asupra faptului că „Dreptul de a-şi 
schimba numele de familie şi/sau prenumele îl au ce-
tăţenii Republicii Moldova care au atins vârsta de 16 
ani” (pct. 103 din Instrucțiunea nr. 4/2004). În caz de 
excepție, „Schimbarea prenumelui copilului până la 
vârsta de 16 ani se soluţionează de către OSC, pe baza 
cererii ambilor părinţi, făcându-se rectificările cores-
punzătoare în actul de naştere al copilului. În caz de 

neînţelegere între părinţi, se va lua în consideraţie avi-
zul autorităţii tutelare, ţinându-se cont, în exclusivita-
te, de interesele copilului” (pct. 104 din Instrucțiunea 
nr. 4/2004). De asemenea, faptul că numele de familie 
se transmite prin efectul filiației, aceasta nu se rapor-
tează și la prenumele persoanei fizice. În situația în 
care numele de familie este transmis prin filiație, că-
sătorie sau adopție, aceasta se efectuează prin capaci-
tatea și efectul legii, dreptul la nume fiind inalienabil.

Intangibilitatea evocă faptul că nimeni nu poate să 
aducă atingere dreptului la numele purtat de persoa-
na fizică. Respectul este temelia „Cel care utilizează 
numele altuia este răspunzător de toate confuziile sau 
prejudiciile care rezultă. Atât titularul numelui, cât şi 
soţul sau rudele lui apropiate pot să se opună acestei 
utilizări şi să ceară repararea prejudiciului” (art. 29 
alin.(3) din Codul civil al RM). 

Universalitatea prezintă acel caracter al numelui 
potrivit căruia orice subiect de drept are drept la nu-
mele stabilit ori dobândit potrivit legii. Acest element 
își are confirmare legală prin art.7 pct.1 din Convenția 
pivind drepturile copilului care dispune: „Copilul se 
înregistrează imediat după naşterea sa şi are, prin naş-
tere, dreptul la un nume”. În felul acesta, sunt garanta-
te libertatea, demnitatea și justiția persoanei fizice.

Opozabilitatea erga omnes ne atenționează că 
dreptul la nume este unul absolut, iar celelalte persoa-
ne fizice cu care interacționează un subiect de drept au 
obligația de a nu-l încălca, fiiindu-i respectate princi-
piile și valorile.

Imprescriptibilitatea admite că dreptul la nume nu 
este supus extinderii termenului de prescripție (nu este 
vorba nici de prescripția extinctivă și nici de cea achi-
zitivă). Dacă dreptul la nume este încălcat, titularul 
poate cere apărarea dreptului la nume. Dacă dreptul la 
nume este încălcat, titularul poate cere apărarea drep-
tului său oricând, indiferent de timpul care s-a scurs 
de la încălcare. Nu se are în vedere nici dobândirea 
dreptului de proprietate asupra dreptului la nume [1, 
p. 276].

Făcând parte din categoria drepturilor personale 
nepatrimoniale, la fel și prenumele beneficiază de ca-
ractere juridice ale acestor drepturi:

Este un drept absolut, opozabil •	 erga omnes.
Este un drept inalienabil în sensul că nu poate •	

forma obiectul transmisiunii prin acte juridice între vii 
sau pentru cauze de moarte.

Este un drept imprescriptibil extinctiv cât și •	
achizitiv. Titularul dreptului la prenume nu pierde 
dreptul la acțiune pentru apărarea lui prin intermediul 
justiției, indiferent de perioada de timp în care el nu 
a fost exercitat. De asemenea, dreptul la prenume nu 
este susceptibil de a fi dobândit prin efectul prescripției 
extinctive.

Este un drept ce aparține tuturor persoanelor fizi-•	
ce. Astfel, fiecare persoană fizică are nu numai dreptul 
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parte, însoțite de capacitatea juridică, contribuie la re-
alizarea drepturilor personale și patrimoniale și înfăp-
tuirea obligațiilor civile, necesare pentru a participa la 
viața juridică.

În ce ne privește, considerăm că pe atributele de 
identificare se fundamentează toată viața juridică a 
persoanelor în societate. Atributele de identificare 
sunt în posesia tuturor persoanelor fizice, în mod egal. 
Odată ce se atestă existența unei persoane fizice se 
confirmă, în mod imperativ, necesitatea existenței și a 
atributelor de identificare a acesteia. Este de neconce-
put ca o persoană fizică să nu aibă o stare civilă aparte, 
un nume și un prenume specifice, precum și un domi-
ciliu prin intermediul cărora să fie individualizate în 
societate, în familie și în spațiu.
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la prenume, dar este și obligată de a purta un prenume 
în scopul individualizării [13, p.334-335]. 

Doctrinarii G.C. Ferențiu, B.D. Moloman comple-
tează această enumerare descrisă mai sus prin urmă-
toarele caractere: unitate și personalitate. 

Unitatea, afirmă aceștia, deși este alcătuită din nu-
mele de familie și prenume, aceste elemente împreună 
individulizează aceeași persoană fizică.

Personalitatea, în viziunea acestora, se explică 
prin aceea că numele este strâns legat de persoana 
omului, el nu se poate exercita decât personal, nefiind 
posibilă reprezentarea [7, p.32].

Despre relevanța drepturilor personale nepatrimo-
niale își consacră studiul doctrinarul V.A. Reasențev, 
care afirmă că acestea sunt acele drepturi ce nu au un 
conținut economic (patrimonial), ce sunt indisolubil 
legate de subiectul de drept, recunoscute de socie-
tate și, din acest considerent, au nevoie de protecție 
juridică. Astfel de drepturi, în viziunea autorului, 
sunt: numele, dreptul de autor, onoarea, demnitatea 
și altele. Spre deosebire de munca creativă, posesia 
acestora nu este o condiție a apariției relațiilor patri-
moniale: aceste drepturi nu pot fi echivalate în bani. 
Deoarece drepturile personale nu au un conținut 
economic, acestea sunt obiect exclusiv al drepturilor 
personale nepatrimoniale. Acestea determină starea 
spirituală a persoanei, lumea interioară a acesteia, 
individualitatea, solicitările morale și estetice, care 
au importanță în societatea dezvoltată. Practic, toate 
aceste drepturi apar odată cu nașterea și încetează cu 
decesul persoanei. Aceste drepturi personale nepa-
trimoniale determină poziția socială a persoanei [14, 
p.181].

Doctrinarii D.Lupulescu și A.M. Lupulescu con-
sideră că necesitatea individualizării persoanei fizice 
este determinată, pe de o parte, de interese generale, 
obștești, iar pe de altă parte, de interese personale sau 
individuale. Statul are interesul ca fiecare persoană 
fizică să fie identificată prin nume, în multiplele ra-
porturi jurdice la care participă, precum și la activități 
cu caracter social, politic, artistic, cultural, sportiv etc. 
Nu este de neglijat faptul că există și un interes per-
sonal, individual al fiecărui participant la raporturile 
juridice de a fi individualizat ca titular de drepturi și 
obligații [9, p.7].

Pe toată durata vieții, persoanei fizice i se impune a 
fi identificată, acest proces își are începutul la nașterea 
ei, prin stabilirea numelui și prenumelui și continuă 
odată cu trecerea timpului prin domiciliul, starea civi-
lă care îi sunt atribuite și sunt susceptibile de a suferi 
modificări. 

Din cele relatate, susținem faptul că atributele de 
identificare a persoanei fizice pot fi privite ca impor-
tante valori, indispensabile pentru fiecare individ în 
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În contextul eforturilor de integrare în Uniunea 
Europeană, depuse de către Republica Moldo-

va, armonizarea legislaţiei şi a politicilor statului la 
standardele UE în domeniul protecției drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului reprezintă o pri-
oritate. Conform art.3 alin.(1)-(2) CP RM, „nimeni nu 
poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni 
nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei ho-
tărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate 
cu legea penală. Interpretarea extensivă defavorabilă şi 
aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise”. În 
baza art.4 alin.(1) CP RM, „întreaga reglementare ju-
ridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana 
ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile 
acesteia”[5].

În acest context, o semnificație teoretică și practică 
deosebită o capătă instituția circumstanțelor (cauzelor, 
temeiurilor) care înlătură urmărirea penală. Anume ca-
racterul principial și semnificația vizată denotă necesi-
tatea unei analize profunde și complexe a instituţiei re-
spective de drept procesual-penal, a cadrului legislativ 
național existent şi elaborarea recomandărilor originale 
privitor la perfecţionarea legislației penale și procesu-
al-penale în vigoare, precum şi a practicii de aplicare a 
normelor în materia circumstanțelor care exclud urmă-
rirea penală. 

Or, în opinia noastră, se cer a fi examinate cauzele 
respective din perspectiva evidenţierii listei exhausti-
ve și limitelor de acțiune a acestora, precum și crearea 
unui mecanism eficient de aplicare a instituţiei, inclu-
siv prin elaborarea recomandărilor de perfecţionare a 
legii penale și procesual-penale a Republicii Moldova 
în această materie, precum şi a practicii de aplicare a 
circumstanțelor care exclud urmărirea penală.

O problemă aparte care poate fi impusă, în această 
ordine de idei, este dacă în cazul unei erori (de drept 
ori de fapt) poate fi pusă în acțiune norma art.275 
CPP RM și, în acest ultim caz, care sunt premisele și 
posibilitățile de incidență ale acestei norme? Anume 
acest ultim moment urmează a fi analizat în ideea aces-
tui material științific.

În opinia autorului A.Țuculeanu, extinderea 
criminalității în societatea modernă și necesitatea lu-
ării unor măsuri eficiente pentru garantarea siguranței 
cetățenilor implică, în mod obligatoriu, stabilirea unui 
echilibru între posibilitățile de reacție ale societății îm-
potriva criminalității și protecția drepturilor individua-
le. Or, altfel, subliniază autorul citat, se ajunge ca legea 
să nu mai reprezinte mijlocul de ocrotire a celor care o 
respectă, ci, în principal, a celor care nu o respectă [13, 
p.12].

Cu adevărat, săvârșirea infracțiunii determină 

EROAREA  ÎN  CAzuL  COMITERII  INFRACȚIuNII  șI 
POSIBILITATEA  APLICăRII  uNOR  CIRCuMSTANȚE  CARE 

ÎNLăTuRă  uRMăRIREA  PENALă
Vadim oLTU,

 doctorand (ICJP al AȘM)
Ion PAVEL, 

doctorand (ICJP al AȘM)

Delimitarea conceptuală şi normativă a circumstanţelor care exclud urmărirea penală (art.275 CPP RM) este principia-
lă. În acest sens, urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, şi va fi încetată inclusiv 
în cazurile în care nu există faptul infracţiunii ori fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu excepţia cazurilor când 
infracţiunea a fost săvârşită de o persoană juridică. Pentru a clarifica, din punct de vedere doctrinar, semnificaţia fiecărei 
cauze enunţate (şi nu numai), se impune clarificarea esenţei şi conţinutului juridic ale fiecăreia dintre ele. În particular, dacă 
poate fi raportată o singură situaţie, concomitent, la cazul lipsei faptului infracţiunii şi lipsei în conţinutul faptei comise a 
elementelor infracţiuniii, sau aceste situaţii sunt paralele şi nu pot fi referite la o singură situaţie faptică?! Prin conţinutul 
articolului ştiinţific elaborat se identifică, din punct de vedere conceptual, unitatea şi realitatea existenţei uneia ori altei 
circumstanţe care exclude urmărirea penală. În fapt, se materializează discursul ştiinţific de la semnificaţie juridică la 
esenţă şi conţinut juridic, prin descrierea elementelor care determină în mod individual o situaţie juridică – în calitate de 
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Delimitation of conceptual and normative circumstances which exclude criminal proceedings (article. 275 CPP RM) 
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terminated even in cases where there is no crime or actions do not meet the elements of the crime, unless the cases when 
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to clarify the legal essence and content of each of them. In particular, if a single event can be reported simultaneously in 
the absence of crime and when actions do not meet the elements of the crime, or these situations are parallel and can be 
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nașterea raportului juridic de drept penal. În context, 
T.Osoianu indică faptul că conținutul acestui raport ju-
ridic cuprinde dreptul statului de a-l atrage la răspunde-
re penală pe infractor și obligația acestuia de a supor-
ta consecințele faptei săvârșite. Pentru a soluționa un 
asemenea conflict intervenit între stat și infractor, este 
necesară o activitate succesivă [12, p.8]. Această acti-
vitate demarează în cadrul unui proces penal. Procesul 
penal reprezintă o realitate vie, constată P.Buneci, o ac-
tivitate concretă și se desfășoară ori de câte ori trebuie 
restabilită ordinea de drept, prin aplicarea sancțiunilor 
de drept penal pe cale de constrângere [14, p.21].

După cum menționează, pe bună dreptate, autorii 
A.Tulbure și A.Tatu, anume acțiunea penală constituie 
instrumentul juridic prin intermediul căruia se deduce 
în fața organelor judiciare conflictul de drept penal în 
vederea tragerii la răspundere a celui vinovat de comi-
terea unei infracțiuni [10, p.59].

În baza celor consemnate, se constată faptul 
că urmărirea penală este un moment procesual cu 
semnificații deosebite [15, p.387; 17, p.105], care mar-
chează declanșarea unui proces penal și presupune că 
organele competente de stat cunosc faptul săvârșirii 
unei infracțiuni și întreprind toate acțiunile prevăzute 
de lege în scopul constatării acestei fapte infracționale 
[16, p.27]. Deci, pe de o parte, începerea urmăririi pe-
nale marchează declanșarea procesului penal, iar pe de 
altă parte, ea implică drepturi și obligații specifice atât 
pentru organul de urmărire penală, cât și pentru ceilalți 
participanți la proces [17, p.105].

Astfel, pentru a începe urmărirea penală, trebuie să 
fie identificate două condiții: una cu caracter pozitiv (să 
rezulte un minim de date care să determine concluzia 
comiterii unei infracțiuni [17, p.105]) și alta cu carac-
ter negativ (inexistența circumstanțelor de împiedicare 
a punerii în mișcare a acțiunii penale – circumstanțe 
care înlătură urmărirea penală) [11, p.71]. Or, limitele 
urmăririi penale sunt configurate inclusiv de încetarea 
acesteia [11, p.9; 14, p.11]. Conform art.275 CPP RM, 
„urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost 
pornită, nu poate fi efectuată, şi va fi încetată în cazurile 
în care:

1) nu există faptul infracţiunii;
2) fapta nu este prevăzută de legea penală ca infrac-

ţiune;
3) fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu ex-

cepţia cazurilor când infracţiunea a fost săvârşită de o 
persoană juridică;

4) a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia;
5) a intervenit decesul făptuitorului;
6) lipseşte plângerea victimei în cazurile în care ur-

mărirea penală începe, conform art.276, numai în baza 
plângerii acesteia sau plângerea prealabilă a fost retra-
să;

7) în privinţa unei persoane există o hotărâre jude-
cătorească definitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau 
prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale 
pe aceleaşi temeiuri;

8) în privinţa unei persoane există o hotărâre neanu-
lată de neîncepere a urmăririi penale sau de încetare a 
urmăririi penale pe aceleaşi acuzaţii;

9) există alte circumstanţe prevăzute de lege care 

condiţionează excluderea sau, după caz, exclud urmă-
rirea penală” [5].

În aspect comparativ, legislația procesual-penală a 
României prevede, la art.16 alin.(1) CPP al României, 
că acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când 
a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă:

a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală;
c) nu există probe că o persoană a săvârșit 

infracțiunea;
d) există o cauză justificată sau de neimputabilitate;
e) lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau se-

sizarea organului competent ori altă condiție prevăzută 
de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii 
penale; 

f) a intervenit amnistia sau prescripția, decesul 
suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a 
dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană 
juridică;

g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul 
infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură 
răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost 
încheiat un acord de mediere în condițiile legii;

h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) exista autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, 

potrivit legii [18].
O atenție aparte intervine în raport cu reglementarea 

prevăzută de art.16 alin.(1) lit. d) CPP al României, în 
special existența erorii – cauză de neimputabilitate. Or, 
spre deosebire de legea penală a RM, CP român identi-
fică eroarea ca fiind una dintre cauzele de neimputabi-
litate (art.30 CP al României), alături de constrângerea 
fizică și constrângerea morală, excesul neimputabil, mi-
noritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, intoxicația, 
cazul fortuit [8]. În acest sens normativ, „nu constituie 
infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită 
de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu 
cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de 
care depinde caracterul penal al faptei”[8].

CPP RM operează în art.6 pct.111, cu noțiunea de 
eroare gravă de fapt (stabilirea eronată a faptelor, în 
existenţa sau inexistenţa lor, prin neluarea în conside-
rare a probelor care le confirmau sau prin denaturarea 
conţinutului acestora; eroarea gravă de fapt nu repre-
zintă o apreciere greşită a probelor) [5], dar semnificația 
acesteia este una strict judiciară și cu totul diferită de 
cea care are influență în context infracțional (asupra 
răspunderii penale, asupra vinovăției, asupra califică-
rii juridice a infracțiunii). CPP RM utilizează această 
sintagmă numai în art.427 alin.(1) pct.6) pentru a deter-
mina că admiterea de către instanța de apel a unei erori 
grave de fapt constituie unul dintre temeiurile pentru 
recurs.

Din raționamentele normative prevăzute, în cazul 
legii procesual-penale a României nu apare necesita-
tea unei raportări a situației de admitere a unei erori 
– cauză de neimputabilitate – la situațiile în care fapta 
nu există ori fapta nu este prevăzută de legea penală 
(art.16 alin.(1) lit. a) și b) CPP al României). Această 
necesitate intervine însă în cazul în care se operează cu 
legea procesual-penală a Republicii Moldova. Or, nere-
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glementarea instituției erorii în aspect penal determină 
neexaminarea acesteia în calitate de circumstanță care 
ar determina excluderea urmăririi penale.

Totuși, în viziunea noastră, cazurile prevăzute de 
art.275 pct.4)-8) CPP RM nu sunt relevante unor le-
gături incidente cu situația erorii (de drept ori de fapt). 
De principiu, aceste cazuri au caracter obiectiv și nu 
influențează semnificația elementului subiectiv al 
infracțiunii. În cazul prevăzut de art.275 pct.9) CPP 
RM, alte circumstanțe invocate urmează a fi prevăzute 
expres de lege și sunt în afara regulilor erorii penale. 
Anume această ultimă constatare apare impusă ca ur-
mare a lipsei unor descrieri ale instituției erorii în Par-
tea generală a CP RM. Din această perspectivă, anali-
za științifică a incidenței art.275 CPP RM în contextul 
existenței erorii (de drept ori de fapt) poate fi corelată, 
direct ori indirect, pct.1), 2), 3) ale acestei norme.

Pentru a stabili această ultimă corelație, vor fi su-
puse, mai întâi de toate, cauzele prevăzute de art.275 
pct.1)-3) CPP RM, iar ulterior se vor evidenția anumite 
repere legate de instituția erorii penale.

Inexistența faptului infracțional (nu există fap-
tul infracțiunii). Pentru aplicarea legii penale la 
infracțiunile concrete, subliniază V. Dongoroz, adică 
pentru realizarea justiției represive, este util ca, alături 
de cercetarea faptului din punct de vedere juridic, să se 
examineze faptul concret și ca fenomen uman, natural, 
social, politic, moral etc. [25, p.197].

În opinia noastră, legiuitorul din Republica Mol-
dova operează în mod eronat cu noțiunea de „fapt” în 
locul celei de „faptă”. În context, susținem ideea legiu-
itorului român care a indicat, în art.16 alin.(1) lit. a) 
CPP al României, o asemenea cauză precum „fapta nu 
există” [18]. 

Conform interpretărilor gramaticale, noțiunea 
de „fapt” reflectă un conținut mult mai extins decât 
noțiunea de „faptă”. În acest sens, faptul are semnificația 
atât de întâmplare sau împrejurare reală, lucru petre-
cut în realitate, cât și de acțiune săvârșită de cineva; 
faptă [19].

Doctrinarii români (A.Tulbure și A.Tatu) atri- 
buie această cauză la categoria celor care determină 
inexistența temeiului juridic al răspunderii penale [20, 
p.107]. Însă, este de amintit că în baza art.15 alin.(2) 
CP al României, infracțiunea este singurul temei al 
răspunderii penale [8]. Or, apelând la art.51 alin.(1) 
CP RM, temeiul real al răspunderii penale îl constituie 
fapta prejudiciabilă săvârşită, iar componenţa infrac-
ţiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul ju-
ridic al răspunderii penale [21].

În acest curs al analizelor desfășurate, se impune, 
în viziunea noastră, modificarea art.51 alin.(1) CP RM, 
prin identificarea unui singur temei al răspunderii pe-
nale – infracțiunea. Or, nu poate fi catalogat un ele-
ment abstract (componența de infracțiune) în calitate 
de premisă a unei situații reale (răspunderea penală). 
Această modificare ar determina, pe cale de efect, ne-
cesitatea modificării și a art.275 pct.1) CPP RM – din 
lipsa faptului infracțiunii în fapta nu există. De altfel, 
lipsa faptei infracționale ar condiționa lipsa temeiului 
răspunderii penale în ansamblu. 

Deci, elementul material este componentul princi-

pal al laturii obiective a infracţiunii. De fiecare dată, 
determinându-se răspunderea penală pentru anumite 
comportamente prescrise sau interzise de legea penală, 
legiuitorul are în vedere acţiunile voite de către făptu-
itor, şi nicidecum oarecare forţe ale naturii sau de alt 
gen. În acest sens, autorii V. Cușnir, V. Berliba, S. Carp 
et al. menționează că nu trebuie confundată voinţa acţi-
unii cu mişcarea corporală a persoanei, deoarece poate 
exista voinţa fără mişcare corporală, după cum poate 
exista о mișcare a corpului, fără о participare a voinţei 
[9, p.14]. 

În această situaţie, lipseşte imputaţiunea de fapt ca 
temei real al răspunderii penale – prevăzută de art.51 
alin.(1) CP RM, ulterior, ca analiză – este lipsă și în ca-
litate de temei juridic al acestei răspunderi. În cazul în 
care se invocă art.275 pct.1) CPP RM nu există fapta în 
materialitatea sa [20]. Nu suntem pe deplin de acord, în 
context, cu autorii I. Dolea, D. Roman, T. Vizdoagă et 
al., care susțin că în cazul absenței faptului infracțiunii, 
evenimentul există, dar nu este rezultatul unei fapte 
umane, ci este rezultatul unor factori naturali sau se 
produce ca rezultat al acțiunilor persoanei decedate (se 
invocă exemplul sinuciderii) [22, p.420]. Raliindu-ne 
la opinia autorilor V.Cușnir, V.Berliba, S.Carp et. al, în 
cazul când persoana îşi cauzează о anumită daună sie, 
care, dacă ar fi fost cauzată altor persoane ar fi fost su-
pusă răspunderii penale, faptul infracţiunii este prezent 
[9, p.14]. În acest din urmă caz, se poate apela la lipsa 
semnelor componenței de infracțiune. Inexistența ele-
mentului material determină și lipsa oricărei răspunderi 
juridice, alta decât cea penală [22, p.420].

Absența faptei infracționale nu poate opera în cazul 
unei erori infracționale admise. Or, eroarea infracțională 
admisă indică existența unei oarecare fapte. 

Fapta nu este prevăzută de legea penală ca 
infracțiune. Legea penală, după cum subliniază V. Don-
goroz, statornicind care anume activități sunt conside-
rate ca infracțiuni, ca ilicit penal, este de la sine înțeles 
că rânduielile sale nu vor putea fi aplicate decât aces-
tor fapte concrete care corespund perfect vreunei din 
activitățile prevăzute, în chip abstract (incriminate) de 
legea penală [25, p.187]. Un fapt (o acțiune), constată 
autorul citat, oricât de neconvenabil ar fi pentru viața de 
relațiune, oricât de inuman, antisocial, imoral ar apărea 
prin natura sa, nu este încă infracțiune cât timp o normă 
de drept nu îl incriminează și sancționează ca atare [25, 
p.199]. Cu adevărat, norma de drept, care incriminea-
ză, nu intră în compunerea infracțiunii [25, p.199]. Or, 
norma juridică, edictată de legiuitor, nu este un element 
al faptului juridic corespunzător [25, p.200].

Fapta săvârşită nefiind prevăzută de legea penală nu 
este infracţiune (nullum crimen sine lege) şi nu atrage 
răspunderea penală [23, p.186]. Numai legea penală 
prevede care fapte constituie infracţiuni. Deci, pentru 
existenţa unei infracţiuni nu este suficientă existenţa 
unei fapte prejudiciabile săvârşite cu vinovăţie, ci în 
mod obligatoriu trebuie ca această faptă să fie prevă-
zută de lege ca infracţiune şi sancţionată cu o anumită 
pedeapsă [24, p.212-215].

În cazul săvârşirii unei fapte prejudiciabile cu vi-
novăţie, dar care la momentul săvârşirii ei nu a fost 
prevăzută de legea penală, se impune necesitatea ape-
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lării la normele altor ramuri de drept care prescriu răs-
punderea corespunzătoare faptei comise [9, p.15]. În 
acest context, susținem ideea legiuitorului român ca 
să fie unificate cauzele vizând fapta nu este prevăzu-
tă de legea penală cu fapta nu întrunește elementele 
infracțiunii. Această concluzie are ca fundament ideea 
precum că o faptă devine infracțională doar în cazul 
în care întrunește elementele unei infracțiuni care este 
prevăzută de legea penală. În acest sens, dacă lipsește 
un element al infracțiuni, această faptă în varianta ana-
lizată nu este prevăzută de legea penală. 

În acest sens, susținem ideea autorilor I.Dolea, 
D.Roman, T.Vizdoagă, A.Tulbure, A.Tatu et al., care 
subliniază că în cadrul acestei categorii intră și fapte-
le dezincriminate. Or, lipsind o trăsătură obligatorie 
a infracțiunii – prevederea în legea penală (semnul 
ilegalității penale) – nu există nici o infracțiune [22, 
p.421; 20, p.107-108; 10, p.93].

Fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu 
excepţia cazurilor când infracţiunea a fost săvârşita 
de o persoană juridică. Se poate întâmpla ca, uneori, 
menționează V. Dongoroz, legea să incrimineze fapte 
care, prin natura lor, să nu fie intrinsec neconvenabile, 
astfel că, pentru a caracteriza ceea ce norma consideră 
ilicit și incriminează ca atare, nu este suficient arăta-
rea faptului, ci trebuie să se mai adauge condițiunea 
săvârșirii: în mod nejust, pe nedrept, fără justă cauză 
sau alte expresiuni similare [25, p.200]. În atare cazuri, 
se spune că avem de afacere cu o condițiune de ilicitate 
sau antijuridicitate specială, care va constitui unul din 
elementele incriminării. Așadar, nu dispozițiunea incri-
minatoare (care rămâne un termen al infracțiunii) intră 
în atare cazuri ca element în conținutul infracțiunii, ci 
condițiunea de antijuridicitate specială, inserată în nor-
ma incriminatoare [25, p.200].

Conform art.52 CP RM, se consideră componenţă a 
infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, 
stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudicia-
bilă drept infracţiune concretă. În acest sens, subliniază 
autorii V.Cușnir, V.Berliba, S.Carp et al., pentru ca o 
faptă prejudiciabilă (ceea ce constituie temeiul real al 
răspunderii penale) să constituie infracţiune, ea trebuie 
să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în dispozi-
ţia de incriminare, adică să se săvârşească în asemenea 
circumstanţe încât să satisfacă modelul legal general 
şi abstract al infracţiunii, fiind prezente toate semnele 
obiective şi subiective specificate de acest model, toa-
te cerinţele care formează componenţa infracţiunii [9, 
p.15-16]. I.Dolea, D.Roman, T.Vizdoagă et al. indică, 
în acest caz, și faptul că în contextul acestui temei se 
include și cauza de comitere a faptei fără vinovăție [22, 
p.422]. În situația în care această cauză ar fi exclusă, 
operarea în continuare ar fi în baza cauzei fapta nu este 
prevăzută de legea penală. Or, vinovăția constituie un 
semn obligatoriu al infracțiunii, precum și un semn 
constitutiv obligatoriu al tuturor faptelor infracționale.

Detaliind eroarea – cauză de neimputabilitate potri-
vit legii penale a României și nereglementată în nici un 
mod de legea penală a Republicii Moldova, stabilim 
necesitatea precizării acesteia atât în context penal, cât 
și în aspect procesual-penal.

Astfel, art.32 al Statutului Curții Penale Interna-

ționale (Roma, 17 iulie 1998) [7, p.15-16] prevede că 
o eroare de fapt nu este un motiv de exonerare a răs-
punderii penale decât dacă face să dispară elementul 
psihologic al crimei. O eroare de drept care se referă 
la faptul de a şti dacă un comportament dat constituie 
o crimă ce ţine de competenţa Curţii nu este un motiv 
de exonerare a răspunderii penale. Cu toate acestea, o 
eroare de drept poate fi un motiv de exonerare a răspun-
derii penale, dacă face să dispară elementul psihologic 
al crimei (n.a. – dar nu elementul material) sau dacă 
decurge din art.33 (ordinul ierarhic și ordinul legii).

Interpretările textuale ale termenului de ,,eroare” 
indică faptul că aceasta este o cunoștință, idee, păre-
re, opinie greșită; o falsă reprezentare asupra unei 
situații de fapt ori asupra existenței unui act normativ 
[3, p.347], iar ignoranța prezumă o lipsă de cunoștințe 
(elementare), de învățătură, incultură; faptul de a igno-
ra, de a nu ști ceva [3, p.473].

I.Tănoviceanu constată, cu adevărat, că greșeala 
sau comiterea fără voință a infracțiunii este întot-
deauna rezultatul ignoranței fie de fapt, fie de drept 
(or, se menționează că eroarea nu trebuie confundată 
cu ignoranța: prima este cunoștința greșită relativ la o 
faptă, pe când ignoranța este lipsa cunoștinței; confuzia 
devine iminentă datorită faptului că eroarea provine din 
ignoranță) [1, p.665].

În opinia lui T.Pop, ignoranța este necunoașterea 
unui lucru, unei chestiuni, iar eroarea este cunoașterea 
falsă, greșită a unui lucru sau a unei chestiuni [2, 
p.457].

Anume în această gamă de idei, V. Dongoroz afirmă 
că a nu cunoaște deloc ceva înseamnă a nu ști, a ignora 
acel ceva; a cunoaște un chip greșit sau trunchiat ceva 
înseamnă a fi în eroare. Aceste stări psihice negative 
sunt tratate în dreptul penal sub o singură denumire 
(eroare sau ignoranță) și sunt supuse acelorași reguli 
juridice [4, p.419].

V.Păvăleanu definește eroarea, din contextul no-
ilor reglementări adoptate în România, ca fiind 
necunoașterea sau cunoașterea greșită, de către cel care 
a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, fie a unei 
stări, situații sau împrejurări esențiale pentru corecta 
caracterizare a faptei, fie a unui element circumstanțial 
de agravare, fie a unei dispoziții legale nepenale sau a 
caracterului ilicit al faptei. Aceasta înseamnă, sublinia-
ză autorul citat, că făptuitorul are o reprezentare greșită 
a realității, care formează condițiile erorii [6, p.269].

În afară de legătura dintre eroare și ignoranță, V. Pă-
văleanu face apel și la legăturile dintre eroare – îndoia-
lă (neîncredere, ezitare, șovăială, îndoire; a fi nesigur, 
nehotărât [3, p.527]), eroare– nepricepere (lipsă de 
iscusință, de îndemânare, de destoinicie, de competență; 
incapabilitate [3, p.688]), menționând că cel care are o 
îndoială în legătură cu realitatea nu trebuie să acționeze 
dacă nu o cunoaște, în caz contrar, fapta îi este impu-
tabilă, fiind comisă cu intenție directă, iar nepriceperea 
constituie o formă a culpei cu care acționează cei care 
nu cunosc realitatea în care acționează sau au insufi-
ciente cunoștințe în legătură cu aceasta, deși puteau și 
trebuiau să le cunoască [6, p.269].

Aşadar, teoria dreptului penal face distincție în-
tre eroarea de drept (eroarea juridică) și eroarea de 
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fapt. Eroarea juridică constituie perceperea eronată a 
circumstanțelor juridice ale faptei comise. Însă, acestea 
în fapt există. Or, eroarea de drept poate să se manifeste 
prin următoarele forme: eroarea vizavi de caracterul 
prejudiciabil al infracțiunii și nivelul ilegalității pena-
le a faptei comise și eroarea referitoare la încadrarea 
faptei prejudiciabile comise și limitele pasibilității de 
pedeapsă [26, p.392-395]. 

La nivelul erorii vizavi de caracterul prejudiciabil al 
faptei și nivelul ilegalității penale a faptei comise, în vi-
ziunea autorului M. Fatkulina, susținută și de noi în cea 
mai mare măsură, poate fi redată ideea unei delimitări 
între eroarea de drept pozitivă și negativă [27, p.16, 17, 
44, 84 citat după 26, p.392-395].

În cazul erorii pozitive infractorul consideră că 
comite o faptă prejudiciabilă apreciată ca infracțiune, 
în realitate nu este vorba despre o infracțiune; în cea 
de-a doua situație – persoana apreciază fapta drept una 
în afara limitelor normativului penal, ea, însă, fiind o 
infracțiune. La examinarea minuțioasă a erorii de drept 
negative, aceasta trebuie să fie raportată obligatoriu la 
caracterul faptei comise [26, p.392-395].

În cazul unei erori de drept (juridice), se poate apela 
totuși la existența unei circumstanțe care înlătură ca-
racterul penal al faptei, cu condiția că persoana a con-
siderat că cele comise întrunesc semnele componenței 
de infracțiune, însă realmente această faptă nu era una 
tipic infracțională (eroarea de drept pozitivă). În acest 
din urmă caz, nu se poate renunța la necesitatea invocă-
rii unei alte răspunderi juridice, în cazul în care faptele 
se încadrează în modul aferent. În viziunea noastră, în 
cazul respectiv se poate apela la fapta nu este prevăzută 
de legea penală. În caz contrar, adică dacă persoana a 
considerat că fapta comisă nu este infracțională, însă 
ea este una de asemenea gen, urmează a fi identificată 
existența răspunderii penale (eroarea de drept negati-
vă).

Cele consemnate indică asupra importanței 
cunoașterii minuțioase, în procesul calificării juridi-
ce a infracțiunilor, nu numai a semnelor reieșite din 
conținutul infracțiunii, ci și a unor reguli generale și 
speciale de calificare a faptelor în limitele unui sau 
altui conținut normativ, în limitele unei sau altei răs-
punderi juridice, cu referire la una sau la altă formă de 
vinovăție prin care se manifestă actul infracțional. Însă, 
certă devine necesitatea modificării cadrului normativ 
în vigoare în materie penală și procesual-penală, în par-
ticular prin reglementarea materială a instituției erorii 
[26, p.392-395].

1. Cazurile prevăzute de art.275 pct.4)-8) CPP RM 
nu sunt relevante unor legături incidente cu situația erorii 
(de drept ori de fapt).

2. Este necesară modificarea art.51 alin.(1) CP RM, 
prin identificarea unui singur temei al răspunderii pena-
le – infracțiunea. Or, nu poate fi catalogat un element 
abstract (componența de infracțiune) în calitate de pre-
misă a unei situații reale (răspunderea penală).

3. Se impune necesitatea modificării art.275 pct.1) 
CPP RM – din lipsa faptului infracțiunii în fapta nu 
există. De altfel, lipsa faptei infracționale ar condiționa 
lipsa temeiului răspunderii penale în ansamblu. 

4. Urmează a fi exclusă cauza care înlătură caracterul 

penal al faptei prevăzute de art.275 pct.3) CPP RM, și 
anume: fapta nu întrunește elementele infracțiunii, cu 
excepția cazurilor când infracțiunea a fost săvârșită de 
o persoană juridică.

5. Este necesară o reglementare normativă în materie 
de eroare, care să se regăsească în CP RM.
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Domeniul de deservire a populației este unul 
complex și variat, fapt care impune și mecanis-

me specifice și bine calculate de intervenție a mijloa-
celor juridice, în particular juridico-penale, în această 
sferă. De asemenea, aceste relații sociale suportă mo-
dificări de la o etapă la alta de dezvoltare a societății, 
iar din perspectiva tendințelor de dezvoltare actuală a 
Republicii Moldova, ele au fost conturate sub un alt 
unghi de vedere decât în trecutul nu prea îndepărtat. În 
fapt, incoerențele și incertitudinile normative dictează 
imposibilități și ineficiențe aplicative ale normativului 
penal în acest domeniu. Prin prisma celor anunțate, lip-
sa necesității modificării normei prevăzute de art. 256 
C.pen. RM a reieșit inclusiv din faptul că nu s-a operat 
cu un studiu sistematizat în această materie, prin care 
s-ar fi indicat asupra eventualității ori lipsei acesteia în 
cadrul intervenției de modificare a normativului penal. 
Or, nu se mai poate anunța la moment, în mod comple-
tamente, ideea care a justificat introducerea în C. pen. 
a normei art. 155/2 – primirea unei remunerații ilicite 
de la cetățeni pentru îndeplinirea lucrărilor legate de 
deservirea populației – că aceasta împiedică activitatea 
normală a instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor 
din sfera de deservire a populației din interior, adică 
se comit de către lucrătorii acestei sfere a economiei 
naționale și atentează la principala funcție a ei – reparti-
zarea bunurilor materiale și a altor valori printre mem-
brii societății în forma îndeplinirii de lucrări și prestării 
de servicii, atât contra plată, cât și fără plată [1, p.4].

Raționamentele unei norme învechite și necores-
punzătoare relațiilor sociale de ultimă oră sunt deduse 
și din elaborarea mai multor lucrări dedicate acestui su-
biect doar în perioada ex-sovietică (anii’80-90 ai sec. 
trecut). La moment, deși norma există, se aplică uneori 

în practică, eficiența și forma juridică prin care își păs-
trează esența definitorie nu a fost cercetată. Toate cele 
consemnate semnalează necesitatea și realitatea unui 
studiu științific raportat la forma și conținutul juridic al 
normei prevăzute de art.256 C.pen. RM, în particular 
sub aspectul identificării gradului de pericol social al 
infracțiunii și justificarea incriminării.

Cu adevărat, etapa actuală de dezvoltare a economi-
ei naționale este caracterizată de dezvoltarea complexă 
și dinamică a sferei de deservire. Prin intermediul aces-
tui domeniu al economiei naționale, se tinde a soluționa 
un ansamblu de probleme sociale, legate nemijlocit de 
asigurarea necesităților tot mai mari ale populației prin 
utilizarea unei varietăți de lucrări și servicii. Identifica-
rea unor forme și metode noi de reglementare a sferei 
de deservire constituie o prioritate iminentă. Pentru că 
numai prin asigurarea acestor elemente ale economi-
ei naționale se va putea decide nivelul de eficiență al 
sistemului economic în ansamblu. Așadar, sfera de 
deservire a populației se manifestă ca un complex de 
elemente economice componente, care este orientat 
spre asigurarea bunăstării populației în ansamblu și a 
fiecărei persoane în parte [2, p.3].

Totuși, limitele asigurării sferei de deservire a 
populației sunt evidențiate nu numai de caracterul ca-
tegoriilor care formează acest domeniu complex, de 
reglementările ce se impun în cadrul acestuia, ci și de 
sistemul de măsuri aplicate din numele statului persoa-
nelor care au admis încălcări ale regimului normal de 
deservire a populației. În acest sens, un rol aparte le 
revine răspunderii penale și pedepsei penale pentru 
comiterea infracțiunilor din domeniul de deservire a 
populației. 

Deservirea populației este constituită dintr-un an-

PRIMIREA  uNEI  REMuNERAȚII  ILICITE  PENTRu 
ÎNDEPLINIREA  LuCRăRILOR LEGATE  DE  DESERVIREA 

POPuLAȚIEI:  ELEMENTE  CARE  INDICă  PERICOLuL 
SOCIAL  șI  juSTIFICAREA  INCRIMINăRII

Ion PAVEL, 
doctorand (ICJP al AȘM)

Sergiu GAVAJUC, 
doctorand (ICJP al AȘM)

Pare a fi absurdă ideea de modificare a relațiilor sociale incidente răspunderii penale, fără ca să se modifice însăși 
intervenția – ca atare – în cadrul acestor relații. Parcurgerea etapelor de trecere la o economie de piață, procesul de priva-
tizare a bunurilor materiale, libera dezvoltare a sistemului comercial etc. au determinat și determină necesitatea implicării 
legiuitorului în reformularea unor texte de norme penale, care să corespundă atât realităților curente, cât și necesităților 
eventuale de prevenire și combatere a faptelor ilegale.
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* * * 
It seems to be an absurd idea of amending the criminal liability incidents of social relations, to modify them without 

intervention – as such – in these relationships. Following the steps of transition to a market economy, privatization of 
goods, the free trade system development, etc. have determined and determine the need to involve legislator in reformulat-
ing texts of criminal provisions that would correspond to both current state of relationships, as well as the possible need of 
preventing and combating illegal acts.

Keywords: reception; remuneration; reward; illicit/illegal (unlawful); works; services; population service; service area.
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samblu de ramuri, precum deservirea comunală, de-
servirea socială, transportul, comerțul, alimentația 
publică, medicina, învățământul, cultura etc. Și dacă 
anterior faptele de natură penală în domeniul deservirii 
populației, de rând cu cele din domeniul comerțului, 
formau un subgrup foarte larg al infracțiunilor econo-
mice, numărul lor a fost redus, odată cu fortificarea 
aspirației de dezincriminare a legislației și implicare 
modestă a dreptului penal în reglementarea probleme-
lor de ordin civil.

În literatura de specialitate, uneori subgrupul 
de infracțiuni care vizează domeniul de deservi-
re a populației este denumit infracțiuni în domeniul 
comerțului și deservirii populației. Nu suntem de acord 
cu acest ultim punct de vedere, având la bază justifica-
rea faptului că comerțul constituie un element compo-
nent al deservirii populației. Din aceste considerente, 
subgrupul de infracțiuni economice ar fi rațional de 
revăzut sub aspectul clasic – infracțiuni în domeniul 
de deservire (sfera complexă de îndeplinire a lucrări-
lor și de prestare a serviciilor) [2, p.4]. O caracteristi-
că distinctă a oricărei profesii o constituie, după cum 
subliniază V. Stati, acceptarea obligațiilor acesteia față 
de public. Atitudinea și comportamentul lucrătorilor 
(salariaților) din sfera comerțului, alimentației publice, 
transportului, deservirii sociale, comunale, medica-
le sau de altă natură la prestarea serviciilor și execu-
tarea lucrărilor influențează bunăstarea economică a 
societății în ansamblu. Lucrătorii din aceste domenii 
vor putea menține această poziție avantajoasă numai 
cu condiția că serviciile prestate și lucrările executate 
de către aceștia vor rămâne la un nivel înalt, ceea ce va 
asigura păstrarea încrederii publicului față de profesie. 
Salariații trebuie să acționeze într-o manieră corespun-
zătoare reputației profesiei și să evite orice comporta-
ment care ar putea discredita profesia. Cea din urmă se 
ia în considerație la elaborarea cerințelor etice, ținându-
se cont de responsabilitatea salariatului față de client 
[3, p.418-419]. 

În ipoteza acestor prevederi normative, legiuitorul a 
prevăzut, prin art. 256 C. pen. RM, răspunderea penală 
pentru infracțiunea de primire a unei remunerații ili-
cite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 
populației (o denumire marginală) [3, p.419]. 

Evident, cele constatate însă nu exclud posibilitatea 
aplicării unor măsuri de influență socială față de persoa-
nele, care, în mod conștient, caută să corupă salariații 
(lucrătorii) din sfera de deservire a populației pentru 
valorificarea unor situații privilegiate ori obținerea 
unor bunuri. În acest context totuși, în viziunea noastră, 
important, dar nu cel mai principal mijloc, este cel de 
natură juridico-penală [4, p.22].

Autorul rus V.Ia. Tați specifică ca obiect generic al 
infracţiunilor economice sistemul economic în ansam-
blu. În componenţa acestui sistem intră o totalitate de 
ramuri ale economiei naţionale, sistemul de raporturi 
social-productive, structura organizaţională a econo-
miei naţionale şi sistemul de dirijare corespunzător [5, 
p.15]. În acest sens, relaţiile sociale ca obiect al pro-
tecţiei juridico-penale reflectă anumite raporturi între 
oameni (subiecți ai relaţiilor), care apar în procesul ac-

tivităţii lor materiale şi spirituale şi determină dezvol-
tarea societăţii. Această definire este preluată şi de alţi 
autori la nivel general.

În dreptul penal român, obiectul juridic generic al 
infracţiunilor la regimul stabilit pentru anumite acti-
vităţi economice îl formează acele relaţii sociale refe-
ritoare la buna desfăşurare a activităţilor economice, a 
regimului legal stabilit pentru acestea [6, p.222-223].

Susţinem în prealabil anume această idee, specifi-
când însă că sistemul economic care cuprinde aceste 
activităţi economice constituie acel cumul de procese 
sociale care au loc în baza raporturilor patrimoniale şi 
a formelor ei organizaţionale existente în societate. Ca 
elemente de bază ale acestui sistem ar trebui evidenţi-
ate: relaţiile social-economice, bazate pe toate formele 
de proprietate recunoscute în societate asupra resurse-
lor şi rezultatelor activităţii economice; formele juridi-
co-organizatorice ale activităţii economice, raporturile 
concrete create între subiecţii economici. Ca urmare a 
celor expuse, putem concluziona că infracţiunile eco-
nomice pot fi considerate acele fapte săvârșite în dauna 
relaţiilor sociale referitoare la buna desfăşurare a meca-
nismului economic luat în ansamblu. 

Deoarece sfera de deservire a populației este, la 
etapa actuală de dezvoltare a relațiilor sociale, puter-
nic conturată de domeniul larg al comercialului, este 
importantă stabilirea, în fapt, a legităților social-ju-
ridice vizând necesitatea și realitatea implicării nor-
mativului penal în cadrul răspunderii juridice vizând 
primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 
lucrărilor legate de deservirea populației (art. 256 C. 
pen. RM; anterior art. 156/2 C. pen.), precum și sem-
nele constitutive obiective și subiective care identifică 
această infracțiune sub aspectul componențelor tipice 
și circumstanțiale ale ei.

Pentru prima dată, răspunderea penală pentru 
infracțiunea de primire de remunerații ilicite pentru 
îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației 
a fost fixată în C. pen. al RFSSR la 21 septembrie 
1981 [4, p.3], ca, de altfel, și pentru încălcarea reguli-
lor de comerț. În fapt, se constată că de atunci și până 
la etapa actuală, textul legii, operat de către legiuitorul 
Republicii Moldova prin norma art. 256 C. pen., nu 
a suportat esențiale modificări. Alte state (foste repu-
blici unionale, care intrau în componența URSS) însă 
s-au impus cu modificări semnificative la acest capitol 
(inclusiv Federația Rusă a exclus această normă din 
acțiune).

Cu adevărat, se susține de către V.I. Коlosov și 
L.K. Malakov, că inițial răspunderea penală pentru 
infracțiunea de primire a unei remunerații ilicite pentru 
îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației a 
avut un caracter preventiv. Or, acest caracter preventiv 
este specific nu numai acestor categorii de incriminări 
penale, ci și celorlalte fapte incriminate în aspect juridi-
co-penal. Incriminarea faptei anunțate a fost orientată, 
în viziunea autorilor ruși, spre consolidarea discipli-
nei (n.n. – pe atunci disciplinei de stat) și regimului 
legalității (n.n. – pe atunci legalitatea socialistă) în 
activitatea organizațiilor și întreprinderilor ocupate cu 
sfera de deservire a populației [4, p.4].
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Desigur, eficiența acestei norme și, în ansamblu, 
a procesului de luptă cu faptele de ordin infracțional, 
după cum subliniază V.I. Коlosov și L.К. Malakov, 
este condiționată inclusiv de corectitudinea și ope-
rativitatea punerii în acțiune a dispozițiilor norma-
tive adoptate pentru tragerea la răspundere penală a 
persoanelor vinovate de comiterea acestor fapte pre-
judiciabile și aplicarea, față de persoanele vinovate, 
de rând cu alte măsuri de constrângere (în calitate de 
forme de realizare a răspunderii penale), și a pedepsei 
penale [4, p.4].

După cum sublinia autorul B.S. Utevski, [7, p.394 
citat după 4, p.7], dacă nu sunt suficiente temeiuri pen-
tru egalarea deplină a tuturor salariaților cu persoanele 
publice, atunci există suficiente premise pentru a fi re-
cunoscute pasibile de răspundere penală pentru îndepli-
nirea atribuțiilor profesionale și îndeplinirea indicațiilor 
cu caracter de serviciu.

Pornind de la faptul că primirea unei remunerații 
ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservi-
rea populației este specifică atât persoanelor cu funcție 
de răspundere (persoane publice, persoane cu funcții 
de demnitate publică), cât și funcționarilor de rând, 
salariaților, a fost propusă inițial intervenirea răspun-
derii penale într-o normă specială, pentru diferite ca-
tegorii de remunerații, ca această răspundere juridică, 
menționează А. Ia. Svetlon, în cazul unei sistematicități, 
să o poarte oricare dintre lucrătorii aparatului de stat 
ori obștesc, inclusiv lucrătorii din sfera economică, co-
munală, alte întreprinderi, uniuni profesionale etc. [8,          
p.132 citat după 4, p.7].

Și dacă în anul 1983 se menționa că sfera serviciilor 
se dezvoltă rapid, atunci, la moment, suntem în faptul 
împlinit al unei diversificări de lucrări și servicii acor-
date populației și cetățenilor. În raport cu aceste lucrări 
și servicii sunt intrinsec legate realizarea intereselor și 
necesităților cotidiene ale persoanei. În acest context, 
calitatea deservirii predetermină productivitatea și 
influențează realizarea planurilor de dezvoltare econo-
mică și socială.

Pericolul social al infracțiunii de primire a unei 
remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate 
de deservirea populației a devenit evident pe măsura 
răspândirii largi a acestui fenomen. Cu toate că la eta-
pa anterioară (în perioada URSS) se menționa despre o 
răspândire categorică a acestui fenomen, susținem pe 
deplin faptul că la moment eficiența acestei norme a 
rămas departe de a-și atinge scopurile identificate, iar 
fenomenul rămâne a fi la scară extinsă. 

În fapt, primirea unei remunerații ilicite pentru în-
deplinirea lucrărilor legate de deservirea populației 
cauzează daune relațiilor sociale care asigură autorita-
tea întreprinderilor din sfera comerțului, medicală, de 
transport și a altor întreprinderi și organizații obștești, 
permite lucrătorilor (salariaților) de a se îmbogăți în 
mod ilicit, punându-se în evidență tendința de a obține 
venituri cu mult mai mari decât plățile salariale.

După cum consideră unii autori cazahi, pericolul 
social al infracțiunii de primire a unei recompense ili-
cite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 
populației constă în faptul că în urma comiterii ei se 
încalcă ordinea stabilită prin lege de acordare a ser-

viciilor populației și se cauzează daune considerabile 
clienților [9].

V.I. Kolosov și L.K. Malakov subliniază că sunt evi-
dente și daunele de ordin moral. Posibilitatea de a nu fi 
supuse persoanele vinovate răspunderii penale, primi-
rea sistematică a remunerațiilor ilicite le determină pe 
cele dintâi [4, p.11]. Or, această situație are evidențiate 
aceleași caracteristici și în timpul actual.

În contextul identificării importanței social-politice 
a normei juridico-penale stipulate de art.256 C. pen. 
RM, care prevede răspunderea pentru primirea unei 
remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor lega-
te de deservirea populației, este necesară determinarea 
pericolului social al acestei infracțiuni, care constituie 
cauza adoptării acestei norme și justificarea premise-
lor teoretice privind eficiența protecției juridico-penale 
a relațiilor sociale în sfera de deservire. Soluționarea 
problemei în cauză are o semnificație metodologică 
deosebită pentru știința dreptului penal. Din aceste 
raționamente, consideră V. К. Маtveiciuk, este corect 
și veridic din punct de vedere metodologic de a analiza 
anumite elemente generale, așa cum este pericolul so-
cial al infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite, 
anticipând analiza elementelor preexistente și constitu-
tive componente [1, p.9] ale conținutului infracțiunii.

În detaliu, primirea unei remunerații ilicite pentru 
îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației 
devine ori ar trebui să devină infracțională, pentru că 
esența social-politică a acesteia relevă caracterul vădit 
negativ, antisocial. Pericolul social constituie un semn 
important, determinant al infracțiunii, o calitate socială 
a acesteia, o apreciere juridică. A descoperi esența unui 
asemenea pericol al faptei comise presupune posibili-
tatea de a o coraporta la relațiile sociale, de a detalia 
mecanismul corelației acestora.

În acest context, subliniază autorul V. К. Маtveiciuk, 
pericolul social constituie o calitate unificatoare a între-
gului ansamblu de semne, ce caracterizează componența 
de infracțiune, dar nu o înlocuiește pe aceasta. Or, pe-
ricolul social este repartizat în felul în care reiese din 
fiecare element al componenței de infracțiune, dar, 
în același timp, acesta nu constituie un element al 
componenței de infracțiune [1, p.9-10].

Adică, pericolul social al infracțiunii în cauză se 
determină și prin faptul că această infracțiune încalcă 
principiile de activitate, formele conturate, discipli-
na productivă în cadrul întreprinderilor, instituțiilor 
ori organizațiilor din sfera deservirii populației, afec-
tează autoritatea lor și cauzează prejudicii materiale 
cetățenilor. Pericolul social al acesteia se imprimă și 
prin faptul că această faptă prejudiciabilă deseori este 
în mod direct ori indirect legată de alte fapte ilegale, 
constituie premisa comiterii altor infracțiuni, precum 
înșelarea clienților, altor infracțiuni de corupție etc.

Toate cele consemnate permit a sublinia și a con-
firma, în fapt, că dacă pericolul social al infracțiunii 
în cauză ar fi constat doar în daunele materiale, atunci 
acestea ar fi fost posibil de recompensat pe cale civi-
lă. Însă recuperarea daunei nu este cel mai important 
moment, ci în acest rol apare – ca, prin aplicarea pe-
depsei, să fie corectate și reeducate persoanele con-
damnate, de a preveni comiterea de noi infracțiuni din 
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partea celor condamnați și a altor persoane (prevenția 
generală și prevenția specială). În fapt, subliniază au-
torul V. К. Маtveiciuk, pericolul social al infracțiunii 
urmează a fi stabilit în legătură directă cu latura su-
biectivă și obiectul infracțiunii [1, p.11]. Cea din urmă 
interdependență se reflectă concret prin intermediul 
raportului intern negativ al subiectului față de relațiile 
sociale supuse protecției și se exprimă în acțiunile sale 
infracționale. Cele expuse determină problema despre 
necesitatea laturii subiective la identificarea pericolului 
social al primirii unei remunerații ilicite pentru înde-
plinirea lucrărilor legate de deservirea populației. În-
tre obiectul infracțiunii și conținutul laturii subiective 
există o legătură strânsă în orientarea de la obiect la 
intenție. În mod elementar, în literatura de specialitate 
această legătură se exprimă în faptul că prin comiterea 
unei infracțiuni intenționate se conștientizează ori tre-
buie să se conștientizeze cui și cărui interes se cauzează 
daună prin faptele prejudiciabile comise. Legea pena-
lă, interzicând de a primi remunerația ilicită, indică că 
asemenea fapte sunt prejudiciabile, comiterea acestora 
exprimând un raport conflictual al subiectului față de 
relațiile sociale supuse protecției penale.

Evident, obiectul infracțiunii, prin sine, nu 
influențează și nu poate să includă în sine pericolul so-
cial, aceasta devenind cu putință doar în cazul comiterii 
faptei prejudiciabile corespunzătoare, exprimate în pri-
mirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucră-
rilor legate de deservirea populației. Deci, diferite sunt 
obiectele de atentare, nu mai puțin variate sunt faptele 
comise și orientate asupra acestor obiecte, respectiv di-
ferite și multiple pot fi și tendințele subiective. În acest 
sens, gradul daunelor cauzate relațiilor sociale sunt 
în legătură strânsă cu gradul de vinovăție, cu limitele 
negării acestora de către subiectul activ al infracțiunii. 
Corespunzător, gradul de pericol social al infracțiunii 
de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 
lucrărilor legate de deservirea populației este în direc-
tă dependență de latura subiectivă a acesteia. Cea din 
urmă – un element structural important și principial, 
influențează gradul de pericol social al infracțiunii ana-
lizate. Urmând această argumentare, este necesar a se 
remarca că știința dreptului penal se poziționează din 
perspectiva faptului că vinovăția este strâns legată de 
pericolul social al infracțiunii. Negarea acesteia ar fi 
determinat o incriminare obiectivă.

Pentru o cercetare mai amplă a esenței pericolului 
social al infracțiunii de primire a unei remunerații ili-
cite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 
populației și a structurii ei este important a reieși din 
faptul că fiecare conștientizare a activității subiectului 
poate fi ori pozitivă – utilă pentru societate, ori negativă 
– socialmente periculoasă. Primirea unei remunerații 
ilicite de la cetățeni pentru îndeplinirea lucrărilor legate 
de deservirea populației reprezintă o parte a experienței 
negative, include în sine o orientare valorică specifi-
că și poate servi, din aceste considerente, un precedent 
pentru reiterarea faptei ilegale atât de persoana făptui-
torului, cât și de către alte persoane. Din aceste rațiuni, 
la evaluarea gradului de pericol social al infracțiunii de 
primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea 
lucrărilor legate de deservirea populației, o importanță 

individuală o capătă orientările, stările, pe care le ur-
mează subiectul activ la comiterea infracțiunii. În cazul 
în care aceste tendințe, convingeri nu sunt combătute, 
atunci ele pot deveni mai răspândite, creând premise 
favorabile pentru comiterea unor asemenea infracțiuni 
și prejudicierea relațiilor sociale protejate.

Prezența doar a laturii subiective a infracțiunii de 
primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lu-
crărilor legate de deservirea populației nu poate deter-
mina pericolul social al acestei infracțiuni. Doar comi-
terea unei fapte prejudiciabile de către subiectul activ al 
infracțiunii, în corelație intrinsecă cu latura subiectivă a 
primirii unei remunerații ilicite, în cadrul cărora are loc 
reflectarea conținutului relațiilor sociale, devine social-
mente periculoasă.

O asemenea abordare, raportată la noțiunea de 
remunerație ilicită de la cetățeni, și evaluarea gradului 
de pericol social al acesteia, oferă posibilitatea persoa-
nelor implicate în activitatea de luptă contra acestui 
fenomen de a interpreta corect și a califica just fapte-
le prejudiciabile, astfel ca formele de realizare a răs-
punderii penale, inclusiv în forma pedepsei penale, să 
corespundă scopului și sarcinilor de luptă cu fenome-
nele antisociale, care sunt străine și incompatibile cu 
relațiile sociale normale stabilite în societate.

În viziunea autorilor S.Brînza și V.Stati, o caracte-
ristică distinctă a fiecărei profesii o constituie accep-
tarea obligațiilor acesteia față de public. Atitudinea 
și comportamentul lucrătorilor din sfera comerțului, 
alimentației publice, transportului, deservirii sociale, 
comunale, medicale sau de altă natură la prestarea 
serviciilor și executarea lucrărilor influențează, con-
stată autorii citați, bunăstarea economică a societății 
în ansamblu. Lucrătorii din aceste domenii vor pu-
tea menține această poziție avantajoasă numai cu 
condiția că serviciile prestate și lucrările executate de 
către aceștia vor rămâne la un nivel înalt, ceea ce va 
asigura păstrarea încrederii publicului față de profe-
sie [10, p.223-224]. S. Brînză și V. Stati consemnează 
că acești lucrători trebuie să acționeze într-o manieră 
corespunzătoare reputației profesiei și să evite orice 
comportament care ar putea discredita profesia. Cea 
din urmă se ia în considerație la elaborarea cerințelor 
etice, ținându-se cont de responsabilitatea lucră-
torului față de consumator (client) [10, p.224]. Fă-
cându-se referire la art.11 al Legii privind protecția 
consumatorului [11], S.Brînza și V.Stati subliniază 
că consumatorul, la încheierea contractelor, are, prin-
tre altele, următoarele drepturi: de a lua liber decizii 
la achiziționarea serviciului, fără a i se impune în 
contracte clauze abuzive sau care ar favoriza folosi-
rea unor practici comerciale incorecte, de natură a 
influența opțiunea acestuia; de a plăti pentru servi-
ciile de care beneficiază sume stabilite, în prealabil, 
cu exactitate; majorarea prețului inițial este posibil 
doar cu acordul consumatorului [11, p.224].

Din perspectiva analizelor desfășurate anterior, 
este cazul a apela la opinia autorului V. Cușnir, care 
menționează că periculozitatea faptei incriminate se 
manifestă prin stările de pericol social pe care le poa-
te provoca comportamentul incriminat al subiectului 
pentru relațiile sociale din sfera de prestare a servi-
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ciilor, afectând imaginea agenților care le prestează 
și prejudiciind interesele cetățenilor [12, p.113; 13, 
p.65].

În acest sens, din prezumția legiuitorului în raport 
cu pericolul social al infracțiunii reiese că acesta decur-
ge din dauna/daunele cauzat/cauzate funcționării nor-
male a întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor din 
sfera de deservire, activitatea cărora este impusă pentru 
satisfacerea intereselor populației, la fel din daunele 
materiale și morale aduse unor persoane concrete, care 
se adresează la întreprinderile respective în vederea 
prestării unor servicii sau îndeplinirii unor lucrări.

Infracțiunea de primire a unei remunerații ilici-
te pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea 
populației prezintă pericol social și constituie, astfel, 
o manifestare antisocială, care aduce atingere relațiilor 
sociale a căror normală desfășurare și dezvoltare nu 
sunt posibile fără asigurarea bunului mers al activității 
întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor din sfera de 
deservire împotriva actelor lipsite de probitate săvârșite 
de salariați [14, p.128]. Deși, autorii V.Dongoroz, 
I.Fodor, S.Kahane și alții determină infracțiunea primi-
re de foloase necuvenite ca fiind o varietate de specie 
a infracțiunii de luare de mită [14, p.128], în viziunea 
noastră, legislația penală a Republicii Moldova nu 
identifică legătura de la general la special, ori de la gen 
la specie între infracțiunea de corupere pasivă/luare de 
mită și primirea unei remunerații ilicite pentru îndepli-
nirea lucrărilor legate de deservirea populației.

Deci, periculozitatea faptei incriminate se manifestă 
prin stările de pericol pe care le poate provoca comporta-
mentul incriminat al subiectului pentru relațiile din sfe-
ra de prestare a serviciilor, afectând imaginea agenților 
care le prestează și prejudiciind interesele cetățenilor.

Concluzii
Limitele asigurării sferei de deservire a populației •	

sunt evidențiate nu numai de caracterul categoriilor care 
formează acest domeniu complex, de reglementările ce 
se impun în cadrul acestuia, ci și de sistemul de măsuri 
aplicate din numele statului persoanelor care au admis 
încălcări ale regimului normal al deservirii populației.

Sistemul economic care cuprinde aceste activităţi •	
economice constituie acel cumul de procese sociale 
care au loc în baza raporturilor patrimoniale şi a forme-
lor ei organizaţionale existente în societate.

Din prezumția legiuitorului în raport cu perico-•	
lul social al infracțiunii reiese că acesta decurge din 
dauna/daunele cauzat/cauzate funcționării normale a 
întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor din sfera de 
deservire, activitatea cărora este impusă pentru satisfa-
cerea intereselor populației, la fel din daunele materiale 
și morale aduse unor persoane concrete, care se adre-
sează la întreprinderile respective în vederea prestării 
unor servicii sau îndeplinirii unor lucrări.

Periculozitatea faptei incriminate se manifestă •	
prin stările de pericol pe care le poate provoca com-
portamentul incriminat al subiectului pentru relațiile 
din sfera de prestare a serviciilor, afectând imaginea 

agenților care le prestează și prejudiciind interesele 
cetățenilor.

Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplini-•	
rea lucrărilor legate de deservirea populației devine ori 
ar trebui să devină infracțională, pentru că esența so-
cial-politică a acesteia indică asupra caracterului vădit 
negativ, antisocial.

Gradul prejudiciabil al infracțiunii de primire a •	
unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor 
legate de deservirea populației nu este determinat nu-
mai de existența elementului material (deși infracțiunea 
este descrisă prin intermediul unei componențe forma-
le), ci din combinația normativă admisă dintre acesta și 
metoda de comitere a infracțiunii – extorcarea.
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