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La 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a in-
trat într-o nouă fază a existenţei sale ca şi enti-

tate politică, economică şi socială prin intrarea în vi-
goare a Tratatului de la Lisabona. Prin Tratatul de la 
Lisabona, Uniunea Europeană urmăreşte să devină mai 
eficientă – raportat la provocările mondializării, şi mai 
democratică – raportat la reprezentarea intereselor ce-
tăţenilor săi. În prezentul articol, vor fi examinate unele 
elemente de noutate aduse de Tratatul de la Lusabona: 
referitor la Consiliul European şi la politica externă a 
Uniunii Europene. 

În analizele instituţiilor europene, Consiliului 
European îi este rezervat cel mai puţin spaţiu. Există 
mai multe cauze pentru această situaţie. Prima este 
opinia conform căreia Consiliul Euro pean nu este o 
instituţie formală; nu are reguli şi proceduri clare. 
Creat în 1974, Consiliul European reunea, de regulă 
de două ori pe an, la Bruxelles, şefii de stat şi de 
guvern pentru discuţii informale şi a fost tratat mai 
curând ca o structură a Consiliului decât ca o insti-
tuţie separată. Cu toate acestea, funcţiile sale şi rolul 
pe care 1-a jucat în evoluţia Uniunii Europene fac 
din Consiliul European cea mai importantă instituţie 
comunitară, fie ea şi informală. Astfel, Consiliul Eu-
ropean a decis şi decide ex tinderea CE/UE, accep-
tarea de noi state-membre; iniţiază poli ticile majore 
(de exemplu: decizia de la Maastricht privind Poli-
tica externă şi de securitate comună), care au efecte 
profunde asupra structurii, atribuţiilor şi funcţionării 
altor instituţii comu nitare; rezolvă problemele care 
nu şi-au găsit o soluţie în cadrul Consiliului; exercită 
responsabilităţi în sfera relaţiilor internaţio nale.

Cu privire la Consiliul European2, Tratatul lămureş-
te odată pentru totdeauna o problemă ce a fost dezbătu-
tă de multe ori în doctrină, respectiv caracterul acestuia 
de instituţie a Uniunii. Astfel, textul îi confirmă în mod 
clar Consiliului European apartenenţa la sistemul in-
stituţional european, în acelaşi timp, în cadrul art. 9B 
(devenit art.15 alin.(1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană) se subliniază: „Consiliul European ofe-
ră Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi 
îi defineşte orientările şi priorităţile politice generale. 
Acesta nu exercită funcţii legislative”.

Astfel se reprezintă în esenţă principala noutate a 
Tratatului de la Lisabona3.

Consiliul European este format, conform reglementă-
rilor Lisabona4, din şe fii de stat sau de guvern ai statelor-
membre, precum şi din preşedintele său şi preşedintele 
Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri 
Externe şi Politică de Securitate participă la lucrările 
Consiliului European. Consiliul European se întruneşte 
de două ori pe semestru la convocarea preşedintelui său. 
Atunci când ordinea de zi o impune, fiecare membru al 
Consiliului Euro pean poate decide să fie asistat de un 
ministru şi, în ceea ce îl priveşte pe pre şedintele Comi-
siei, de un membru al Comisiei. Atunci când situaţia o 
impune, preşedintele convoacă o reuniune extraordinară 
a Consiliului European.

Un alt element important adus de noul Tratat este 
reglementarea, cel puţin parţială, a modului în care 
Consiliul European funcţionează. Dat fiind faptul că, 
până la momentul Lisabona, Consiliul European lipsea 
din enumerarea oficială făcută de Tratate cu privire la 
instituţii, şi regulile privind funcţionarea acestuia lipseau, 
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anterior apelându-se mai ales la normele cutumiare ce au 
apărut şi s-au consolidat de-a lungul timpului.

Consiliul European se pronunţă prin consens, cu 
excepţia cazului în care tratatele dispun altfel. În caz de 
vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi 
delegare din partea unui singur alt membru.

În cazul în care hotărăşte cu majoritate calificată, 
Consiliului European i se aplică art.16 alin.(4) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi art.238 alin.(2) 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
în cazul în care Consiliul European se pronunţă prin 
vot, preşedintele acestuia şi preşedintele Comisiei nu 
participă la vot.

Abţinerile membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu 
împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European 
pentru care este necesară unanimitatea.

Preşedintele Parlamentului European poate fi invitat 
de Consiliul European pentru a fi audiat.

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica 
de Securitate va participa la lucrările Consi liului Eu-
ropean.

Consiliul European hotărăşte cu majoritate simplă 
în chestiuni de procedu ră, precum şi pentru adoptarea 
regulamentului de procedură. El este asistat de Secreta-
riatul General al Consiliului5. 

Consiliul European adoptă cu majoritate calificată:
o decizie de stabilire a listei formaţiunilor Con-– 

siliului, altele decât cea de Afaceri Generale şi cea de 
Afaceri Externe, în conformitate cu art.16 alin.(6) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană;

o decizie referitoare la preşedinţia formaţiunilor – 
Consiliului, cu excepţia formaţiunii „Afaceri Externe”, 
în conformitate cu art.16 alin.(9) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

În lipsa unor dispoziţii clare cu privire la natura juri-
dică a Consiliului Euro pean, acesta apărea ca fiind ceva 
asemănător unui comitet de direcţie sau unui consiliu al 
directorilor: dezbătea problemele principale şi obiecti-
vele UE, lă sând celorlalte instituţii să rezolve detaliile6. 
Datorită Lisabonei, s-au creionat mai exact atribuţiile 
Consiliului European. Astfel, conform art. 22 din TUE, 
Consiliul European identifică interesele şi obiectivele 
strategice ale Uniunii.

Deciziile Consiliului European privind interesele şi 
obiectivele strategice ale Uniunii privesc politica externă 
şi de securitate comună, precum şi celelalte domenii ale 
acţiunii externe a Uniunii. Deciziile pot să privească 
relaţiile Uniunii cu o ţară sau o regiune sau pot aborda 
o anumită tematică. Acestea precizează durata lor şi 
mijloacele care urmează a fi puse la dispoziţie de Uniune 
şi statele-membre.

Consiliul European hotărăşte în unanimitate, 
la recomandarea Consiliului, adoptată de acesta în 
conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare 
domeniu în parte. Deciziile Consiliului European 

sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile 
prevăzute în tratate.

Deciziile cu privire la Politica externă şi de Securitate 
comună se adoptă de către Consiliul European şi de către 
Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în 
care TUE dispune altfel7.

Statele-membre se pun de acord în cadrul Consiliului 
European şi Consiliu lui în orice chestiune de interes 
general în domeniul de politică externă şi de securitate 
în vederea definirii unei abordări comune înainte de a 
întreprinde orice acţiune pe scena internaţională, sau de 
a-şi asuma orice angajament care ar putea leza interesele 
Uniunii, fiecare stat-membru consultă celelalte state în 
cadrul Consiliului European sau al Consiliului. State-
le-membre asigură, prin convergenţa acţiunilor lor, că 
Uniunea îşi poate promova interesele şi valorile pe scena 
internaţională. Statele-membre sunt solidare între ele.

În cazul în care Consiliul European sau Consiliul au 
definit o abordare comună a Uniunii, Înaltul Reprezen-
tant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Se-
curitate şi miniştrii Afacerilor Externe ai statelor-mem-
bre îşi coordonează activităţile în cadrul Consiliului.

Misiunile diplomatice ale statelor-membre şi dele-
gaţiile Uniunii în ţările terţe şi în cadrul organizaţiilor 
internaţionale cooperează între ele şi contribuie la for-
mularea şi la punerea în aplicare a abordării comune.

În ceea ce priveşte domeniul cooperării poliţieneşti 
şi juridice în materie penală, conform art. 68 TFUE: 
,,Consiliul European defineşte orientările strategice 
ale planificării legislative şi operaţionale în cadrul 
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie”.

Prevederile comunitare care acordă un rol specific 
Consiliului European în materie de politică economică 
şi monetară, pe de o parte, şi în materie de ocu pare a 
forţei de muncă, pe de altă parte, sunt trasate în mod 
similar. Consiliul European concluzionează şi decide 
în materie de politici economice, stabilind liniile di-
rectoare de urmat de către statele-membre, după cum              
adoptă concluzii în materie de ocupare a forţei de mun-
că comunitare. Consiliul de Miniştri va fi, mai apoi, cel 
care va asigura implementarea acestor linii directoare 
trasate de către Consiliu.

Rolul Consiliului European este deosebit de im-
portant, atunci când se are în vedere modificarea TUE. 
Astfel, guvernul oricărui stat-membru, Parlamentul 
European sau Comisia pot prezenta Consiliului Eu-
ropean proiecte de revizui re, integrală sau parţială, a 
dispoziţiilor părţii a treia din Tratatul privind funcţio-
narea Uniunii Europene, politicile şi acţiunile interne 
ale Uniunii.

Consiliul European poate adopta o decizie de mo-
dificare, integrală sau parţială, a dispoziţiilor părţii a 
treia din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europe-
ne. Consiliul European hotărăşte în unanimitate, după 
consultarea Par lamentului European şi a Comisiei, 
precum şi a Băncii Centrale Europene, în cazul unor 
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modificări instituţionale în domeniul monetar. Această 
decizie in tră în vigoare numai după aprobarea de către 
statele-membre, în conformitate cu normele lor consti-
tuţionale8.

În cazul în care dispoziţiile Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europe ne sau cele ale titl.V din 
TUE prevăd că, într-un anumit domeniu sau într-un 
anumit caz, Consiliul hotărăşte în unanimitate, Con-
siliul European poate adopta o decizie de autorizare 
a Consiliului de a hotărî cu majoritate calificată în 
domeniul sau în cazul respectiv. Aceste prevederi nu 
se aplică deciziilor care au implicaţii militare sau în 
domeniul apărării.

În cazul în care dispoziţiile Tratatului privind func-
ţionarea Uniunii Europene prevăd că actele legislative 
se adoptă de Consiliu în conformitate cu o procedură 
legislativă specială, Consiliul European poate adopta 
o decizie de autorizare a adoptării respectivelor acte 
legislative în conformitate cu procedura legislativă or-
dinară.

Orice iniţiativă luată de Consiliul European pe mo-
delul celor prezentate supra se transmite parlamentelor 
naţionale. În cazul opoziţiei unui parla ment naţional, 
notificată în termen de şase luni de la această transmi-
tere, deci zia nu se adoptă. În absenţa oricărei opoziţii, 
Consiliul European poate adopta respectiva decizie.

În problemele citate, Consiliul European hotărăşte 
în unanimitate, după aprobarea Parlamentului Euro-
pean, care se pronunţă cu majoritatea membri lor care 
îl compun9.

Tratatul de la Lisabona a adus o importantă modifi-
care în cadrul funcţio nării Uniunii prin acordarea posi-
bilităţii statelor-membre de a se retrage din aceasta. Şi 
în cadrul acestei noi proceduri, Consiliul European are 
un rol de prim rang. Astfel, art. 50 TUE arată că orice 
stat-membru poate hotărî, în conformitate cu normele 
sale constituţionale, să se retragă din Uniune. Sta tul-
membru care hotărăşte să se retragă notifică intenţia sa 
Consiliului Euro pean, în baza orientărilor Consiliului 
European, Uniunea negociază şi încheie cu acest stat 
un acord care stabileşte condiţiile de retragere, ţinând 
seama de cadrul viitoarelor sale relaţii cu Uniunea. 
Acest acord se negociază în confor mitate cu art.218 
alin.(3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Eu-
ropene. Acesta se încheie în numele Uniunii de către 
Consiliu, care hotă răşte cu majoritate calificată, după 
aprobarea Parlamentului European.

Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de 
la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, 
în absenţa unui astfel de acord, după doi ani de la noti-
ficare, cu excepţia cazului în care Consiliul European, 
în acord cu statul-membru în cauză, hotărăşte în unani-
mitate să proroge acest termen.

Membrul care reprezintă în cadrul Consiliului Euro-
pean şi al Consiliului sta tul-membru care se retrage nu 
participă nici la dezbaterile şi nici la adoptarea decizii-

lor Consiliului European şi ale Consiliului care privesc 
statul în cauză.

Renunţarea la sistemul de preşedinţie rotativă în 
favoarea unui post de Preşedinte al Consiliului Euro-
pean este calificată ca cea mai importantă noutate adu-
să Consiliului European10. Acesta este ales de Consiliul 
European pentru un mandat de doi ani şi jumătate şi 
va avea rolul de a asigura pregătirea şi continuitatea 
lucrărilor Consiliului European şi de a găsi soluţii care 
să conducă la obţinerea consensului. Preşedintele Con-
siliului European nu poate ocupa alte funcţii la nivel 
naţional. Conform art. 9 B, introdus la Lisabona, Preşe-
dintele Consiliului European are următoarele atribuţii:

– prezidează şi impulsionează lucrările Consiliului 
European;

– asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Con-
siliului European, în cooperare cu preşedintele Comisi-
ei şi pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;

– acţionează pentru facilitarea coeziunii şi a consen-
sului în cadrul Consiliului European;

– prezintă Parlamentului European un raport după 
fiecare reuniune a Consiliului European.

Preşedintele Consiliului European asigură, la ni-
velul său şi în această calitate, reprezentarea externă 
a Uniunii în probleme referitoare la politica externă şi 
de securitate comună, fără a aduce atingere atribuţiilor     
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Exter-
ne şi Politica de Securitate.

Noul post este deosebit de important atât pentru că 
prin crearea lui se va da o continuitate de acţiune la 
nivelul Consiliului European, cât şi pentru simbolistica 
ce o reprezintă existenţa unui om învestit cu funcţia de 
Preşedinte al Consiliului European.

Construcţia europeană reprezintă, în mod evident, 
un proces în continuă evoluţie, dacă luăm în considerare 
revizuirile pe riodice ale tratatelor iniţiale: Actul Unic 
(1987), Tratatele de la Maastricht (1993), Amsterdam 
(1999), Nisa (2003) şi, mai re cent, Tratatul de la Lisabo-
na (2009). Progresele înregistrate în domeniul economic 
au permis Comunităţii Europene/Uniunii Europene să 
atingă un anumit nivel de integrare şi să dezvolte pu-
ternice relaţii comerciale cu numeroase ţări şi regiuni, 
în termene de cooperare pentru dezvoltare, de asistenţă 
umanitară şi de aju tor pentru reconstrucţie11.

Din punctul de vedere al unei politici externe de 
securitate şi de apărare comune însă lucrurile au stat 
diferit, deoarece, până la Tratatul de la Maastricht (care 
a oficializat politica externă constituind-o în cel de „al 
doilea pilon” al construcţiei comunitare), Comunitatea 
Europeană nu avea la bază niciun document care să cu-
prindă obiective clare de politică externă şi de securitate. 
Tra tatul de la Maastricht a conferit Uniunii Europene 
cadrul legal pentru politica externă de securitate comună, 
incluzând şi formu larea „politica de apărare comună”, 
compatibilă cu politica pro movată de Organizaţia Tra-
tatului Atlanticului de Nord – NATO12.
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Pentru o lungă perioadă de timp, şi în ciuda dezvol-
tărilor din ultimul deceniu, constând în operaţionalizarea 
politicii europene de securitate şi apărare şi în progre-
sele semnificative realizate în acest domeniu, Uniunea 
Europeană a fost considerată doar o „pu tere civilă”, 
un consumator de securitate rămas în umbra NATO, 
şi nu un furnizor al securităţii sau un „actor” pe scena 
internaţio nală. De aici şi etichetarea UE drept un „colos 
economic”, un „pitic politic” şi un „licurici militar”.

Tratatul de la Lisabona marchează o nouă etapă în 
procesul de creare a unei uniuni tot mai profunde între 
statele europene şi propune o arhitectură instituţională 
îmbunătăţită pentru funcţio narea Uniunii. Prin stabilirea 
domeniilor, limitelor şi condiţiilor exercitării competen-
ţelor sale, Tratatul de la Lisabona oferă opor tunităţi mai 
bune pentru o acţiune colectivă consolidată. El atri buie 
un grad înalt de relevanţă politicii externe de securitate 
şi de apărare prin introducerea unor elemente inovatoare, 
în special în domeniile instituţional şi al integrării acestor 
politici ale UE.

Politica europeană de securitate şi apărare (PESA), 
parte integrantă a PESC, reprezintă una dintre dimensi-
unile cele mai dinamice ale construcţiei europene. Apă-
rarea era una dintre cele mai ambiţioase obiective ale 
Uniunii Europene. Această politică europeană nu era 
concepută ca o simplă dezvoltare a modelului PESA, ci 
exista chiar o nouă conceptualizare13. De altfel, Trata-
tul Constituţional i-a modificat chiar şi numele, Politica 
de Securitate şi Apărare Comună (PSAC), în dorinţa 
de a face, prin adăugarea cuvântului „comună”, un pas 
înainte spre orizontul „apărării comune”, stabilită ca 
obiectiv final prin Tratatul de la Maastricht14.

Obiectivul de a se realiza o apărare comună este 
așadar un pas fundamental, având în vedere că este 
parte a conceptului de apărare europeană pe care sta-
tele-membre doresc să o stabilească în comun. Altfel 
spus, aportul dezbaterii constituţionale nu îl constituia 
atât continuarea parcursului existent în privinţa apără-
rii comune – destinată, în principal gestionării crizelor 
–, cât dotarea cu instrumentele necesare transformării 
sale într-o autentică politică de apărare comună şi, re-
spectiv, apărare comună. Tratatul de la Lisabona preia 
în totalitate această idee inovatoare a Tratatului Consti-
tuţional, reglementând noile instrumente necesare unei 
autentice PESA/PSAC15.

Tratatul de la Lisabona preia dubla ambiţie a Trata-
tului Constituţional şi realizează:

pe de o parte, dezvoltarea şi îmbunătăţirea regula-•	
rizării gestiunii crizelor;

pe de alta, stabilirea noilor instrumente de apărare •	
ale Uniunii Europene;

în fine, întăreşte cooperarea în materie de capaci-•	
tăţi, acţiune ce serveşte primelor două obiective.

În primul rând, Tratatul de la Lisabona îşi propune 
îmbunătăţirea şi perfecţionarea instrumentelor existen-
te, proprii PESA/PSAC:

se extind, astfel, cazurile în care pot fi declanşate •	
şi susţinute misiuni Petersberg, incluzându-le aici şi pe 
cele de prevenire a actelor teroriste;

se permite ca o acţiune a Uniunii să fie atribui-•	
tă, spre îndeplinire, unui stat-membru sau unui grup de 
state-membre;

se simplifică procedurile de finanţare ale acţiuni-•	
lor PESA/PSAC ale UE, ceea ce întăreşte eficacitatea 
lor şi capacitatea de răspuns a Uniunii.

Astfel, noile instituţii ale PESA/PSAC sunt:
alianţa defensivă a statelor-membre, element tra-•	

diţional al apărării teritoriale;
clauza de solidaritate între statele-membre, pen-•	

tru prevenirea atacurilor teroriste, pe de o parte, şi, pe 
de alta, pentru asigurarea reacţiei în faţa atacurilor tero-
riste sau a unor catastrofe;

cooperarea structurată permanentă, ce permite ce-•	
lor care doresc să coopereze în materie de capacităţi;

Agenţia de Apărare Europeană, care deja există, •	
în scopul întăririi cooperării în materie de capacităţi, 
între altele.

În acord cu noţiunea de „securitate extinsă”, care se 
păstrează, apărarea comună:

nu se sprijină doar pe mijloace militare, ci şi pe •	
cele civile;

nu are în vedere doar ameninţările tradiţionale •	
(agresiunile teritoriale, de exemplu), ci şi noile ame-
ninţări (precum terorismul sau catastrofele de origine 
naturală sau umană)16.

Tratatul Constituţional şi Tratatul de la Lisabona 
sunt primele texte constituţionale europene ce recunosc 
natura duală a apărării europene. Astfel, noul articol 42.1 
al TUE stabileşte că „politica de securitate şi apărare 
comună face parte integrantă din politica externă şi de 
securitate comună. Va oferi Uniunii o capacitate opera-
tivă bazată pe mijloace militare şi civile”. Tratatul de 
la Lisabona conţine în plus conceptul de „noi amenin-
ţări” şi stabileşte instrumentele necesare, pe de o parte, 
prevenirii şi luptei împotriva terorismului – acţiunile 
Petersberg şi „clauza de solidaritate” – şi, pe de alta, pe 
cele necesare rezolvării consecinţelor terorismului sau 
a celor provocate de catastrofele de origine umană şi 
naturală – din nou clauza de solidaritate17.

Crearea Serviciului European pentru Acţiune Ex-
ternă (sau a Ministerului de Externe European, cum 
mai este denumit) şi a Înaltului Reprezentant al Uniu-
nii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate re-
prezintă, în acest sens, unele dintre primele modificări 
aduse de Tratatul de la Lisabona. Acest nou sistem indi-
că o tendinţa clară spre integrarea profundă în domeniu 
(care ar putea contribui, la rândul său, la o integrare 
europeană din ce în ce mai dezvoltată, atât din punct de 
vedere cantitativ, al domeniilor vizate, dar şi calitativ, 
al gradului de integrare). De altfel, odată cu dispariţia 
organizării Uniunii pe piloni (cel comunitar şi cei doi 
interguvernamentali), PESC-ul trece în domeniul co-
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munitar, fiind reglementată de proceduri decizionale 
specifice18. 

Serviciul European pentru Acţiune Externă va fi 
compus din reprezentanţi ai Consiliului, ai Comisiei şi 
ai statelor-membre şi are scopul de a-l sprijini pe Înaltul 
Reprezentant în acţiunile sale diplomatice19. Acesta va 
fi gestionat de Înaltul Reprezentant, iar organizarea şi 
funcţionarea sa sunt stabilite de Consiliul European, „la 
propunerea Înaltului Reprezentant, după consultarea 
Parlamentului European şi cu aprobarea Comisiei”20. 
Finanţarea Politicii externe şi de Securitate comună 
se face atât cu ajutorul statelor-membre, prin „fondul 
de lansare”, cât şi din bugetul Uniunii, mai exact din 
„cheltuielile administrative care revin instituţiilor”21. 

Înaltul Reprezentant va fi învestit de Parlamentul 
European, împreună cu Preşedintele Comisiei şi cu 
echipa de comisari ai Uniunii22. Acest lucru îi oferă le-
gitimitate şi reduce din deficitul democratic pe care l-ar 
putea reprezenta faptul că numirea sa se face pe baza 
hotărârii luate de statele-membre şi de Preşedintele Co-
misiei23, fără implicarea directă a cetăţenilor. Pe de altă 
parte, în nici un stat nu există obişnuinţa ca cetăţenii să 
numească ministrul de externe, funcţie care corespunde 
atribuţiilor pe care le va avea Înaltul Reprezentant. 

Conform Tratatului de la Lisabona24, aceste atribu-
ţii sunt: conducerea politicii externe şi de securitate a 
Uniunii, contribuirea la dezvoltarea politicii prin inter-
mediul propunerilor sale şi asigurarea implementării 
sale în mod corespunzător (în calitate de împuternicit 
al Consiliului), prezidarea Consiliului pentru Afaceri 
Externe, îndeplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Co-
misiei, reprezentarea Uniunii, atunci când este vorba 
de chestiuni legate de Politica externă şi de Securita-
te comună, desfăşurarea dialogului cu terţii în numele 
Uniunii şi exprimarea poziţiei Uniunii în cadrul organi-
zaţiilor internaţionale (inclusiv în cadrul Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite25) şi al con-
ferinţelor internaţionale, coordonarea Serviciului Euro-
pean pentru Acţiune Externă şi a delegaţiilor Uniunii în 
state terţe şi în cadrul organizaţiilor internaţionale. 

Rolul Parlamentului în cadrul Politicii externe şi de 
Securitate comună a crescut de asemenea: Înaltul Re-
prezentant „va consulta periodic Parlamentul European 
cu privire la aspectele principale şi la opţiunile funda-
mentale din domeniul Politicii externe şi de Securitate 
comună şi ale politicii de securitate şi apărare comu-
ne şi îl informează în privinţa evoluţiei acestora”26, iar 
Parlamentul European se poate şi implica, formulând 
întrebări şi recomandări pentru Consiliu ori Înaltul Re-
prezentant27. 

Chiar dacă deciziile în ceea ce priveşte Politica ex-
ternă şi de Securitate comună sunt luate de Consiliu, dar 
şi de Consiliul European28, art.15 al Tratatului specifică 
faptul că pe lângă şefii de stat şi de guvern ai statelor-
membre, din componenţa Consiliului European face 
parte şi Înaltul Reprezentant, care participă la lucrările 

Consiliului European29. Această specificare evidenţiază 
importanţa pe care Înaltul Reprezentant o va avea şi în 
cadrul Consiliului European, chiar dacă deciziile finale 
vor depinde şi de alţi actori (fapt ce devine aproape o 
obişnuinţă în noua modalitate de funcţionare a statului 
sau în cazul nostru, a Uniunii)30.

Trebuie, de asemenea, să luăm în considerare faptul 
că acest domeniu este unul foarte sensibil pentru state-
le suverane, aşa că orice transfer de competenţe către 
Uniune trebuie făcut cu atenţie, pentru ca efectele să 
fie cele dorite şi pentru ca statele să nu ridice obstacole 
doar pentru că se tem să renunţe brusc la o pârghie vita-
lă a statului, fără a şti cum vor evolua lucrurile. De ace-
ea, de cele mai multe ori, modificările se produc încet 
şi poate chiar în practică întâi (atât cât se poate), pentru 
ca mai apoi să se reflecte şi în legislaţia comunitară, 
după ce se ajunge la convingerea că acea direcţie este 
una benefică. 

În Tratat este menţionat că orice stat se poate ab-
ţine de la vot şi îşi poate „justifica abţinerea printr-o 
declaraţie oficială”. Cu toate acestea, acel stat îşi asumă 
că decizia luată angajează Uniunea31. Tot în art.31 din 
Tratatul de la Lisabona este prevăzută modalitatea de 
luare a deciziei în cazul PESC: unanimitate, cu excep-
ţia anumitor cazuri.

Este posibil, de asemenea, să nu se treacă la vot în 
cazul în care în cadrul procesului de luare a deciziei 
bazat pe majoritatea calificată, un stat invocă „raţiuni 
vitale de politică naţională” pentru a se opune luării de-
ciziei32. 

În ceea ce priveşte domeniul apărării, „statele-mem-
bre care au capacităţile şi dorinţa necesare pot dezvolta 
o cooperare structurată, care poate duce la un sistem 
comun de apărare”33. Se lasă astfel calea deschisă pen-
tru formarea unui eventual „nucleu dur” în cadrul poli-
ticii de apărare34. 

În Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, pe 
domeniul politicii externe regăsim doar dispoziţiile le-
gate de politica comercială comună, de cooperarea cu 
ţările terţe şi ajutorul umanitar, de măsurile restrictive 
şi de acordurile internaţionale35. 

De asemenea, aici este prevăzută Clauza de solida-
ritate: mobilizarea întregii Uniuni în cazul în care una 
dintre ţări „face obiectul unui atac terorist, ori al unei 
catastrofe naturale, sau provocate de om”36. Această 
clauză aminteşte de art.5 al Tratatului Alianţei Nord-
Atlantice37 şi poate reprezenta încă o dovadă că Uni-
unea îşi propune să ajungă la un nivel la care să poată 
asigura unui stat sprijinul de care are nevoie într-un 
moment de criză, fără a apela neapărat la NATO. Ast-
fel, prin intermediul modificărilor aduse în domeniul 
Politicii externe şi de Securitate comună, se oferă mai 
multă unitate, coerenţă, siguranţă şi o accentuare clară 
a integrării statelor-membre ale UE. 

În concluzie, Tratatul de la Lisabona prezintă spa-
ţiul instituţional al Uniunii Europene sub aspectul noii 
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paradigme constituţionale ce se exprimă şi în reforma 
instituţională, prin reglementarea relaţiilor dintre insti-
tuţiile europene şi cele naţionale, participarea institu-
ţiilor statelor-membre, dar şi a cetăţenilor acestora la 
procesul democratic de luare a deciziilor comune. 
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în urma adoptării de către Parlamentul Republicii 
Moldova, la 21.03.2013, a Legii Republicii Mol-

dova pentru completarea Codului penal al Republicii 
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 20021, legea penală 
a Republicii Moldova a suferit anumite amendamente. 
Printre altele, Codul penal a fost completat cu art.1802 
„Cenzura”.

Din nota informativă la proiectul de lege, care a stat 
la baza adoptării Legii din 21.03.2013 pentru comple-
tarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV 
din 18 aprilie 2002, aflăm următoarele: „Proiectul de 
lege are ca obiect sancţionarea actelor de cenzură în 
mass-media publice, precum şi sancţionarea actelor 
de imixtiune în activitatea editorială a mass-media din 
partea funcţionarilor publici sau a persoanelor ce exer-
cită funcţii de demnitate publică. În vederea evitării 
abuzurilor de această normă, alin.(1) art.1802 CP RM 
nu se referă la actele de cenzură comise în mass-me-
dia private. Totuşi, alin.(2) al acestui articol se referă 
la indicaţiile date atât mass-media private, cât şi celor 
publice”2.

Completarea Codului penal cu art.1802 reprezintă 
o măsură congruentă adoptării de către Parlamentul 
Republicii Moldova, la 23.04.2010, a Legii Republicii 
Moldova cu privire la libertatea de exprimare3 şi are ca 
scop instituirea unor mecanisme, necesare protecţiei 
împotriva cenzurii. De altfel, definiţia noţiunii de cen-
zură din art.1802 CP RM este preluată aproape cu fide-
litate din art.2 al legii în cauză: „cenzură – denaturare 
nejustificată a materialului jurnalistic sau interzicere 
nejustificată de a răspândi anumite informaţii de către 
conducerea mass-media; orice manifestare a autori-
tăţilor publice sau a persoanelor care exercită funcţii 

publice de ingerinţă în activitatea editorială a mass-
media sau a angajaţilor acesteia, ori de împiedicare a 
tirajării sau a răspândirii informaţiei”.

În Legea cu privire la libertatea de exprimare, pot 
fi identificate şi alte dispoziţii relevante. Acestea fie 
denotă oportunitatea adoptării art.1802 CP RM, fie 
contribuie la interpretarea prevederilor acestui articol 
din legea penală: independenţa editorială a mass-me-
dia este recunoscută şi garantată de lege. Cenzura este 
interzisă (alin.(1) art.5); se interzice ingerinţa în acti-
vitatea editorială a mass-media, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege. În cazul în care ingerinţa este prevă-
zută de lege, ea urmează a fi interpretată limitativ (alin.
(2) art.5); nu constituie cenzură obligaţia impusă de in-
stanţa de judecată prin hotărâre definitivă de a răspândi 
sau de a nu răspândi o informaţie, precum şi obligaţia 
impusă prin lege de a răspândi o anumită informaţie 
(alin.(4) art.5); cenzura în mass-media publică atrage 
răspundere penală (alin.(5) art.5).

Prevederi similare conţine alin.(2) art.1 al Legii 
presei a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 26.10.19944: cenzura de orice 
fel asupra publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă, 
imixtiunea în activitatea lor de pregătire şi de difuzare 
a informaţiei sunt interzise.

Astfel de prevederi urmează a fi coroborate cu al-
tele, pe care le găsim în Codul audiovizualului al Re-
publicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii 
Moldova la 27.07.20065: radiodifuzorii aflaţi sub ju-
risdicţia Republicii Moldova au dreptul să decidă liber 
asupra conţinutului emisiunilor şi programelor lor, res-
pectând principiul de pluralitate a opiniilor în confor-
mitate cu cadrul juridic şi condiţiile expuse în licenţa 
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de emisie (alin.(1) art.8); cenzura de orice fel asupra 
comunicării audiovizuale este interzisă (alin.(2) art.8); 
independenţa editorială a radiodifuzorilor este recu-
noscută şi garantată prin lege (alin.(3) art.8); sunt in-
terzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau 
modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor de 
programe din partea autorităţilor publice sau a oricăror 
alte persoane din afara instituţiei respective a audiovi-
zualului (alin.(4) art.8); nu constituie ingerinţe norme-
le de reglementare emise de Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului în aplicarea Codului audiovizualului 
şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a nor-
melor privind drepturile omului, stabilite în tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte 
(alin.(5) art.8).

Trebuie de menţionat că toate aceste dispoziţii din 
Legea cu privire la libertatea de exprimare, din Legea 
presei, precum şi din Codul audiovizualului îşi au su-
portul în următoarele prevederi ale Constituţiei: orică-
rui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opi-
niei, precum şi libertatea exprimării în public prin cu-
vânt, imagine sau prin alt mijloc posibil (alin.(1) art.32 
„Libertatea opiniei şi a exprimării”); autorităţile publi-
ce, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să 
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra trebu-
rilor publice şi asupra problemelor de interes personal 
(alin.(2) art.34 „Dreptul la informaţie”); mijloacele de 
informare publică, de stat sau private sunt obligate să 
asigure informarea corectă a opiniei publice (alin.(4) 
art.34); mijloacele de informare publică nu sunt supu-
se cenzurii (alin.(5) art.34).

În acest mod, ajungem la concluzia că scopul com-
pletării Codului penal cu art.1802 constă în apărarea 
penală a relaţiilor sociale cu privire la realizarea, în 
conformitate cu art.32 şi 34 ale Constituţiei, a liber-
tăţii opiniei şi a exprimării şi, respectiv, a dreptului la 
informaţie.

După această fundamentare a oportunităţii incrimi-
nării faptelor specificate la art.1802 CP RM, vom trece 
la analiza juridico-penală propriu-zisă a acestor fapte.

În art.1802 CP RM, sub aceeaşi denumire margi-
nală de cenzură, se reunesc două variante-tip de in-
fracţiuni.

În acord cu alin.(1) art.1802 CP RM, prima varian-
tă-tip de infracţiune constă în denaturarea nejustifica-
tă a materialului jurnalistic sau interdicţia nejustifica-
tă de a răspândi anumite informaţii, impusă de către 
conducerea mass-media publice.

Potrivit alin.(2) art.1802 CP RM, cea de-a doua 
variantă-tip de infracţiune rezidă în indicaţia funcţio-
narului public sau a persoanei care exercită funcţie de 
demnitate publică cu privire la activitatea editorială 
dată mass-media sau angajaţilor mass-media, precum 
şi orice altă formă de împiedicare a tirajării sau răs-
pândirii informaţiei.

În primul rând, vom supune analizei infracţiunea 
specificată la alin.(1) art.1802 CP RM.

Pericolul social al infracţiunii date îl putem dedu-
ce din examinarea unor prevederi ale Rezoluţiei 1003 
(1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
privind etica jurnalismului: în ceea ce priveşte jurna-
lismul, este necesar de a lua în consideraţie că acesta 
se bazează pe mass-media, care este parte a structurii 
corporative în cadrul căreia este necesar de a face de-
osebire între editori, proprietari şi jurnalişti. În acest 
context, în afară de asigurarea libertăţii cuvântului a 
mijloacelor de informare, este necesară şi protejarea li-
bertăţii în cadrul mijloacelor de informare (pct.10); în 
cadrul agenţiilor de presă trebuie să existe o relaţie de 
cooperare între editori şi jurnalişti, luând în conside-
raţie că respectarea legitimă a orientărilor ideologice 
ale editorilor şi jurnaliştilor este limitată de cerinţele 
absolute faţă de veridicitatea informaţiei şi faţă de opi-
niile etice. Acest lucru este esenţial în cazul respectă-
rii dreptului fundamental la informaţie al cetăţenilor 
(pct.13); aceste cerinţe necesită intensificarea protec-
ţiei libertăţii cuvântului jurnaliştilor, deoarece, în ul-
timul caz, aceştia trebuie să acţioneze ca ultima sursă 
de informare. În acest sens, este necesar de a extinde şi 
clarifica natura clauzei conştiinciozităţii şi a secretului 
profesional vizavi de sursele confidenţiale, armonizând 
prevederile naţionale respective, astfel încât acestea să 
poată fi implementate în contextul mai larg al Europei 
democratice (pct.14); nici editorii şi proprietarii, nici 
jurnaliştii nu trebuie să se considere că sunt proprietari 
ai ştirilor. Agenţiile de presă nu trebuie să trateze infor-
maţia ca pe o marfă, ci ca pe un drept fundamental al 
cetăţeanului (pct.15)6.

Din examinarea acestor dispoziţii, putem deduce 
că obiectul juridic special al infracţiunii specificate la 
alin.(1) art.1802 CP RM îl formează relaţiile sociale cu 
privire la realizarea, în conformitate cu art.32 şi 34 din 
Constituţie, a libertăţii opiniei şi a exprimării, precum 
şi a dreptului la informaţie, sub aspectul aducerii la cu-
noştinţa publicului a materialului jurnalistic nedena-
turat (precum şi al interzicerii denaturării nejustificate 
a materialului jurnalistic) şi al accesului publicului la 
informaţiile răspândite de către jurnalişti (precum şi al 
libertăţii jurnaliştilor de a răspândi informaţiile).

obiectul imaterial al infracţiunii analizate îl repre-
zintă după caz: 1) materialul jurnalistic, adică textul 
produs de către un jurnalist, cu intenţia de a informa, 
forma, convinge sau distra publicul (în cazul modalită-
ţii de denaturare nejustificată a materialului jurnalistic, 
impusă de către conducerea mass-media publice); 2) in-
formaţia, adică cunoştinţele despre persoane, subiecți, 
fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii 
şi idei (în corespundere cu Legea Republicii Moldova 
cu privire la informatizare şi resursele informaţionale 
de stat, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 21.11.20037) (în cazul modalităţii de interdicţie ne-
justificată de a răspândi anumite informaţii, impusă de 
către conducerea mass-media publice).

Pornind de la conţinutul obiectului juridic special 
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al infracţiunii specificate la alin.(1) art.1802 CP RM, 
victime ale acestei infracţiuni sunt: 1) jurnalistul care 
este lezat din cauza denaturării nejustificate a mate-
rialului jurnalistic sau a interdicţiei nejustificate de a 
răspândi anumite informaţii, impuse de către conduce-
rea mass-media publice; 2) consumatorul de informaţii 
care nu-şi poate exercita dreptul la informaţie din ca-
uza denaturării nejustificate a materialului jurnalistic 
sau a interdicţiei nejustificate de a răspândi anumite 
informaţii, impuse de către conducerea mass-media 
publice.

latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.
(1) art.1802 CP RM se exprimă în fapta prejudiciabilă 
care constă în acţiunea sau inacţiunea de denaturare 
nejustificată a materialului jurnalistic sau de interdicţie 
nejustificată de a răspândi anumite informaţii.

După cum se poate remarca, respectiva faptă preju-
diciabilă cunoaşte două modalităţi normative cu carac-
ter alternativ: 1) acţiunea de denaturare nejustificată a 
materialului jurnalistic; 2) acţiunea sau inacţiunea de in-
terdicţie nejustificată de a răspândi anumite informaţii.

Prima dintre aceste modalităţi presupune schimba-
rea nejustificată a înţelesului, naturii sau caracterului 
materialului jurnalistic.

 Se are în vedere denaturarea informaţiei adevărate 
pe care o conţine materialul jurnalistic, într-o încercare 
de a crea sau modela opinia publică, de exemplu, în 
contextul unor campanii organizate pornind de la pozi-
ţii prestabilite şi interese particulare. În acest sens, este 
posibilă denaturarea mesajului evenimentului vizat în 
cadrul materialului jurnalistic, prin conferirea acestui 
eveniment de conotaţii improprii, astfel încât acesta să 
aibă un impact manipulator în raport cu opinia publică. 
De asemenea, nu este exclus să fie denaturat conţinutul 
mesajului surselor citate în cadrul materialului jurna-
listic, prin scoaterea din context a anumitor afirmaţii 
sau prin recurgerea la generalizări improprii.

Este de reţinut că, potrivit alin.(3) art.4 al Legii cu 
privire la libertatea de exprimare, libertatea de expri-
mare a mass-media admite şi un anumit grad de exa-
gerare sau chiar provocare, cu condiţia să nu se dena-
tureze esenţa faptelor.

Pentru a fi pasibilă de răspundere conform alin.(1) 
art.1802 CP RM, acţiunea de denaturare nejustificată a 
materialului jurnalistic trebuie să aibă un caracter ne-
justificat. Aceasta înseamnă că acţiunea dată nu trebu-
ie să aibă un temei juridic sau deontologic.

De exemplu, în corespundere cu pct.2.14 din Codul 
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, nu 
constituie cenzură acţiunile şefilor ierarhic editoriali, 
atunci când au la bază motive profesionale8.

Interpretând dispoziţiile cap.2-6 ale actului în cau-
ză, ajungem la concluzia că nu este pasibilă de răspun-
dere conform alin.(1) art.1802 CP RM schimbarea înţe-
lesului, naturii sau caracterului materialului jurnalistic, 
impusă de către şefii ierarhic editoriali din cadrul mass-

media publice, în cazul în care jurnalistul: nu prezintă 
informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai 
după ce a făcut demersuri pentru verificarea lor; nu so-
licită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect; 
nu atribuie citatele cu acurateţe; nu respectă dreptul de 
autor; nu verifică, de regulă, informaţiile din două surse 
independente una de alta; nu indică, de regulă, sursa 
informaţiilor sale şi nu întreprinde demersuri pentru a 
obţine informaţii din surse citabile; nu face o distincţie 
clară între fapte şi opinii şi nu-şi prezintă propriile opi-
nii drept fapte; nu îşi exprimă opiniile pe o bază factu-
ală, pornind de la informaţii pe care, de bună credinţă, 
le consideră adevărate; nu corectează erorile factuale 
în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectificări; nu 
respectă principiul potrivit căruia orice persoană vizată 
direct într-un material are dreptul la replică; nu respectă 
dreptul la viaţă privată şi demnitatea persoanelor; fur-
nizează publicului detaliile morbide ale crimelor, acci-
dentelor şi catastrofelor naturale sau detaliile privind 
tehnicile suicidare; nu respectă intimitatea persoanelor 
şi nu cere permisiunea de a le fotografia/filma, atunci 
când acestea nu se află într-un loc public; nu respectă 
prezumţia de nevinovăţie şi nu consideră că orice per-
soană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe 
definitive şi irevocabile împotriva sa; dezvăluie identi-
tatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiuni-
lor, cu precădere ale agresiunilor sexuale, atunci când 
lipseşte acordul acestora sau al familiei (când persoana 
nu este în măsură să-şi dea acordul) sau atunci când nu 
prevalează interesul public etc.

Cât priveşte cea de-a doua modalitate normativă a 
faptei prejudiciabile specificată la alin.(1) art.1802 CP 
RM – acţiunea sau inacţiunea de interdicţie nejustifi-
cată de a răspândi anumite informaţii – aceasta pre-
supune după caz: împiedicarea răspândirii anumitor 
informaţii; ordonarea interzicerii răspândirii anumitor 
informaţii; omisiunea de a permite răspândirea anumi-
tor informaţii etc.

Săvârşind fapta în această modalitate, făptuitorul 
încalcă următoarele prevederi normative: nimeni nu 
poate interzice sau împiedica mass-media să răspân-
dească informaţii de interes public decât în condiţiile 
legii (alin.(1) art.4 al Legii cu privire la libertatea de 
exprimare); radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Repu-
blicii Moldova au dreptul să decidă liber asupra con-
ţinutului emisiunilor şi programelor lor, respectând 
principiul de pluralitate a opiniilor în conformitate cu 
cadrul juridic şi condiţiile expuse în licenţa de emisie 
(alin.(1) art.8 al Codului audiovizualului).

Pentru a fi pasibilă de răspundere conform alin.(1) 
art.1802 CP RM, acţiunea sau inacţiunea de interdicţie 
de a răspândi anumite informaţii trebuie să aibă un ca-
racter nejustificat. Aceasta înseamnă că acţiunea sau 
inacţiunea dată nu trebuie să aibă un temei juridic sau 
deontologic. În prezenţa unui temei juridic sau deon-
tologic, interdicţia de a răspândi anumite informaţii nu 
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intră sub incidenţa alin.(1) art.1802 CP RM. În acest 
plan, de exemplu, reieşind din prevederile pct.2.14 din 
Codul deontologic al jurnalistului din Republica Mol-
dova, nu intră sub incidenţa alin.(1) art.1802 CP RM 
interdicţia de a răspândi anumite informaţii, impusă 
de şefii ierarhic editoriali din cadrul mass-media pu-
blice, atunci când are la bază motive profesionale. La 
concret, nu este pasibilă de răspundere conform alin.
(1) art.1802 CP RM interdicţia de a răspândi anumite 
informaţii, impusă de şefii ierarhic editoriali din ca-
drul mass-media publice, în cazul în care jurnalistul nu 
respectă dispoziţiile cap. 2-6 din Codul deontologiс al 
jurnalistului din Republica Moldova.

De asemenea, de exemplu, Codul de principii, 
standarde şi recomandări al producătorilor Compani-
ei publice „Teleradio-Moldova”, aprobat prin Hotărâ-
rea Consiliului de Observatori al Companiei „Telera-
dio-Moldova”, nr.1/35(3) din 07.11.2007, stabileşte: 
„Compania „Teleradio-Moldova” posedă autoritatea 
editorială şi poate exercita această autoritate asupra 
conţinutului tuturor emisiunilor pe care le difuzează, 
întru respectarea principiilor jurnalistice şi standarde-
lor de bază. Compania „Teleradio-Moldova” poate ve-
rifica emisiunile difuzate şi este responsabilă de conţi-
nutul lor” (pct.2); „Realizatorii de programe trebuie să 
raporteze superiorilor despre relatările problematice ce 
ar putea afecta politica editorială a TRM la etapa iniţi-
ală, când se prezintă oferta pentru săptămâna a cincea 
a planului de emisiuni. Refuzul de a coordona, infor-
ma sau recurge la organul ierarhic superior (Consiliul 
de programare) poate avea drept consecinţă neplani-
ficarea, amânarea, schimbarea programului în plan” 
(pct.3.1); „Directorii televiziunii şi radiodifuziunii, 
Consiliile artistice şi direcţiile de programare, produ-
cătorii de emisiuni poartă responsabilitatea principală 
faţă de politica editorială şi de sistemul de coordonare, 
planificare şi difuzare. Realizatorii de programe pot să 
se adreseze direct conducătorilor de subdiviziuni sau 
Consiliului de programare. Toţi producătorii, conducă-
torii şi redactorii trebuie să cunoască rigorile şi regulile 
incluse în prezentul Cod şi în Codul privind organiza-
rea procesului tehnologic şi de producţie a programe-
lor radio sau TV în ceea ce priveşte sfera specifică a 
emisiunilor lor. Direcţiile de programare trebuie să fie 
în stare de a monitoriza acest proces, fiind responsabi-
le de apariţia problemelor de coordonare şi planificare 
de la bun început” (pct.3.2)9.

Infracţiunea specificată la alin.(1) art.1802 CP RM 
este o infracţiune formală. Ea se consideră consumată 
din momentul denaturării nejustificate a materialului 
jurnalistic sau al interdicţiei nejustificate de a răspândi 
anumite informaţii.

latura subiectivă a infracţiunii analizate se caracte-
rizează prin intenţie directă. Motivele infracţiunii pre-
văzute la alin.(1) art.1802 CP RM pot fi dintre cele mai 
variate: năzuinţa de a nu admite răspândirea anumitor 

informaţii; motivele de sorginte politică (de exemplu, 
năzuinţa de a discredita un candidat electoral); înţele-
gerea denaturată a obligaţiilor de serviciu; preocupa-
rea de soarta persoanelor vizate în informaţia aflată în 
posesia jurnalistului; interesul material; răzbunarea în 
raport cu persoana vizată în materialul jurnalistic sau 
în informaţia aflată în posesia jurnalistului, etc.

Subiect al infracţiunii examinate este persoana fizi-
că responsabilă care în momentul săvârşirii infracţiu-
nii a atins vârsta de 16 ani. Persoana juridică nu poate 
fi subiect al infracţiunii specificate la alin.(1) art.1802 
CP RM.

Aşa cum se desprinde din dispoziţia de la alin.(1) 
art.1802 CP RM, calitatea specială a subiectului infrac-
ţiunii analizate este cea de persoană din cadrul condu-
cerii mass-media publice.

Aşadar, întâi de toate, subiectul infracţiunii prevă-
zute la alin.(1) art.1802 CP RM trebuie să reprezinte 
mass-media publică, nu mass-media privată. De exem-
plu, în art.2 al Codului audiovizua lului, sunt formu-
late următoarele definiţii care sunt utile sub aspectul 
analizat: radiodifuzor public – instituţie audiovizuală 
naţională sau regională, cu statut de persoană juridică 
de drept public, aflată în serviciul societăţii, indepen-
dentă editorial, a cărei activitate este supravegheată de 
societate; radiodifuzor privat – instituţie audiovizuală 
cu statut de persoană juridică de drept privat.

În al doilea rând, subiectul infracţiunii prevăzute 
la alin.(1) art.1802 CP RM trebuie nu pur şi simplu să 
activeze în cadrul mass-media publice. El trebuie să fie 
o persoană din cadrul conducerii mass-media publice.

De exemplu, art.55 al Codului audiovizualului 
stabileşte: conducerea Instituţiei publice naţio nale a 
audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (în 
continuare – compania) este exerci tată de: Consiliul 
de Observatori; preşedintele companiei; directorul ra-
diodifuziunii şi directorul televiziunii. Potrivit art.52 
al actului legislativ în cauză, organele de conducere ale 
companiei sunt obligate să asigure, în cadrul instituţi-
ei, independenţa editorială, accesul angajaţilor de spe-
cialitate la informaţie, libertatea de creaţie, respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului (alin.(3)); orga-
nele de conducere ale companiei vor adopta reglemen-
tări detaliate cu privire la organizarea activi tăţii, astfel 
încât să evite influenţele de orice natură asupra proce-
sului editorial şi de creaţie al companiei (alin.(4)).

În continuare, vom supune investigaţiei infracţiu-
nea specificată la alin.(2) art.1802 CP RM.

Pericolul social al infracţiunii în cauză îl putem de-
duce din examinarea următoarelor prevederi: „Se so-
licită instituţiilor statului să se abţină de la exercitarea 
influenţei şi presiunilor asupra radiodifuzorilor publici 
şi să nu admită exercitarea influenţei şi presiunilor de 
către diverse grupuri cu interese de ordin politic sau 
economic” (Hotărârea Parlamentului Republicii Mol-
dova privind independenţa presei şi asigurarea liber-
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tăţii de exprimare în Republica Moldova, nr.195 din 
12.07.201210); „Autorităţile publice nu trebuie să se 
considere proprietari ai informaţiei. Reprezentarea 
acestor autorităţi oferă baza juridică pentru eforturile 
de garantare şi extindere a pluralismului în mass-media 
şi asigurarea creării condiţiilor necesare pentru liberta-
tea de exprimare şi dreptul la informare şi preîntâm-
pinarea cenzurii. Mai mult decât atât, Comitetul Mi-
niştrilor al Consiliului Europei este conştient de acest 
fapt, dovadă fiind Declaraţia de Libertate a Cuvântului 
şi a Informaţiei, adoptată la 29 aprilie 1982”11 (Rezolu-
ţia 1003 (1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei privind etica jurnalismului12).

Pe cale de consecinţă, obiectul juridic special al 
infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.1802 CP RM îl 
constituie relaţiile sociale cu privire la realizarea, în 
conformitate cu art.32 şi 34 din Constituţie, a libertăţii 
opiniei şi a exprimării, precum şi a dreptului la infor-
maţie, sub aspectul accesului publicului la informaţia 
tirajată sau răspândită de către mass-media sau anga-
jaţii mass-media (precum şi al interzicerii împiedicării 
mass-media sau a angajaţilor mass-media să tirajeze 
sau să răspândească informaţia).

obiectul imaterial al infracţiunii analizate îl repre-
zintă informaţia tirajată sau răspândită de către mass-
media sau angajaţii mass-media.

Victimă a infracţiunii specificate la alin.(2) art.1802 

CP RM este mass-media13 sau angajatul mass-media. 
În sensul normei în cauză, noţiunea „angajatul mass-
media” este mai largă decât noţiunea „jurnalist”, re-
ferindu-se la orice persoana fizică care prestează în 
mass-media o muncă legată, într-un fel sau altul, de 
tirajarea sau răspândirea informaţiei.

Atenţionăm că, spre deosebire de alin.(1) art.1802 
CP RM, alin.(2) art.1802 CP RM se referă nu numai la 
mass-media publică, dar şi la mass-media privată.

latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(2) 
art.1802 CP RM se exprimă în fapta prejudiciabilă care 
constă în acţiunea sau inacţiunea de indicaţie cu privi-
re la activitatea editorială dată mass-media sau anga-
jaţilor mass-media ori de altă formă de împiedicare a 
tirajării sau răspândirii informaţiei.

Se poate observa că fapta prejudiciabilă prevăzută 
la alin.(2) art.1802 CP RM se înfăţişează sub două mo-
dalităţi normative cu caracter alternativ: 1) acţiunea de 
dare mass-media sau angajaţilor mass-media a indica-
ţiei cu privire la activitatea editorială; 2) acţiunea sau 
inacţiunea de împiedicare într-o altă formă a tirajării 
sau răspândirii informaţiei.

Prima dintre aceste modalităţi presupune semnala-
rea sau prescrierea de către făptuitor, adresată mass-
media sau angajaţilor mass-media, făcută în legătură 
cu activitatea editorială a acestora.

Bineînţeles, această semnalare sau prescriere tre-
buie să aibă un caracter ilegal. În acest sens, evocăm 
următoarele prevederi normative: „Se interzice inge-

rinţa în activitatea editorială a mass-media, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege. În cazul în care ingerinţa 
este prevăzută de lege, ea urmează a fi interpretată li-
mitativ” (alin.(2) art.5 al Legii cu privire la libertatea 
de exprimare); „Independenţa editorială a radiodifuzo-
rilor este recunoscută şi garantată prin lege (alin.(3) 
art.8 al Codului audiovizualului); sunt interzise inge-
rinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile 
de prezentare a elementelor serviciilor de programe din 
partea autorităţilor publice sau a oricăror alte persoane 
din afara instituţiei respective a audiovizualului” (alin.
(4) art.8 al Codului audiovizualului); „Nu constituie 
ingerinţe normele de reglementare emise de Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului în aplicarea Codului 
audiovizualului şi cu respectarea dispoziţiilor legale, 
precum şi a normelor privind drepturile omului, stabi-
lite în tratatele internaţionale la care Republica Moldo-
va este parte” (alin.(5) art.8 al Codului audiovizualu-
lui); „Se interzice cenzurarea lucrărilor. Nu se admite 
imixtiunea autorităţilor publice, a persoanelor cu func-
ţie de răspundere, a organizaţiilor neguvernamentale 
(partidelor, formaţiunilor politice, asociaţiilor, societă-
ţilor etc.), precum şi a unor cetăţeni, în activitatea de 
creaţie a editurilor” (alin.(3) art.13 al Legii Republicii 
Moldova cu privire la activitatea editorială, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 20.04.200014); 
„Radiotelejurnalistul nu îndeplineşte indicaţii ale au-
torităţilor, structurilor sau persoanelor private, ci se 
subordonează doar conducerii executive a instituţiei 
audiovizuale care l-a angajat” (art.27 al Codului de 
conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA 
nr.127 din 26.12.200715).

În contextul infracţiunii specificate la alin.(2) 
art.1802 CP RM, ce înseamnă „activitate editorială”?

Răspunsul la această întrebare îl găsim în art.2 al 
Legii cu privire la activitatea editorială: „Activitatea 
editorială reprezintă totalitatea activităţilor editurii 
(organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în 
pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diver-
selor genuri de tipărituri: cărţi, ziare, reviste, note, 
calendare, ediţii de artă etc.” (alin.(1)); „Activitatea 
editorială are următoarele etape: a) prepress – totalita-
tea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, 
culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi 
machetarea lucrărilor; b) tipărire – proces tehnologic 
de multiplicare a originalului editorial; c) difuzare – 
distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de co-
merţ, biblioteci şi pe alte căi” (alin.(2)).

În acest registru, comportă interes şi prevederi-
le art.52 al Codului audiovizualului: „Independenţa 
editorială a Companiei «Teleradio-Moldova» este 
garantată prin lege. Nu se admit ingerinţe operate de 
autorităţile publice şi nici influenţa vreunui partid, or-
ganizaţii comerciale, economice, social-politice, sindi-
cale şi de alt ordin” (alin.(1)); „Independenţa editorială 
şi de creaţie include dreptul exclusiv al organelor de 
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conducere ale Companiei «Teleradio-Moldova» de a 
adopta, în limitele stabilite de prezentul Cod, decizii 
cu privire la: a) elaborarea politicii editoriale, adop-
tarea şi modificarea grilei de emisie a companiei; b) 
organizarea activităţii editoriale şi de creaţie; c) con-
ceperea şi producerea programelor, inclusiv a celor de 
ştiri şi actualităţi; d) alte activităţi stabilite de prezentul 
Cod şi/sau de Consiliul de Observatori al Companiei 
«Teleradio-Moldova»” (alin.(2)).

Cea de-a doua modalitate normativă a faptei preju-
diciabile specificate la alin.(2) art.1802 CP RM are un 
caracter generic. Ea include orice forme de împiedica-
re a tirajării sau răspândirii informaţiei, cu excepţia dă-
rii mass-media sau angajaţilor mass-media a indicaţiei 
cu privire la activitatea editorială.

În sensul alin.(2) art.1802 CP RM, împiedicarea tira-
jării sau răspândirii informaţiei se exprimă în acţiunea 
sau inacţiunea contrară dispoziţiilor legale, implicând 
stânjenirea, stingherirea, zădărnicirea, tergiversarea, 
limitarea, crearea de piedici în tirajarea sau răspândi-
rea informaţiei.

Pentru a înţelege esenţa juridică a acţiunii sau inac-
ţiunii prejudiciabile în cauză, considerăm utilă apela-
rea la prevederile unor acte normative.

Astfel, Legea presei prevede: „Publicaţia periodică 
şi agenţia de presă realizează programul în condiţii-
le autonomiei profesionale” (alin.(3) art.8); „Profilul, 
orientarea generală, periodicitatea, preţul şi alte con-
diţii ale apariţiei publicaţiei periodice sau ale activi-
tăţii agenţiei de presă, precum şi schema de încadrare, 
sunt stabilite în mod independent de către fondatorul 
(cofondatorii) sau editorul acestora” (alin.(4) art.8); 
„Conducerea profesională a publicaţiei periodice şi a 
agenţiei de presă este exercitată de redactor (redac-
tor-şef) şi de conducătorul agenţiei” (alin.(5) art.8); 
„Zădărnicirea difuzării legitime a publicaţiei periodice 
prin confiscarea parţială sau totală, ori în alt mod, a 
tirajului este interzisă” (alin.(2) art.16)16.

De asemenea, în Statutul Instituţiei Publice Naţi-
onale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Mol-
dova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Obser-
vatori al Companiei „Teleradio-Moldova”, nr.C.O. 
1/31 din 24.08.2007, se arată: „Grila de emisie, du-
rata, strategia şi structura programelor Companiei 
«Teleradio-Moldova», standardele profesionale şi 
cerinţele faţă de programele televizate şi radiofonice 
se elaborează de către directorul televiziunii, radio-
difuziunii şi departamentului TV Moldova Interna-
ţional, şi se examinează, după caz, de către Consi-
liul de observatori” (pct.44); „Programele televizate 
şi radiofonice pot fi puse pe post şi suspendate din 
emisie doar cu autorizaţia preşedintelui sau persoa-
nele cu funcţii abilitate” (pct.49); „Acceptarea sau 
sistarea programelor televizate şi radiofonice pot fi 
determinate de motive de creaţie, de rating şi/sau fi-
nanciare” (pct.50)17.

La rândul său, Concepţia de monitorizare internă 
a programelor de radio şi televiziune ale Instituţiei 
Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Te-
leradio-Moldova”, aprobată prin Hotărârea Consiliu-
lui de Observatori al Companiei „Teleradio-Moldo-
va”, nr.1/35(4) din 07.11.2007, prevede: „Monitori-
zarea internă a programelor radiodifuzorului public 
are misiunea de a evalua aplicarea de către producă-
tori a prevederilor Codului Audiovizualului privind 
principiile de comunicare audiovizuală şi atribuţiile 
Companiei «Teleradio-Moldova»” (pct.1); „Moni-
torizarea programelor de radio şi televiziune exclu-
de, în conformitate cu legea, orice amestec în po-
litica editorială a Companiei «Teleradio-Moldova»” 
(pct.2.1); „Monitorizarea exclude ingerinţe de orice 
fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezenta-
re a programelor” (pct.2.2); „Monitorizarea prevede 
două tipuri de activităţi: monitorizarea pre-emisie şi 
monitorizarea post-emisie” (pct.2.3); „Monitoriza-
rea în cadrul Companiei «Teleradio-Moldova» este 
efectuată de un serviciu special creat” (pct.4.1); „La 
organizarea şi desfăşurarea monitorizării interne pot 
fi implicaţi, prin acord de muncă, specialişti din afa-
ra Companiei «Teleradio-Moldova»” (pct.4.2)18.

La fel, pct.2 al Codului de principii, standarde şi re-
comandări ale producătorilor Companiei publice „Te-
leradio-Moldova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
de Observatori al Companiei „Teleradio-Moldova”, 
nr.1/35(3) din 07.11.2007, stabileşte: „Compania «Te-
leradio-Moldova» nu poate delega unei alte persoane 
sau organizaţii responsabilitatea sa editorială. Această 
prevedere nu împiedică însă Compania «Teleradio-
Moldova» să se angajeze în coproducţie sau colaborări 
cu alte posturi, nu-i interzice să cumpere emisiuni, sau 
să încheie acorduri speciale cu parteneri externi”19.

Infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.1802 CP RM 
este o infracţiune formală. Ea se consideră consumată 
din momentul dării mass-media sau angajaţilor mass-
media a indicaţiei cu privire la activitatea editorială ori 
al împiedicării într-o altă formă a tirajării sau răspân-
dirii informaţiei.

latura subiectivă a infracţiunii examinate se ca-
racterizează prin intenţie directă. Motivele infracţiu-
nii specificate la alin.(2) art.1802 CP RM pot fi dintre 
cele mai diverse: năzuinţa de impunere a răspândirii 
anumitor informaţii; năzuinţa de a nu admite răspândi-
rea anumitor informaţii; motivele de sorginte politică 
(de exemplu, năzuinţa de a promova sau a discredita 
un candidat electoral); înţelegerea denaturată a obli-
gaţiilor de serviciu; preocuparea de soarta persoanelor 
vizate în informaţia aflată în posesia jurnalistului; inte-
resul material; răzbunarea în raport cu persoana vizată 
în informaţia tirajată sau răspândită etc.

Subiect al infracţiunii analizate este persoana fizi-
că responsabilă care în momentul comiterii infracţiu-
nii a atins vârsta de 16 ani. Persoana juridică nu poate 
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fi subiect al infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.1802 
CP RM.

Aşa cum reiese din dispoziţia de la alin.(2) art.1802 
CP RM, în cazul modalităţii de dare mass-media sau 
angajaţilor mass-media a indicaţiei cu privire la acti-
vitatea editorială, calitatea specială a subiectului in-
fracţiunii analizate este cea de funcţionar public sau de 
persoană care exercită funcţie de demnitate publică.

În conformitate cu art.2 al Legii Republicii Moldo-
va cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaru-
lui public, adoptate de Parlamentul Republicii Moldo-
va la 04.07.200820, funcţionarul public este persoana 
fizică numită, în condiţiile respectivei legi, într-o func-
ţie publică; funcţie publică este ansamblul atribuţiilor 
şi obligaţiilor stabilite în temeiul legii în scopul reali-
zării prerogativelor de putere publică. Potrivit art.7 al 
aceluiaşi act legislativ, funcţiile publice se clasifică în 
următoarele categorii: a) funcţii publice de conducere 
de nivel superior21; b) funcţii publice de conducere; c) 
funcţii publice de execuţie.

Conform alin.(3) art.123 CP RM, prin „persoană 
cu funcţie de demnitate publică” se înţelege: persoana 
al cărei mod de numire sau de alegere este reglemen-
tat de Constituţia Republicii Moldova sau care este 
învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de 
către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau 
Guvern, în condiţiile legii; consilierul local; deputa-
tul în Adunarea Populară a Găgăuziei; persoana căreia 
persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat 
împuternicirile sale22.

La individualizarea pedepsei stabilite de alin.(2) 
art.1802 CP RM, urmează a se lua în consideraţie, dacă 
subiectul infracţiunii este un funcţionar public sau o 
persoană care exercită funcţie de demnitate publică.

În altă privinţă – în cazul modalităţii de împiedica-
re într-o altă formă (alta decât darea mass-media sau 
angajaţilor mass-media a indicaţiei cu privire la acti-
vitatea editorială) a tirajării sau răspândirii informaţiei 
– nu se cere ca subiectul infracţiunii specificate la alin.
(2) art.1802 CP RM să aibă vreo calitate specială.

Note:
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5 Ibidem, 2006, nr.131-133.
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dova (redacţie nouă) // http://consiliuldepresa.md/fileadmin/
fisiere/documente/cod_d_rom.pdf (vizitat 02.09.2013).
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este interzisă”.

17 Statutul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualu-
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20 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr.230-232.

21 Cel mai probabil, această primă categorie a funcţiilor 
publice se referă la persoanele care exercită funcţia de dem-
nitate publică.

22 Mai multe despre conţinutul noţiunilor „funcţionar pu-
blic” şi „persoana care exercită funcţie de demnitate publi-
că” a se vedea în: Popov R., Subiectul infracţiunilor prevă-
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Chişinău, 2012.
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Statul de drept este de neconceput fără respecta-
rea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, supremaţia legii şi un sistem democratic, care 
poate fi asigurat, în primul rând, prin organizarea, des-
făşurarea şi totalizarea rezultatelor alegerilor în cores-
pundere cu anumite standarde, principii democratice. 

În acest sens, Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea Genera-
lă a ONU, în art.21 stipulează că „orice persoană are 
dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publi-
ce ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber 
aleşi; orice persoană are dreptul de acces egal la func-
ţiile publice din ţara sa; voinţa poporului trebuie să 
constituie baza puterii de stat; această voinţă trebuie 
să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă 
loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi 
exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echi-
valentă care să asigure libertatea votului”1. 

Dacă e să analizăm campaniile electorale care s-au 
desfăşurat în ultimii ani în Republica Moldova prin 
prisma acestor prevederi ale Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului, vom constata că sistemul electo-
ral din ţara noastră, cu regret, nu corespunde standar-
delor internaţionale. Deşi în Constituţia RM (art.38) 
şi în Codul electoral (art.2) sunt stipulate normele re-
spective cu referire la votul universal, egal, direct, se-
cret şi liber exprimat, totuşi, în realitate, în special în 
ceea ce priveşte totalizarea rezultatelor votării, tradi-
ţional sunt comise unele şi aceleaşi fraude electorale: 
numărarea greşită a voturilor, înregistrarea inexactă a 
rezultatelor votării, centralizarea incorectă a acestor 
rezultate ş.a. Cauzele acestor fraude, în opinia noas-

tră, sunt dintre cele mai diferite, având uneori con-
secinţe grave. Una dintre aceste consecinţe constă în 
faptul că, până în prezent, în Republica Moldova nu 
este conştientizată deplin importanţa juridică a unui 
sistem de principii ale dreptului electoral bine pus la 
punct şi necesitatea aplicării lui stricte; nu există clari-
tate în ceea ce priveşte distingerea noţiunilor „normă” 
şi „principiu” de pe drept electoral; nu se cunoaşte şi 
nu se respectă riguros relaţia şi ierarhia lor în practica 
alegerilor şi în teoria dreptului electoral; nu s-a stabilit 
o clasificare unanim acceptată a principiilor dreptului 
electoral; principiile existente nu se referă la sistemul 
întreg de organizare, desfăşurare, totalizare şi confir-
mare a rezultatelor votării; în fine, nu avem un sistem 
de principii ale dreptului electoral consolidat şi lega-
lizat constituţional. 

E de menţionat faptul că asemenea fenomene se 
observă şi în alte ţări, ca, de exemplu, în Federaţia 
Rusă, despre care relatează А.H. Ruppel cu referire 
la legislaţia acestei ţări2. În practica juridică însă, pot 
fi adoptate legi adecvate principiilor dreptului electo-
ral doar reieşind din înţelegerea profundă a esenţei şi 
semnificaţiei acelui sau altui principiu, grup/catego-
rii de principii sau a sistemului întreg de principii ale 
dreptului electoral în ansamblu. 

Astfel, cele menţionate ne fac să credem că nece-
sitatea cercetării şi rezolvării acestei probleme este 
suficient de actuală. 

În cele ce urmează, ne vom referi la analiza con-
ceperii şi clasificării principiilor dreptului electoral în 
ştiinţa juridică contemporană.

Examinarea literaturii juridice de specialitate ne 
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demonstrează că referitor la conceperea sau înţelege-
rea principiilor dreptului electoral în ştiinţa juridică, 
deocamdată, nu există un consens.

Astfel, А.H. Ruppel face o caracterizare genera-
lă a principiilor dreptului electoral, menţionând că 
acestea, fiind consfinţite prin normele constituţionale, 
determină caracterul reglementărilor juridice a între-
gului complex de relaţii sociale care apar în procesul 
electoral3. Dar principiile şi normele dreptului electo-
ral, ne atenţionează autorul, nu sunt noţiuni identice. 
Principiile dreptului electoral, explică el, s-au format 
ca temei al reglementării juridice în baza relaţiilor 
sociale existente, iar normele dreptului statal conso-
lidează principiile ce s-au stabilit de facto în societa-
te în acte normative concrete: în constituţie, în legile 
electorale, în alte legi şi acte subordonate legii.

În opinia noastră, arătând funcţia pe care o înde-
plinesc principiile dreptului electoral (de determinare 
a caracterului reglementărilor juridice) şi facând dis-
tincţia dintre principiile şi normele dreptului electoral, 
autorul nu surprinde categoria de gen prin care aces-
tea, principiile dreptului electoral, trebuie definite. 

С.D. Kneazev, spre deosebire doar de aspectul „su-
biectiv al dreptului cetăţenilor de a participa la alegeri 
şi de a avea garanţii de realizare a lui”, concepe prin-
cipiile dreptului electoral ca un „fenomen legislativ 
obiectiv”, ca „teze fundamentale (idei), care reflectă 
natura democratică a alegerilor ca bază constituţiona-
lă a puterii poporului şi care determină fundamentul 
reglementării juridice a drepturilor, garanţiilor, pro-
cedurilor şi strategiilor electorale, ce asigură desfăşu-
rarea imperativă, interior balansată şi nefalsificată a 
diferitelor tipuri de alegeri”4. Ulterior, S.D. Kneazev 
și A.A. Iașin dau o definiţie mai completă a noţiunii 
de „principii ale dreptului electoral”, ele fiind caracte-
rizate şi ca standarde5.

Apreciind cele scrise de S.D. Kneazev, noi consi-
derăm că el defineşte destul de amplu şi corect prin-
cipiile dreptului electoral. Pornind de la etimologia 
cuvântului „principiu”, autorul menţionează că prin-
cipiile dreptului electoral reprezintă, în general, nişte 
teze fundamentale, idei, standarde, specificând apoi 
destul de pertinent aspectul lor funcţional subramu-
ral. Vom observa că ulterior, într-un fel sau altul, toţi 
autorii care au abordat problema principiilor dreptului 
electoral au preluat ca bază această definiţie.

În viziunea lui S.V. Iuso, principiile dreptului 
electoral trebuie înţelese „ca o expresie specializată 
(специализированное выражение – n.n.) a principi-
ilor fundamentale, generale ale dreptului, ca o modi-
ficare a acestora într-o astfel de sferă specifică a re-
laţiilor sociale, cum este organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor”6. Vorbind însă despre toate acestea, autorul 
nu concretizează, care ar fi totuşi această expresie spe-
cializată sau care ar fi această modificare a principi-
ilor fundamentale, generale ale dreptului. S.V. Iusov 

menţionează că „semnificaţia independenţei princi-
piilor dreptului electoral, fără legătura ei nemijloci-
tă cu conţinutul lor normativ, este elucidată în două 
sensuri”7. În primul rând, aceasta e însuşirea princi-
piilor de drept ca „mecanism de autoreglare” pentru 
toată structura dreptului electoral. În al doilea rând, 
însemnătatea juridică a principiilor dreptului electoral 
constă în rolul lor informativ, educativ, care pot pre-
întâmpina fapta nepremeditată, uşuratică sau intenţi-
onat-ilegală a participantului/grupului de participanţi 
la procesul electoral. Totodată, analizând literatura de 
specialitate, S.V. Iusov subliniază că şi printre speci-
aliştii cunoscuţi în domeniul dreptului electoral până 
în prezent nu există un consens cu privire la înţele-
gerea termenilor şi noţiunilor, cu ajutorul cărora sunt 
elucidate principiile dreptului electoral8. Chiar şi con-
ţinutul principiilor clasice (universalitatea, egalitatea, 
votul direct, secret) este analizat de diferiţi autori             
(A.E. Postnikov, B.А. Strașun, S.D. Kneazev, О.Е. 
Kutafin, А.H. Ruppel, V.М. Baglai ș.a.), folosind o 
terminologie diversă şi, corespunzător, incluzând în 
aceste noţiuni un conţinut diferit. Vom anunţa în com-
petenţă de cauză că noi subscriem întru totul la aceste 
constatări ale autorului.

În suportul de curs „D.B. Katkov și E.V. Korcigo 
scriu că principiile dreptului electoral sunt normele 
(subl. ne aparţine) fundamentale ale acestuia, în care 
într-un mod concentrat este exprimat conţinutul de-
mocratic al dreptului electoral9. Suntem de acord că 
conţinutul democratic al dreptului electoral este ex-
primat prin normele fundamentale ale acestuia, dar nu 
putem admite că principiile dreptului electoral sunt 
normele fundamentale ale acestui drept. În continua-
re, autorii menţionează corect că principiile dreptului 
electoral reprezintă nişte prescripţii iniţiale de bază, 
în corespundere cu care este construită reglementarea 
juridică a relaţiilor electorale la toate stadiile ei – de la 
crearea cadrului normativ a dreptului electoral, până 
la realizarea lui10. Estimarea şi interpretarea norme-
lor dreptului electoral, a conţinutului şi mecanismului 
de înfăptuire a lor trebuie să se realizeze prin prisma 
principiilor dreptului electoral11. 

Ion Guceac susţine ideile cercetătorilor S.D. Knea-
zev, D.B. Katkov, E.V. Korcigo ş.a., menţionând că 
„principiile dreptului electoral ar trebui să fie consi-
derate drept dispoziţii cu caracter general care direc-
ţionează întregul proces de reglementare normativă a 
raporturilor electorale”, că „ele formează conţinutul 
de bază al sistemului electoral, asigură mecanismul de 
reglementare normativă a alegerilor, îndeplinesc rolul 
unor criterii de apreciere a legalităţii acţiunilor între-
prinse de cetăţeni, blocuri electorale, comisii electora-
le, organe de stat, organe de autoadministrare locală, 
instanţe judecătoreşti” ş.a.12. 

În opinia noastră, în lato sensu, „principiile elec-
torale reprezintă o serie de standarde general accep-
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tate, fundamentale, care reflectă natura democratică 
a alegerilor în calitate de fundament constituţional al 
puterii publice”, care „determină condiţiile primare de 
reglementare a drepturilor electorale”, care „formea-
ză un sistem coordonat de garanţii şi proceduri care 
asigură desfăşurarea unor alegeri oneste, realizarea şi 
protecţia drepturilor electorale ale cetăţenilor”13.

În stricto sensu, principiile dreptului electoral pot 
fi definite ca idei fundamentale care stau la baza siste-
mului de drept electoral, determinat de relaţiile socia-
le, fiind expresia concentrată a valorilor promovate şi 
apărate de drept, ca idei diriguitoare ale conţinutului 
tuturor normelor de drept electoral care orientează re-
glementările juridice şi aplicarea dreptului electoral.

Pornind de la cele menţionate, Ion Guceac con-
sideră că cercetarea principiilor dreptului electoral 
„reprezintă una dintre sarcinile de bază ale doctrinei 
juridice din Republica Moldova”14. Cu părere de rău, 
constată autorul, „absenţa în Constituţia Republicii 
Moldova a unui capitol rezervat sistemului electoral 
nu contribuie la marcarea unor puncte de orientare ex-
prese şi clare ale reformei electorale, obiectivul prio-
ritar al căreia este reconstituirea dreptului electoral în 
baza unor principii noi”15. 

Prin urmare, deşi în ştiinţa juridică există unele 
tangenţe în ceea ce priveşte problema conceperii prin-
cipiilor dreptului electoral, în ansamblu, ea nu este 
soluţionată definitiv.

Cât priveşte clasificarea principiilor dreptului 
electoral, de asemenea, nu există o opinie unanim ac-
ceptată de către toţi cercetătorii. Astfel, I.V. Cernâșev, 
analizând istoria dreptului electoral în diferite ţări ale 
Europei şi SUA, scrie că „unul din mijloacele impor-
tante ale consolidării puterii de stat în mâinile poporu-
lui îl constituie votul universal, egal, direct şi secret”16. 
Autorul menţionează că formula „universalitatea şi 
egalitatea dreptului electoral, votul direct şi secret” 
exprimă condiţiile în care alegerile libere reflectă vo-
inţa majorităţii poporului în problemele despre com-
ponenţa pe care el o doreşte în organele reprezentative 
şi despre direcţia legislaţiei la momentul dat17. 

Cercetătorul şi profesorul francez Jean-Claude 
Masclet, vorbind despre principiile care domină or-
ganizarea scrutinului, menţionează că acestea sunt: 
libertatea votului şi sinceritatea (sincérité) operaţiu-
nilor electorale în ansamblu18. El arată că libertatea 
votului este asigurată când alegătorul decide asupra 
opţiunii electorale în afara oricărei presiuni. Garanţia 
principală rezidă în secretul votului. După Jean-Cla-
ude Masclet, sinceritatea operaţiunilor electorale în 
ansamblu are două dimensiuni: una individuală şi alta 
colectivă19. În primul caz, se are în vedere că intenţia 
alegătorului va fi respectată, iar în cel de-al doilea, 
că rezultatul în ansamblu corespunde cu exactitatea 
voturilor exprimate.

Analizând principiile tradiţionale ale dreptului 

electoral, А.H. Ruppel susţine că în literatura juridică 
există diverse opinii cu privire la clasificarea acesto-
ra, divizându-le după importanţa influenţei lor asupra 
procesului electoral în: fundamentale şi complemen-
tare20. În cele fundamentale, savantul include principi-
ile clasice ale dreptului electoral: universalitatea, ega-
litatea, votul direct sau indirect şi secretul votului. La 
cele complementare, acesta atribuie: responsabilitatea 
deputaţilor în faţa alegătorilor, inclusiv revocarea lor 
înainte de termen, asigurarea reprezentării proporţio-
nale în organele de stat, desfăşurarea alegerilor de că-
tre Comisiile electorale, principiul majorităţii absolu-
te sau relative a voturilor alegătorilor, egalitatea (sau 
inegalitatea) posibilităţilor candidaţilor în procesul 
competiţiei preelectorale21. Un alt autor, А.А. Iașin, 
clasifică principiile dreptului electoral în acelaşi mod 
în fundamentale şi complementare22.

S.D. Kneazev enumeră următoarele principii de 
bază ale dreptului electoral: 1) principiile desfăşu-
rării şi organizării alegerilor (obligativitatea alege-
rilor, periodicitatea alegerilor, libertatea alegerilor, 
alternativitatea alegerilor, admisibilitatea diferitelor 
sisteme electorale, independenţa organelor electora-
le); 2) principiile participării cetăţenilor la alegeri: 
universalitatea dreptului electoral, egalitatea dreptu-
lui electoral, votul direct şi secret23. Deşi autorul nu 
enumeră printre principiile participării cetăţenilor la 
alegeri şi libertatea exprimării opţiunii electorale, to-
tuşi menţionează despre acesta în contextul principiu-
lui libertăţii alegerilor, care e inclus în prima categorie 
de principii.

Un lucru ce merită evidenţiat este faptul că savan-
tul S.V. Iusov (1999) constată că în literatura ştiinţi-
fică, în fond, lipseşte o analiză a clasificării principi-
ilor dreptului electoral ca sistem unitar24. În calitate 
de discuţie, autorul propune o variantă a clasificării 
lor în dependenţă de nivelul şi specificul conţinutului 
normativ-legislativ în: principii universale (clasice) şi 
principii noi ale dreptului electoral. Printre ultimele, 
autorul evidenţiază: a) principii materiale ale dreptu-
lui electoral; b) principii procesuale ale dreptului elec-
toral; c) principii mixte. În grupa principiilor clasice 
autorul include universalitatea, egalitatea, votul direct 
şi cel secret. În final, după o analiză mai detaliată,  
S.V. Iusov propune următorul sistem de principii ale 
dreptului electoral: a) principii universale ale drep-
tului electoral, la care se referă votul universal, egal, 
direct, secret; b) principii materiale ale dreptului elec-
toral: libertatea alegerilor; caracterul deschis şi trans-
parenţa; c) principii procesuale ale dreptului electoral: 
periodicitatea alegerilor; delimitarea împuternicirilor 
între subiecţii procesului electoral în vederea pregăti-
rii şi desfăşurării alegerilor; principiul federalismului 
în formarea şi dezvoltarea sistemului dreptului elec-
toral; competitivitatea alegerilor; protecţia juridică a 
drepturilor electorale a cetăţenilor;  d) mixte: auten-
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ticitatea alegerilor (neadmiterea falsificării expresiei 
voinţei alegătorilor); responsabilitatea în faţa statului 
şi alegătorilor25.

În opinia aceluiaşi autor, principiile enumerate ale 
dreptului electoral constituie un sistem, deoarece nor-
mele în care aceste principii îşi găsesc continuitatea 
şi dezvoltarea lor ulterioară dispun de o anumită uni-
tate şi interdependenţă. Profesorul arată că unele din 
aceste principii sunt consfinţite în Constituţia Federa-
ţiei Ruse, iar altele nu, cum ar fi principiile libertăţii 
alegerilor, deschiderii şi transparenţei alegerilor ş.a., 
fixate în standardele internaţionale cu privire la orga-
nizarea şi desfăşurarea alegerilor democratice26.

În manualul pentru instituţiile de învăţământ supe-
rior (1999), semnat de un colectiv de autori sunt redate 
principiile de bază ale dreptului electoral recunoscute 
de comunitatea internaţională, respectarea cărora im-
primă alegerilor un caracter cu adevărat democratic, 
confirmând legitimitatea lor27. Autorii explică princi-
piile universalităţii dreptului electoral, libertăţii ale-
gerilor, egalitatea dreptului electoral, votarea directă 
şi secretul votului28.

Tratând problema clasificării principiilor dreptului 
electoral, D.B. Каtkov şi Е.V. Коrcigo constată că ea 
se află la stadiul elaborării în ştiinţa dreptului elec-
toral, a schimbului de opinii între diferiţi cercetători 
ai dreptului electoral29. O clasificare recunoscută unic 
a principiilor dreptului electoral în prezent nu există. 
O clasificare mai întemeiată ei o consideră pe cea a 
lui S.D. Кneazev (1998). Concomitent, D.B. Katkov 
şi Е.V Коrcigo propun şi ei o anumită clasificare a 
principiilor dreptului electoral, bazată pe natura pro-
cesului dreptului electoral ca o structură material-pro-
cesuală complexă, ceea ce permite a diviza principiile 
dreptului electoral în: juridico-materiale (care sunt 
primare şi care constituie scheletul reglementării ju-
ridice integrale a relaţiilor în domeniul alegerilor) şi 
principiile procesului electoral (care sunt derivate de 
la cele materiale şi care le concretizează, le dezvoltă 
în ceea ce priveşte procesul electoral)30. La rândul lor, 
menţionează D.B. Каtkov şi Е.V. Коrcigo, principiile 
juridico-materiale pot fi divizate, în corespundere cu 
clasificarea lui S.D. Кneazev, în: principiile partici-
pării cetăţenilor la alegeri (universalitatea, egalitatea, 
votarea directă, secretul votului şi libertatea alegeri-
lor) şi principiile organizării şi desfăşurării alegerilor 
(obligativitatea alegerilor, periodicitatea alegerilor, 
alternativitatea alegerilor, autenticitatea alegerilor)31. 
La categoria principiilor procesului electoral, autorii 
atribuie aşa principii ca: organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor de către organe independente special con-
stituite (comisiile electorale), continuitatea şi ascen-
denţa procesului electoral, legalitatea, publicitatea, 
egalitatea în drepturi a subiecţilor procesului electoral 
şi documentarea procesului electoral32.

S.D. Kneazev și A.A. Iașin (2001) analizând siste-

mul electoral sovietic şi cel postsovietic din Federaţia 
Rusă, menţionează că în ultimul timp se observă o 
tendinţă de concepere mai vastă a principiilor dreptu-
lui electoral. De aceea, ei propun următoarea clasifi-
care a principiilor dreptului electoral, care se bazează 
pe „scopul predestinării lor în mecanismul organi-
zatoric-juridic al reglementării relaţiilor electorale, 
cât şi pe interdependenţa, dependenţa şi completarea 
nemijlocită a unor principii de către alte principii”33. 
După acest criteriu, arată autorii, principiile dreptului 
electoral trebuie sistematizate în trei grupe de bază: 
1) principiile organizării şi desfăşurării alegerilor 
(obligativitatea alegerilor, periodicitatea alegerilor, 
oportunitatea fixării alegerilor, libertatea alegerilor, 
alternativitatea alegerilor, competitivitatea/concuren-
ţa alegerilor, admisibilitatea diferitelor sisteme electo-
rale, independenţa organelor electorale, autenticitatea 
(nefalsificarea) alegerilor, distribuirea competenţelor 
între subiecţii procesului electoral, interdicţia desfă-
şurării concomitente a alegerilor şi referendumului); 
2) principiile participării cetăţenilor la alegeri (uni-
versalitatea dreptului electoral, egalitatea dreptului 
electoral, votarea directă, libertatea exprimării opţi-
unii electorale în baza votului personal şi secret); 3) 
publicitatea alegerilor, transparenţa alegerilor, carac-
terul teritorial al alegerilor şi responsabilitatea pentru 
încălcarea drepturilor electorale ale cetăţenilor34.

Profesorul Ion Guceac (2005) menţionează că „ţi-
nând cont de particularităţile dreptului electoral con-
temporan, putem clasifica principiile dreptului electo-
ral în funcţie de destinaţia şi interdependenţa acestora 
în mecanismul organizatorico-juridic de reglementare 
a raporturilor de drept electoral” în trei categorii: prin-
cipiile organizării şi desfăşurării alegerilor; principiile 
participării cetăţenilor Republicii Moldova la alegeri; 
principiile complimentare35.

Totodată, în categoria principiilor organizării şi 
desfăşurării alegerilor, autorul include: obligativita-
tea alegerilor, periodicitatea alegerilor, oportunitatea 
fixării, libertatea alegerilor, caracterul de alternativă 
şi competitivitate a alegerilor şi admisibilitatea di-
feritelor sisteme electorale, independenţa organelor 
electorale, nefalsificarea alegerilor, distribuirea com-
petenţelor între subiecţii procesului electoral, inter-
dicţia desfăşurării concomitente a alegerilor şi refe-
rendumului36.

În cea de-a doua categorie sunt propuse următoa-
rele principii: universalitatea şi egalitatea dreptului de 
a alege şi de a fi ales, votarea directă, votarea secretă, 
libertatea exprimării opţiunilor electorale37.

În categoria a treia, autorul enumeră: publicitatea, 
transparenţa, caracterul teritorial al alegerilor, respon-
sabilitatea pentru încălcarea drepturilor electorale ale 
cetăţenilor38.

Vom menţiona faptul că în literatura juridică de 
specialitate din România nu se analizează principi-
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ile dreptului electoral şi nici nu se clasifică acestea. 
Specialiştii în materia respectivă, autorii Ion Deleanu, 
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Gheorghe Ian-
cu ş.a. califică universalitatea, egalitatea, caracterul 
direct, secret şi liber exprimat drept trăsături tradiţio-
nale ale votului39, conţinutul cărora este acelaşi ca şi al 
principiilor participării cetăţenilor la alegeri. În opinia 
noastră însă, există o anumită deosebire între trăsături 
şi principii. Conform DEX-ului, trăsătura reprezintă 
un semn particular al unui lucru sau al unei persoane; 
caracter; particularitate; proprietate; calitate; aspect 
general, care determină fondul unui fenomen. Prin-
cipiu însă înseamnă element fundamental, idee, lege 
de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică, un 
sistem politic, juridic, o normă de conduită etc.40.

În afară de aceasta, autorii români nu evidenţiază 
şi astfel nu caracterizează principiile dreptului electo-
ral în funcţie de destinaţia şi interdependenţa acestora 
în mecanismul organizatorico-juridic de reglementare 
a raporturilor de drept electoral în trei categorii, pre-
cum o fac autorii din Federaţia Rusă şi din Republica 
Moldova (principiile organizării şi desfăşurării ale-
gerilor; principiile participării cetăţenilor la alegeri; 
principiile complimentare).

Luând în considerare specificul şi tendinţa de ulti-
mă oră spre aplicarea TIC (tehnologiilor informaţio-
nale şi de comunicaţie) în organizarea, desfăşurarea, 
calcularea, înregistrarea şi anunţarea rezultatelor ale-
gerilor, vom evidenţia şi a patra categorie de princi-
pii ale dreptului electoral, şi anume Principiile votu-
lui electronic. Din acestea, după Gheorghe Iancu, ar 
putea face parte: 1) principiul universalităţii votului 
electronic; 2) principiul egalităţii votului electro-
nic; 3) principiul votului electronic liber exprimat;                             
4) principiul secretului votului electronic; 5) principiul 
transparenţei în cazul votului electronic; 6) principiul 
controlului sistemului de vot electronic; 7) principiul 
siguranţei şi încrederii în cazul votului electronic41. 
Astfel, când este vorba de votul electronic, autorul ro-
mân Gheorghe Iancu le califică, totuşi, drept principii 
şi nu trăsături ale votului, ceea ce credem că e corect 
şi bine-venit.

În opinia noastră, clasificarea principiilor dreptului 
electoral propusă de S.D. Кneazev şi А.А. Iașin, de 
Ion Guceac, de Gherghe Iancu ş.a. poate fi completată 
şi întregită cu a cincea categorie de principii ale drep-
tului electoral, şi anume Principiile totalizării rezulta-
telor votării (termenul ne aparţine). Această categorie 
de principii reiese din integritatea procesului electoral 
ca sistem unitar, care are un anumit început, desfăşu-
rare, dar care trebuie să aibă, neapărat, şi un anumit 
sfârşit. În atare sens, procesul electoral constituie, tre-
buie să constituie, în mod obiectiv un ciclu finalizat, 
închis, dar transparent, clar, limpede. Corespunzător, 
şi categoria de principii care îl caracterizează trebuie 
să reprezinte un asemenea sistem. Or, finalul încunu-

nează opera – moment decisiv în care miza este mare, 
mult aşteptată şi emoţionantă.

Ideea despre cea de a cincea categorie de principii 
ale dreptului electoral poate fi întrezărită în lucrarea 
lui Jean-Claude Masclet (1992), în care autorul menţi-
onează „principiul sincerităţii operaţiunii electorale în 
ansamblu”, având în vedere că „rezultatul în ansam-
blu corespunde cu exactitatea voturilor exprimate”42. 

Această idee o conţine şi tratatul lui Ion Deleanu 
(1996), în care autorul prin sistem electoral înţelege 
„ansamblul normelor juridice, articulate şi ierarhizate 
având ca obiect de reglementare…principiile sufragiu-
lui, modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor”, 
precum şi modul „de stabilire a rezultatelor votării”43. 
Iar în Manualul de observare a alegerilor, publicat de 
Oficiul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Dreptu-
rile Omului (ODIHR), sunt stipulate „câteva concep-
te-cheie care sunt cuprinse în principii universale, an-
gajamente OSCE şi alte obligaţii internaţionale şi care 
trebuie luate în considerare cu cea mai mare atenţie de 
misiunile de observare a alegerilor”44. Printre aceste 
concepte, precum alegeri periodice, alegeri echitabi-
le, alegeri libere, alegeri corecte, sufragiul universal 
şi egal, votul secret, se conţine şi „numărarea corectă 
a voturilor, anunţarea corectă a rezultatelor”45.

 La fel, şi Codul electoral al RM are un capitol 
aparte, denumirea căruia, de asemenea, ne sugerează 
necesitatea existenţei acestui grup de principii, şi anu-
me: Capitolul 10 – Numărarea voturilor şi totalizarea 
rezultatelor alegerilor46.

La toate cele expuse supra în vederea evidenţierii 
celei de-a cincea categorii de principii ale dreptului 
electoral, am putea adăuga şi influenţa unui factor nu 
mai puţin important, şi anume a factorului psiholo-
gic – a emoţiilor, tensiunii, aşteptării, visului, spe-
ranţei, credinţei, triumfului etc. Astfel, în categoria 
Principiilor totalizării rezultatelor votării ar putea fi 
incluse: 1) principiul numărării corecte a voturilor;                     
2) principiul înregistrării exacte a rezultatelor votării; 
3) principiul centralizării corecte a rezultatelor votă-
rii; 4) principiul anunţării corecte a rezultatelor votă-
rii; 5) principiul confirmării rezultatelor votării. 

Generalizând tentativele de explicare a noţiunii de 
principii ale dreptului electoral, putem conchide că la 
moment nu există o părere unică care să conveargă în-
tr-o singură definiţie. Cercetătorii definesc această no-
ţiune în mod diferit: ca teze fundamentale, standarde 
(S.D. Кneazev şi А.А. Iașin), ca expresie specializată 
(S.V. Iusov), ca norme fundamentale (D.B. Каtkov şi 
Е.V. Коrcigo). 

În ceea ce priveşte clasificarea principiilor dreptu-
lui electoral, la etapa dată nu există o opinie unanim 
acceptată. Jean-Claude Masclet (1992) le clasifică în 
libertatea votului şi sinceritatea operaţiunilor elec-
torale; А.H. Ruppel (1993) şi А.А. Iașin (1997) în 
fundamentale şi complementare; S.V. Iusov (1999) în 
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principii universale, principii materiale ale dreptului 
electoral şi principii procesuale ale dreptului electo-
ral; D.B. Katkov şi Е.V. Коrcigo (2001) în principi-
ile organizării şi desfăşurării alegerilor şi principiile 
participării cetăţenilor la alegeri; S.D. Кneazev şi                      
А.А. Iașin (2001) în principiile organizării şi desfă-
şurării alegerilor; principiile participării cetăţenilor 
la alegeri; publicitatea, transparenţa, caracterul teri-
torial al alegerilor şi responsabilitatea pentru încăl-
carea drepturilor electorale ale cetăţenilor; I. Guceac 
(2005), T. Cârnaţ (2010) în principiile organizării şi 
desfăşurării alegerilor; principiile participării cetăţe-
nilor la alegeri; principiile complimentare.

 Rolul tehnologiilor informaţionale şi de comu-
nicaţie creşte progresiv în organizarea, desfăşurarea, 
calcularea, înregistrarea şi anunţarea rezultatelor ale-
gerilor, ceea ce ne permite să evidenţiem şi a patra ca-
tegorie de principii ale dreptului electoral, şi anume 
Principiile votului electronic (Gh. Iancu, 2012).

Procesul electoral reprezintă un sistem unitar, care 
are un anumit început, desfăşurare şi sfârşit, fapt care 
necesită să fie pusă în evidenţă şi categoria a cincea de 
principii ale dreptului electoral, şi anume, Principiile 
totalizării rezultatelor votării (T. Cârnaţ, D. Jelescu, 
2014).

În general, după cum a observat exact savantul Ion 
Guceac (2005) şi cu ce suntem totalmente de acord, 
însă deocamdată, în ştiinţa juridică nu s-a conturat o 
viziune unică privind clasificarea principiilor dreptu-
lui electoral, aceasta aflându-se în stare embrionară 
caracterizată prin căutări şi discuţii ştiinţifice47. 
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în orice ţară viaţa societăţii (economică, socia-
lă, morală etc.) este animată de un conglomerat 

de subiecţi activi: cetăţeni, străini, salariaţi, antre-
prenori etc.; societăţi, asociaţii, instituţii, organe de 
stat şi organe ale administraţiei publice locale, însuşi 
statul, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile te-
ritoriale autonome, comunele, diferite alte colectivi-
tăţi. 

Intrând în relaţii juridice, oamenii, asociaţiile lor şi 
organizaţiile create de ei devin subiecţi de drept, su-
biecţi ai raporturilor de drept care dispun de drepturi 
şi obligaţii. Astfel, noţiunea în cauză a divizat subiec-
ţii de drept în persoane fizice şi persoane juridice1.

În funcţie de sistemul de drept naţional, termenul 
„persoană juridică” are similitudini în diferite limbi: 

a) engleză – „legal entity”2, „legal person”3, „legal 
personality”, care pot fi traduse ca „entitate, persoană, 
personalitate bazată pe lege”; 

b) germană – termenul corespunde „naturliche 
Person” sau „juridische Person”4; 

c) franceză – care poate fi tradusă ca „personne 
physique”, „personne juridique” şi „personne mora-
le”5; 

d) ale grupei romanice şi chiar slave, unde s-au 
păstrat rădăcinile latine ale cuvintelor „jus” şi „per-
sona”. 

Astfel, conform dicţionarului Lexique de termes 
juridiques persoana juridică este „fiinţă titulară de 
drepturi şi de obligaţii care prin aceasta are impor-
tanţă în activitatea juridică. În aceeaşi măsură este 
subiect de drepturi. Toate fiinţele umane sunt persoa-
ne juridice”, iar un „grup de persoane sau de bunuri, 
care au personalitate juridică şi fiind în consecinţă 
titulari de drepturi şi de obligaţii reprezintă o persoa-
nă morală”.

Persoană morală este expresia care descrie o con-

strucţie juridică căreia legea îi conferă drepturi ase-
mănătoare celor ale persoanelor fizice (nume, domi-
ciliu, naţionalitate, drept de dobândire, administrare 
şi cedarea unui patrimoniu). Astfel, sunt persoane 
morale, sau „persoane juridice”, statul, departamen-
tele, municipalităţile, instituţiile publice, societăţile 
comerciale etc.6.

În acelaşi timp, potrivit Dicţionarului explicativ al 
limbii române, persoana fizică este „om considerat ca 
subiect cu drepturi şi cu obligaţii şi care participă în 
această calitate la raporturile juridice civile”, iar per-
soana juridică (sau morală) este o „organizaţie care, 
având o alcătuire de sine stătătoare şi un patrimoniu 
propriu în vederea îndeplinirii unui anume scop ad-
mis de lege, este subiect cu drepturi şi cu obligaţii, 
deosebit de persoanele fizice care intră în componen-
ţa ei”7.

Cercetătorul rus S.I. Arhipov afirmă că noţiunea 
„persoană juridică” poate integra individul şi corpo-
raţia (se consideră că ideea corporaţiei exista deja în 
dreptul roman) într-o categorie juridică unică, însă pe 
parcursul dezvoltării sale ştiinţa juridică şi jurispru-
denţa n-au preluat aceste elaborări ale juriştilor ro-
mani8.

Termenii de „persoane juridice de drept public” şi 
„persoane juridice de drept privat” sunt utilizați atât în 
legislaţia statelor-membre ale Uniunii Europene, cât 
şi a altor state. Printre acestea pot fi enumerate: 

a) Constituţia Republicii Ungaria din 1949 conţi-
nând sintagma „public administration body” în tradu-
cere – „persoană juridică de drept public”9;

b) Constituţia Republicii Federative Austria – „the 
other bodies and institutions established under public 
law” şi „corporations under public law” – „alte auto-
rităţi şi instituţii de drept public” şi persoane juridice 
de drept public10;

NOŢIuNEA  ŞI  CARACTERELE  GENERALE  ALE 
îNTREPRINDERII  DE  STAT

Alexandru CUZnEŢoV,
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Atât statul, cât şi unitatea administrativ-teritorială, ca persoană juridică de drept public, poate fonda de sine stătător 

o persoană juridică pe care o dotează cu bunuri şi care, prin înregistrare la organul competent, dobândeşte dreptul de a 
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c) Constituţia Greciei din 1975 – „public law legal 
persons” – „persoane juridice de drept public”; 

d) Constituţia Republicii Turcia din 1982 – „pu-
blic corporate bodies” – „persoane juridice de drept 
public”11;

e) Constituţia Braziliei din 1988 – „Public legal 
entities” – „persoane juridice de drept public şi per-
soane juridice de drept privat”.

Pornind de la structura Codului civil al RM (CC), 
în categoria persoanelor juridice de drept privat cu 
scop lucrativ includem întreprinderile de stat care au 
capitalul format din bunurile transmise de fondatori la 
constituire sau în timpul funcţionării. 

Considerăm capitalul acestor categorii de persoa-
ne juridice ca fiind public, deoarece mijloacele fixe 
transmise lor aparţine cu drept de proprietate statului 
şi unităţilor administrativ-teritoriale12, continuând să 
rămână ale acestora pe toată perioada activităţii lor.

Atât statul, cât şi unitatea administrativ-teritorială, 
ca persoană juridică de drept public, poate fonda de 
sine stătător o persoană juridică pe care o dotează cu 
bunuri şi care, prin înregistrare la organul competent, 
dobândeşte dreptul de a desfăşura independent activi-
tate de întreprinzător pentru a obţine venit13. 

Aceasta este o modalitate de a afecta bunurile sta-
tului şi ale unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv 
cele proprietate publică, unei activităţi economice re-
productive de eficientizare a lor.

Specificul şi principala deosebire a acestei între-
prinderi de alte persoane juridice constă în faptul că, 
la crearea lor, bunurile nu se transmit în proprietate, ci 
în „gestiune operativă” – întreprinderii de stat. Altfel 
spus, bunurile se consideră transmise acestor între-
prinderi cu un drept de folosinţă special, limitându-sc 
toate componentele dreptului de proprietate14.

Mai multe dispoziţii legale vin să confirme că 
aceste tipuri de întreprinderi nu sunt adevăraţii parti-
cipanţi la circuitul civil şi că ele provoacă o incertitu-
dine serioasă pentru potenţialii contractanţi. 

Astfel, deşi există declaraţia legală potrivit căreia 
întreprinderea de stat răspunde pentru obligaţii cu tot 
patrimoniul lor, sunt şi alte dispoziţii care, deşi înve-
chite, pot fi aplicate de instanţe în anumite situaţii ju-
ridice, cum ar fi: 

dreptul de administrare economică presupune •	
posedarea, folosirea şi administrarea bunurilor şi a 
veniturilor în modul stabilit de proprietar sau de orga-
nele împuternicite de el;

întreprinderea de stat este întreprinderea al cărei •	
capital aparţine în întregime statului;

întreprinderea de stat este persoana juridică care •	
desfăşoară activitate de întreprinzător pe baza propri-
etăţii de stat transmise ei în gestiune15;

întreprinderea de stat nu poate, fără autorizaţia •	
fondatorului, să dea în arendă ori în gaj proprietatea 
transmisă ei în gestiune operativă, să participe cu bu-

nurile sale la activitatea structurilor nestatale şi să in-
vestească mijloace în alte state. 

Dispoziţiile citate creează o situaţie de dezechili-
bru între diferiţii participanţi la circuitul civil, deoare-
ce aceste întreprinderi, pe de o parte, parcă ar răspun-
de cu tot patrimoniul pentru obligaţiile asumate, iar pe 
de altă parte, orice înstrăinare poate fi făcută numai cu 
voinţa celui care i-a transmis bunurile.

Proprietarul creează iluzia unui patrimoniu mare, 
numeşte persoana care să-l gestioneze, o povăţuieşte 
cum trebuie să gestioneze, însă, concomitent, oricând 
poate să retragă anumite bunuri din posesiunea per-
soanei juridice, făcând dificilă urmărirea respectivului 
patrimoniu.

În continuare, vom menţiona că statutul juridic 
al întreprinderilor de stat, modul de constituire şi de 
funcţionare sunt reglementate de CC RM art. 17916, 
de Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi art.2017, de Legea nr.451/1994 cu privire 
la întreprinderea de stat şi de Hotărârea Guvernului nr. 
770 din 20 octombrie 1994 prin care a fost aprobat sta-
tutul-model al întreprinderii de stat18 de Regulamentul 
consiliului de administrare al întreprinderii de stat şi 
contractul-tip cu managerul întreprinderii de stat.

La 1 decembrie 2013, în Registrul de stat al în-
treprinderilor erau înscrise 1.465 de întreprinderi 
de stat care aveau un capital social cumulativ de 
7.451.877.966 de lei.

În continuare, specificăm că întreprinderea de stat 
este un agent economic independent cu personalitate 
juridică care, pe baza proprietăţii de stat date lui în 
gestiune, desfăşoară activitate de întreprinzător şi care 
poartă răspundere cu patrimoniul său pentru obligaţi-
ile asumate19.

Întreprinderea de stat are următoarele caractere:
este persoană juridică constituită de Guvern sau •	

de autorităţile publice care i-au delegat această împu-
ternicire prin acte unilaterale;

patrimoniul ei se formează din bunuri proprie-•	
tate de stat, inclusiv proprietate publică; capitalul ei 
social este unitar şi aparţine integral statului;

are un drept de gestiune operativă•	  asupra bunu-
rilor calificate ca fonduri fixe primite de la fondator, 
adică le posedă şi le foloseşte la destinaţie, fără drep-
tul de a dispune de ele; numai cu autorizaţia expresă a 
fondatorului, poate să dea în arendă, să le gajeze, să le 
transmită ca aport la capitalul social al altor persoane 
juridice, să facă investiţii în alte state;

se constituie pentru a desfăşura, de regulă, ac-•	
tivităţi de întreprinzător, considerate monopol de 
stat; poate însă desfăşura şi alte activităţi neinterzise 
de lege. În sensul dat, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 582 din 17.08.1995, se consideră mo-
nopolul statului situaţia în care un număr limitat de 
agenţi economici sunt învestiţi de către organele ad-
ministraţiei publice cu dreptul exclusiv sau cu drep-
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turi exclusive pentru desfăşurarea într-o anumită sferă 
a activităţilor economice: de producere, transportare, 
comercializare şi procurare a mărfurilor (serviciilor). 
Se consideră monopol al statului domeniile de activi-
tate, prin intermediul cărora organele respective ale 
administraţiei publice îşi exercită funcţiile legate de 
apărarea şi securitatea statului, precum şi cele în care 
sunt produse şi comercializate anumite tipuri specifi-
ce de mărfuri (servicii)20.

În sensul de mai sus, Întreprinderile de Stat din 
Republica Moldova pot fi constituite pentru a presta 
următoarele activităţi de întreprinzător, considerate 
monopol21:

producerea semnelor ce confirmă achitarea ta-1. 
xelor şi plăţilor de stat; 

confecţionarea ordinelor şi medaliilor; 2. 
marcarea de stat a articolelor din metale preţioa-3. 

se şi pietre preţioase; 
activitatea ce ţine de utilizarea metalelor preţi-4. 

oase şi pietrelor preţioase; 
acordarea asistenţei veterinare animalelor, con-5. 

taminate cu boli deosebit de periculoase; 
producerea, stocarea şi comercializarea angro 6. 

a produselor alcoolice (alcool etilic alimentar rafinat 
(rectificat), alcool etilic alimentar brut, alcool etilic de 
vin, distilat de vin crud pentru divinuri (coniacuri), 
distilat de vin maturizat divinuri (coniacuri), băuturi 
naţionale tari, inclusiv brandy, rachiuri şi lichioruri, 
vin spumant (şampanie), vin spumos (gazeificat), vi-
nuri alcoolizate cu alcool etilic alimentar de orice pro-
venienţă, vinuri naturale, bere; 

fabricarea articolelor de tutun;7. 
confecţionarea semnelor poştale ce confirmă 8. 

achitarea; 
crearea şi deservirea sistemelor de comunicaţie 9. 

ale organelor puterii şi administraţiei de stat; 
prestarea serviciilor poştale (cu excepţia poş-10. 

tei exprese); 
exportul şi importul substanţelor stupefiante; 11. 
fabricarea şi desfacerea substanţelor stupe-12. 

fiante, cu efect puternic şi otrăvitoare, inclusiv dise-
minarea, cultivarea şi vânzarea culturilor, ce conţin 
numitele substanţe; 

acordarea asistenţei medicale de următoarele 13. 
tipuri; 

tratarea bolilor oncologice; 14. 
tratarea pacienţilor contaminaţi cu boli deo-15. 

sebit de contagioase, inclusiv a dermatozelor molipsi-
toare şi bolilor venerice, tratarea bolnavilor psihici, ce 
necesită o spitalizare urgentă; 

eliberarea concluziilor (certificatelor) medi-16. 
cale despre starea psihică a pacienţilor; 

emisia hârtiilor de valoare, emisia şi baterea 17. 
monedelor; 

verificarea şi asistenţa metrologică de stat a 18. 
mijloacelor de măsură; 

efectuarea la nivel naţional a lucrărilor de 19. 
standardizare şi patentare; 

efectuarea lucrărilor de cartografie; 20. 
derularea lucrărilor geodezice şi astronomo-21. 

geodezice, prelucrarea matematică a măsurărilor geo-
dezice ale Reţelei geodezice de stat; 

prestarea lucrărilor gravimetrice, topografi-22. 
ce la scara 1:2 000 şi mai mică, cartografice în as-
pect grafic şi digital, la scara 1:10 000 şi mai mică, 
cadastrale (constituirea bazei topografo-geodezice şi 
cartografice şi a băncilor de date, ce includ informaţia 
topografo-geodezică şi cartografică despre teritoriul 
Republicii Moldova); 

efectuarea lucrărilor în domeniul hidromete-23. 
orologiei; 

elaborarea proiectelor şi întocmirea normelor 24. 
concentraţiilor maxime admisibile de evacuări şi ale 
amplasării deşeurilor; 

elaborarea şi întocmirea normelor maxime 25. 
admisibile de degajări de substanţe nocive şi inventa-
rierea surselor de poluare a aerului atmosferic; 

efectuarea prospecţiunilor privind evaluarea 26. 
impactului asupra mediului înconjurător.

În speţă, judecând cauza cu privire la constatarea 
Hotărârii Guvernului nr.909 din 03.09.2001, despre 
acceptarea timbrelor de acciz de către Întreprinderea 
de Stat „Banknoto-monetnâi dvor al Băncii Naţiona-
le a Ucrainei”, instanţa de fond urma să verifice dacă 
Legea nr.906-XII din 29.01.1992 privind limitarea 
activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei are 
incidenţă asupra litigiului judecat22.

Întreprinderea mixtă „Financial Papers plus 
H.G.S.Wien” S.A. a contestat la Curtea de Apel, în 
ordinea contenciosului administrativ, Hotărârea Gu-
vernului nr.909 din 03.09.2001 despre acceptarea pro-
ducţiei timbrelor de acciz de către întreprinderea de 
Stat „Banknotno-monetnâi dvor al Băncii Naţionale a 
Ucrainei” în conformitate cu titlul IV al Codului fis-
cal, solicitând anularea ei ca fiind ilegală şi recupera-
rea prejudiciului material în sumă de 2.372 570,33 lei 
şi a prejudiciului moral estimat de reclamant la suma 
de 300.000 lei. Prin hotărârea Completului de con-
tencios administrativ al Curţii de Apel din 26 martie 
2002 acţiunea a fost admisă în privinţa anulării actului 
administrativ.

Prin decizia Completului de contencios adminis-
trativ al Curţii Supreme de Justiţie din 22 mai 2002, 
hotărârea instanţei de fond a fost casată în privinţa 
admiterii acţiunii ce ţine de recuperarea prejudiciu-
lui material cu trimiterea pricinii în această parte la 
rejudecare.

În recursul în anulare declarat de Procurorul Ge-
neral, se solicită casarea deciziei Completului de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Jus-
tiţie în privinţa menţinerii Hotărârii Curţii de Apel, 
cu trimiterea pricinii şi în această parte la rejudecare. 



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

24

Plenul conchide necesitatea admiterii recursului în 
anulare.

Nu în ultimul rând, vom menţiona că conform dis-
poziţiilor legale, întreprinderea de stat este persoană 
juridică constituită pentru a desfăşura activitate de în-
treprinzător23. 

În unele cazuri însă, statul creează întreprinderi de 
star în domenii de activitate care ţin de îndeplinirea 
atribuţiilor autorităţilor publice ca, de exemplu, acti-
vitatea de înregistrare a proprietăţii intelectuale sau 
oficiile cadastrale. 

Considerăm că unele activităţi din competenţa au-
torităţilor publice, care nu cer cheltuieli bugetare, ar 
putea fi desfăşurate de instituţii publice, constituite în 
modul stabilit în CC RM la art. 184, după exemplul 
Camerei Înregistrării de Stat a întreprinderilor.
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Despre instituția statutului magistratului con-
temporan se vorbește mult, aceasta fiind o 

amplă temă de discuție și, totodată, puțin explorată. 
Importanța determinării esenței și structurii statutului 
magistratului este evidentă; fără, însă, a ne expune re-
feritor la problema menționată, evidențiem imposibi-
litatea perceperii și realizării unei justiții calitative și 
eficiente în societatea contemporană. Statutul magis-
tratului, ce include în sine atât statutul judecătorului, 
cât și statutul procurorului, are un caracter special, 
distinct de statutul funcționarului public. Caracterul 
special al acestui statut nu se rezumă la un ansamblu 
de drepturi subiective suplimentare, în coraport cu sta-
tutul juridic al altor subiecți de drept; el este accentuat 

printr-un sistem de obligațiuni juridice pronunțate și 
de garanții juridice. Sistemul de obligațiuni juridice 
incluse în statutul special al magistratului este deter-
minat de specificul activităților profesionale ale ma-
gistratului, precum și de rolul și modul de manifesta-
re a justiției în societatea contemporană. Pornind de 
la conceptul că într-o societate democratică justiția 
este o autoritate superioară de interpretare cazuală 
și de aplicare a dreptului, de la perceperea justiției 
drept funcție și serviciu public, menționăm necesita-
tea impunerii unui sistem complex de exigențe, care 
își găsesc reflectarea în obligațiuni juridice ale ma-
gistratului. Justiția este caracterizată, în ansamblu, 
prin imparțialitate, independență și integritate, aceste 
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REZuMAT
Este dificil sau practic imposibil a ne expune asupra realizării unei justiții calitative și eficiente în societatea contempo-

rană, fără a ne expune asupra statutului magistratului. Statutul magistratului – atât statutul judecătorului, cât și al procuro-
rului – au un caracter special, distinct de statutul funcționarului public. Caracterul special al acestui statut nu se rezumă la 
un ansamblu de drepturi subiective suplimentare, în coraport cu statutul juridic al altor subiecți de drept; el este accentuat 
printr-un sistem de obligațiuni juridice pronunțate și de garanții juridice. Statutul magistratului este determinat și de anu-
mite principii fundamentale. Într-un regim democratic contemporan, determinarea statutului magistratului este bazată pe 
următoarele principii – principiul independenței magistratului, principiul imparțialității magistratului și principiul răspun-
derii echitabile a magistratului. Magistratul, prin menirea sa de realizare a justiţiei sau de contribuire la realizarea justiţiei, 
este condamnat la respectarea anumitor rigori speciale de pregătire profesională şi de integritate, din motiv că justiţia este 
percepută de societate anume prin prisma personalităţii intelectuale şi morale a magistratului. În concluzie, distingem clar 
specificul structural al statutului magistratului prin natura, axiologia și particularitățile sale, care îl deosebesc de un simplu 
statut profesional. Primul compartiment include cerințe de instruire profesională și de integritate; al doilea compartiment 
este determinat de accederea în profesie și promovarea în cariera de magistrat, independența și imparțialitatea magistratu-
lui. Al treilea compartiment al statutului magistratului este orientat spre pachetul social și răspunderea juridică a magistra-
tului, înglobând drepturile subiective personalizate. În celelalte domenii, putem vorbi numai despre drepturile subiective 
profesionale ale magistratului, confirmate prin normele de procedură.
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SuMMARy
It is very difficult or practically impossible to talk about realizing a qualitative and efficient justice in the contemporary 

society out of the topic of the magistrate’s statute. The last one, including the judge’s statute and the prosecutor’s statute 
– has specific features. This particularity is not resumed to a totality of some additional subjective rights; it is emphasized 
a system of legal obligations and guarantees. The magistrate’s statute is also determined by some specific principles. We 
will mention such principles as the magistrate’s independence, the magistrate’s impartiality and the magistrate’s reasonable 
responsibility – these being inherent principles for a democratic contemporary regime. As the magistrates have the purpose 
to realize the justice and contribute to realizing justice, it is inevitable for him to correspond to some special requirements 
of professionalism and integrity, because justice is perceived by the society through the intellectual personality and the 
morality of the magistrate. In conclusion, we may clearly distinguish the structure of the magistrate’s statute, by its nature, 
axiology and specific features that make it be different of any other professional statute. The first section includes require-
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the magistrate’s legal responsibility that comprise personalized subjective rights. In other domains may be mentioned only 
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principii-cerințe găsindu-și manifestare și în arealul 
activității profesionale a magistratului, precum și în 
sfera activității cotidiene a magistratului, în afara pro-
fesiei propriu-zise – timp care nu se include în orele 
de muncă. Independenţa judecătorilor este unul dintre 
principiile fundamentale în organizarea şi realizarea 
justiţiei. În aplicarea legii, independenţa judecătorilor 
exclude noţiunile de ierarhie, subordonare1.

Statutul magistratului este determinat de anumi-
te principii fundamentale. Evidențierea unor sau altor 
principii caracteristice domeniului este primordială 
pentru însăși determinarea statutului magistratului 
ca dimensiune complexă. Într-un regim democratic 
contemporan, determinarea statutului magistratu-
lui este bazată pe următoarele principii – principiul 
independenței magistratului, principiul imparțialității 
magistratului și principiul răspunderii echitabile a 
magistratului. Cel din urmă se află în corelație inevi-
tabilă cu principiul integrității magistratului. În con-
textul menționat, este necesar a aminti că statutul juri-
dic vizat este format dintr-un ansamblu de drepturi su-
biective, obligațiuni juridice și garanții juridice, care, 
prin esența și complexitatea lor, asigură manifestarea 
profesională a magistratului în procesul de realizare a 
justiției. Aceste drepturi subiective, garanții juridice 
și obligațiuni juridice au un caracter absolut special, 
diferit de componentele similare ale statutului general 
al oricărui alt subiect al raporturilor juridice. Intere-
sul public sporit față de justiție, în general, și față de 
magistrat, în special, argumentează necesitatea valo-
rificării domeniului specific în aprecierea statutului 
juridic menționat. Ansamblul de obligațiuni juridice 
și drepturi subiective ce formează statutul juridic al 
magistratului este determinat de un sistem de garanții 
juridice. Natura acestora este exprimată prin norme-
principii de expresie juridică. Acestea, datorită carac-
terului lor generic, sunt reflectate în normele Legii 
Fundamentale, în codurile de procedură și, mai ales, 
în legile organice speciale. 

Pentru ca judecătorii să asigure supremaţia legii, 
ei au nevoie de un statut şi de garanţii speciale, ori-
entate spre asigurarea independenţei, imparţialității și 
integrității. Există un adevărat Corpus Iuris judiciar 
internaţional2, care reflectă preocuparea diverselor or-
ganisme internaţionale mondiale, regionale, cu carac-
ter guvernamental şi neguvernamental de consolidare 
a rolului judecătorului. Vom menţiona doar unele din-
tre ele: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
(ONU, Paris, 1948) şi Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice (ONU, 1966); Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fun-
damentale (Consiliul Europei, Roma, 1950); Princi-
piile de bază ale Independenţei Justiţiei (Adunarea 
Generală a ONU, 1985); Carta Europeană privind 
Statutul Judecătorilor (Consiliul Europei, Strasbourg, 
1998); Carta UE privind Drepturile Fundamentale 

(Consiliul European, Nisa, 2000); Carta Europeană 
a Judecătorilor (Asociaţia Europeană a Magistraţilor, 
1987); Statutul Universal al Judecătorilor (Uniunea 
Internaţională a Magistraţilor, 1999); Principiile de la 
Bangalore asupra Deontologiei Judiciare (UNODC, 
Grupul Judiciar pentru Întărirea Integrităţii, 2001) 
etc.

Expresia unui drept subiectiv, care este parte 
componentă a statutului special al magistratului, în 
conținutul unei norme juridice de valoare, nomina-
lizată anterior, acordă acestui statut forță juridică, 
greutate și autoritate esențială în domeniu, chiar prin 
forma de exprimare în calitate de normă-principiu sau 
de normă imperativă. Reflectarea normelor juridice, 
menționate în legi organice speciale, reprezintă și 
garantează o continuitate a normelor constituționale, 
care proclamă aceste garanții fundamentale, ele fiind 
percepute drept garanții de natură juridică. Este nece-
sar a accentua caracterul axiologic al garanțiilor, ex-
primat prin natura lor sistemică; or, o normă-garanție 
nu prezintă valoare practică decât integrată sistemic 
și completată normativ cu un ansamblu logic și orga-
nizat de alte norme-garanții în domeniu. Prin aceasta 
și se explică atât ierarhizarea axiologică a normelor 
juridice, exprimată prin coraportul constituțional-
organic, cât și continuitatea lor logică, exprimată prin 
reflectare în cadrul unui act normativ special – orga-
nic. Garanție – obligație în virtutea căreia o persoană 
sau o instituție răspunde de ceva; mijloc legal prin 
care se asigură executarea unei obligații (materiale); 
(concr.) ceea ce servește drept asigurare că o obligație 
luată va fi ținută3. În situația caracterizată, garanțiile 
de natură juridică sunt asigurate, în manifestarea lor 
de perspectivă, de însuși statul; prin intermediul anu-
mitor instituții specializate, se asigură protecția legală 
a principalelor valori social-juridice – cum este, spre 
exemplu, justiția și statutul magistratului. La fel, sen-
sul termenului utilizat este explicat și în alte surse 
specializate: GARANȚIE, garanții, s. f. Obligație, în 
virtutea căreia o persoană sau o instituție răspunde de 
ceva; mijloc legal prin care se asigură executarea unei 
obligații (materiale); (concr.) ceea ce servește drept 
asigurare că o obligație luată va fi ținută. ◊ Loc. vb. A 
lua pe garanție = a garanta. ◊ Expr. Pe garanția cuiva 
= pe răspunderea cuiva. A da garanție = a da asigurări 
că un lucru va fi îndeplinit. A prezenta garanție de... 
= a se prezenta astfel încât să trezească încrederea, 
să ofere siguranță. – Din fr. garantie, it.1. Expresia 
„ceea ce servește drept asigurare că o obligație lua-
tă va fi ținută” evidențiază coraportul existent dintre 
drepturile justiției și ale magistratului, acordate de 
către stat prin intermediul acelor norme juridice-
principii, de natură declarativ-imperativă, cu statut 
de obligații juridice, aceste obligații fiind confirmate 
prin garanțiile expuse anterior. Din aceste consideren-
te și este oportun a concretiza statutul magistratului în 
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arealul justiției contemporane și în cel al principiilor 
specifice justiției. Fiecărei obligațiuni juridice a statu-
lui, coroborate cu un drept subiectiv al magistratului, 
îi corespunde o expresie normativ-juridică; aceasta, la 
rândul său, reflectă obligațiunea juridică și dreptul su-
biectiv într-o normă de drept.

Structural, statutul magistratului este format din-
tr-un sistem logic – laconic – de drepturi subiective și 
obligațiuni juridice, coroborate cu ansamblul respec-
tiv de garanții juridice.

Esențial, statutul magistratului prezintă în sine un 
ansamblu de drepturi subiective și obligațiuni juridi-
ce, care determină competența subiectului – magistra-
tului, precum și comportamentul său, atât în cadrul, 
cât și în afara acestei competențe.

Formal, statutul magistratului este determinat prin-
tr-un ansamblu de norme de natură juridică, ierarhiza-
te, care vizează acele drepturi subiective și obligațiuni 
juridice (atribuite magistratului) care exprimă însăși 
esența magistratului. Garanțiile magistratului sunt de 
natură normativ-juridică. Normativitatea garanțiilor 
statutului magistratului este determinată prin faptul 
că ideile fundamentale în domeniu sunt reflectate prin 
intermediul normelor. Normativitatea, în cazul dat, 
constă în atribuirea unui caracter rigid și stabil acestor 
„postulate”, care, în esență, caracterizează justiția și 
magistratura. Stabilitatea, în context, nu înseamnă lip-
să de flexibilitate. Stabilitatea echivalează mai degra-
bă cu obligativitatea păstrării esenței fiecărui postulat 
în parte, dar cu perspectiva de interpretare și adaptare 
la evoluția socială a fenomenului justiției și a fenome-
nului magistratului.

Sistemul de garanții ale justiției, altfel spus, inclu-
de în sine un ansamblu de norme generale, în mare 
parte declarative, definitorii, care înglobează, la rân-
dul lor, un ansamblu de drepturi și obligațiuni juridice 
specifice magistratului, atât în cadrul activității profe-
sionale, cât și în afara ei. Acest sistem include garanții 
de natură juridică, fiind reflectate în norme juridice 
generale, în norme-principii. 

Doctrina juridică nu vorbește despre garanții spe-
cifice în exclusivitate magistratului, care să fie absolut 
diferite de cele specifice justiției. Astfel, nici supor-
tul normativ nu face o deosebire în domeniu. Chiar 
dacă statutul magistratului este unul distinct de statu-
tul justiției ca entitate separată, primul rezultă din cel 
de-al doilea. Nu putem atribui statutului de magistrat 
niște garanții determinatorii, diferite de garanțiile de-
terminatorii ale justiției în ansamblu. Statutul magis-
tratului poate fi perceput numai în arealul de existență 
și manifestare a statutului justiției. Normele-garanții 
sunt acele norme-principii declarative sau normele 
definitorii. Normele definitorii exprimă fie un termen, 
fie un fenomen juridic. În funcție de gradul de gene-
ralitate a normei juridice ce cuprinde o garanție în 
domeniul justiției, aceasta poate fi de natură declara-

tiv-determinatorie. Cu cât norma are un caracter mai 
concret, cu atât, în esență, ea este una imperativă. În 
caz contrar, ar fi diminuată însăși eficacitatea normei 
juridice. În fine, punctăm asupra posibilității de abor-
dare a fenomenului unor garanții caracteristice deopo-
trivă justiției și magistratului. Totodată, este necesar 
a delimita statutul justiției de statutul magistratului. 
Cu toate că există un ansamblu de trăsături comune, 
totuși, sunt fenomene distincte. Statutul magistratului 
poate exista numai în arealul de manifestare a statu-
tului justiției. Iar statutul justiției, grație complexității 
sale, determină condițiile de existență și de manifes-
tare a statutului magistratului.

Reflectând asupra statutului justiției și cel al ma-
gistratului, nu putem vorbi despre o ierarhizare a 
garanțiilor. Pot fi garanții-principii, care sunt carac-
teristice atât justiției în ansamblu, cât și magistratului 
individual. Unele tipuri de garanții pot fi caracteristice 
în exclusivitate statutului magistratului, iar altele – în 
exclusivitate fenomenului justiției.

Astfel, inițial vom focusa cercetarea asupra 
obligațiunilor juridice caracteristice statutului magis-
tratului; vorbim despre un ansamblu de obligațiuni ju-
ridice, care rezultă nemijlocit din natura justiției, na-
tura profesiei de magistrat, destinația socială a justiției 
în societatea contemporană.

Natura specifică a statutului magistratului contem-
poran este determinată chiar de liberalismul noţiunii 
de magistrat. Noţiunea cuprinde, de fapt, două forme 
de percepere funcţională şi organizaţională a terme-
nului – magistraţii judecători şi magistraţii procurori. 
Or, calitatea, eficienţa şi aprecierea socială a justiţiei 
sunt determinate, în primul rând, de abilităţile func-
ţionale şi morale ale reprezentanţilor acestor două 
profesii. Astfel, argumentăm – formal – structura 
specifică a statutului special al magistratului, care nu 
poate fi caracterizat printr-o simplă enumerare a com-
petenţelor procedurale şi a obligaţiunilor de serviciu 
specifice funcţiei de judecător şi celei de procuror. 
Originalitatea generică a statutului de magistrat este 
determinată de anumite principii fundamentale, ce ca-
racterizează esenţa, natura şi manifestarea axiologică 
a justiţiei în societatea contemporană. Anume justiţia, 
apreciată prin categoriile de calitate şi eficienţă, şi for-
mează acel areal juridic favorabil pentru confirmarea 
realităţii juridice adecvate unui regim contemporan 
democratic. Statutul magistratului pe plan mondial, şi 
în special al judecătorului, a constituit pentru prima 
dată, la cel mai înalt nivel instituţional – în cadrul Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite – subiect de dezbatere şi 
reglementare distinctă în anul 1985. Anume în 1985, 
în perioada 26 august – 6 septembrie, cu ocazia celui 
de-al 47-lea Congres al ONU pentru prevenirea cri-
minalităţii şi tratamentul delincvenţilor, desfăşurat la 
Milano, au fost adoptate „Principiile fundamentale 
privind independenţa magistraturii”.  
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structurate în 6 mari direcţii de acţiune: Independen-
ţa magistraturii; Libertatea de expresie şi asociere (a 
magistraţilor – n.a.); Calificarea profesională, selecţia 
şi formarea; Condiţiile de lucru şi durata mandatului; 
Secretul profesional şi imunitatea; Măsuri disciplina-
re, suspendarea şi destituirea6.

Principiile au fost ulterior promovate şi dezvoltate 
prin documente europene sau de nivel mondial, cum 
ar fi Recomandarea7 R (94) 12 a Consiliului Europei, 
adoptată de Consiliul de Miniştri la 13 octombrie 
1994. În expunerea de motive se precizează că Re-
comandarea a fost adoptată cu precădere în conside-
rarea:

„principiilor” Naţiunilor Unite privind indepen-1) 
denţa magistraturii;

rolului esenţial pe care judecătorii şi celelalte per-2) 
soane care exercită funcţiuni judiciare îl au în apărarea 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale;

 promovării independenţei judecătorilor;3) 
 necesităţii consolidării poziţiei şi puterii jude-4) 

cătorilor pentru instaurarea unui sistem juridic eficace 
şi echitabil.

Recomandarea se aplică tuturor persoanelor care 
exercită o funcţie judiciară, cu excepţia acelor cazuri 
exhaustive, care se referă doar la judecători de pro-
fesie (salarizare şi carieră). Recomandarea cuprinde 
6 principii: principii generale privind independenţa 
judecătorilor; autoritatea judecătorilor; condiţii de 
muncă adecvate; asocierea; responsabilitatea judecă-
torilor; sancţiuni disciplinare.

Carta europeană cu privire la statutul judecătorilor 
a fost adoptată la reuniunea organizată sub egida Con-
siliului Europei între 8-10 iulie 1998, la Strasbourg, 
având ca temă de dezbatere statutul magistratului. În 
„Cuvântul înainte” de prezentare a circumstanţelor 
adoptării documentului, este menționat că ideea adop-
tării unei Carte europene a statutului magistraţilor8 
s-a născut în urma numeroaselor reuniuni desfăşurate 
la nivelul Consiliului Europei la acest subiect, ideea 
fiind promovată la reuniunea din iulie 1997, la solici-
tarea reprezentanţilor a 13 ţări europene, a Asociaţiei 
Europene a Magistraţilor (AEM) şi a Magistraţilor 
Europeni pentru Democraţie şi Libertate (MEDEL). 

Statutul universal al judecătorilor9 cuprinde 15 
articole: art.1 – Independenţa; art.2 – Statutul; art.3 
– Subordonarea faţă de lege; art.4 – Autonomie perso-
nală; art.5 – Imparţialitatea şi datoria de a fi rezervat; 
art.6 – Eficacitatea; art.7 – Activităţi conexe; art.8 – 
Protecţia statutului funcţiei; art.9 – Numirea; art.10 
– Răspunderea civilă şi penală; art.11– Administraţia 
şi răspunderile în materie de disciplină; art.12 – Aso-
cierea; art.13 – Remuneraţia şi pensia; art.14 – Mij-
loacele materiale; art.15 – Ministerul Public.

Cu toate că vorbim despre un statut special atribuit 
magistraților, componentele acestuia nu se regăsesc 
într-o anumită proporție; ba mai mult, este sistem de 

Principiile”5 au fost confirmate de Adunarea Gene-
rală a ONU prin Rezoluţiile nr.40/32 din 29 noiembrie 
1985 şi 40/146 din 13 decembrie 1985. Deşi, prin ti-
tlu, „Principiile” se referă la independenţa magistra-
turii, în expunerea de motive se precizează preocupa-
rea pentru stabilirea rolului judecătorului în sistemul 
judiciar. Aceste principii au fost stabilite, mai ales, în 
consideraţia judecătorilor de carieră. 

Magistratul, prin menirea sa de realizare a justiţiei 
sau de contribuire la realizarea justiţiei este „condam-
nat” la respectarea anumitor rigori speciale de pregă-
tire profesională şi de integritate. Acest fapt este logic 
sesizat chiar din motiv că justiţia este percepută de 
societate anume prin prisma personalităţii intelectua-
le şi morale a magistratului. Magistratul este, practic, 
singurul care urmează a interpreta şi aplica dreptul în 
procesul de soluţionare a cauzelor de orice natură, în 
scopul apropierii acestuia de fenomenul dreptăţii şi 
echităţii.

Categoriile „inteligență” și „moralitate”, juridic 
exprimate, înseamnă – instruire profesională și inte-
gritate. Acestea, la rândul lor, sunt în corelație strânsă 
cu principiile generice, specifice justiției contempora-
ne și sunt capabile a acorda acesteia un statut juridic 
în sens strict, care își găsește reflectare normativ-ju-
ridică practic în toate compartimentele sistemului de 
drept contemporan. Astfel, întâlnim un ansamblu de 
norme juridice care stabilesc drepturile subiective și 
obligațiunile juridice profesionale atât ale magistra-
tului-judecător, cât și ale magistratului-procuror. Însă 
ansamblul menționat nu formează completamente 
statutul magistratului și necesită a fi perceput drept o 
categorie complexă. Acest statut profesional este su-
plinit cu un sistem de garanții normative, ce reconfir-
mă normele material-procesuale și determină statutul 
profesional al magistratului. La acest nivel, de statut 
profesional al judecătorului-magistrat și al procuroru-
lui magistrat, există evidente diferențieri, ce rezultă 
din obligațiunile profesionale nemijlocite ale diferi-
telor profesii. Ulterior însă atât statutul judecătorului 
magistrat, cât și statutul procurorului-magistrat au 
la bază o unitate de principii, orientate spre comple-
tarea și definitivarea statutului de magistrat, în sens 
larg; acestea reflectă adevărata esență a magistraturii. 
Vorbim despre acele principii fundamentale, orien-
tate spre determinarea naturii justiției contemporane 
– principiul independenței, principiul neutralității și 
principiul integrității. Principiile în cauză, caracteris-
tice justiției, constituie o sinteză calitativă a statutului 
generic al magistratului. Evident, aceste trei principii 
enumerate sunt, la rândul lor, concretizate printr-un 
sistem complex de alte principii, de semnificație mai 
restrânsă, care sunt expresia exactă a statutului gene-
ric al magistratului. Ele au fost stabilite, după cum am 
menționat anterior, mai ales în consideraţia judecăto-
rilor de carieră. „Principiile”, în număr de 20, au fost 
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obligațiuni juridice și garanții juridice, fără a exista 
deosebiri esențiale în sfera drepturilor subiective ce 
completează statutul în cauză. Astfel, la nivel național, 
Legea cu privire la statutul judecătorului, prin prisma 
art.14 – „Drepturile judecătorilor” – stabilește siste-
mul de drepturi subiective, atribuite magistratului: (1) 
Judecătorii au dreptul:

 a) să beneficieze de drepturile şi libertăţile consa-
crate de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova;

 b) să fie aleşi în organele autoadministrării jude-
cătoreşti;

 c) să beneficieze, în procesul înfăptuirii justiţiei, 
de drepturile procesuale stabilite de legislaţia proce-
suală; 

 d) să întemeieze sindicate şi să se afilieze la sindi-
cate sau la alte organizaţii naţionale sau internaţionale 
pentru reprezentarea intereselor lor, pentru perfecţio-
nare profesională şi apărarea statutului lor;

 e) să beneficieze de instruire continuă în mod gra-
tuit, în limitele stabilite de lege;

 f) să participe la elaborarea de publicaţii ori studii 
de specialitate, de lucrări literare sau ştiinţifice, cu ex-
cepţia celor cu caracter politic; 

 g) să fie membri ai unor comisii de examinare sau 
de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor 
documente interne sau internaţionale;

 h) să fie membri ai societăţilor ştiinţifice sau aca-
demice, precum şi ai asociaţiilor sau fundaţiilor care 
au scop ştiinţific ori profesional.

 (2) Cerinţele şi dispoziţiile judecătorilor legate 
de înfăptuirea activităţii judecătoreşti sunt obligatorii 
pentru toate persoanele fizice şi juridice. Neîndepli-
nirea lor atrage răspunderea prevăzută de lege”10. În 
urma unei examinări detaliate, ne convingem că drep-
turile subiective fixate în legislația națională au un 
caracter formal, iar obligațiunile juridice ale acestui 
statut, dimpotrivă, reprezintă contrariul. Sistemul de 
obligațiuni are un caracter complex, dar și discutabil, 
în anumite aspecte. Art. 15 din Lege – Obligaţiile ju-
decătorilor – prevede:

 (1) Judecătorii sunt obligaţi: 
 a) să fie imparţiali;
 b) să asigure apărarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor, onoarei şi demnităţii acestora;
 c) să respecte întocmai cerinţele legii la înfăptui-

rea justiţiei şi să asigure interpretarea şi aplicarea uni-
formă a legislaţiei;

 d) să se abţină de la fapte care dăunează interese-
lor serviciului şi prestigiului justiţiei, care compromit 
cinstea şi demnitatea de judecător, provoacă îndoieli 
faţă de obiectivitatea lor;

 e) să respecte prevederile Codului de etică al ju-
decătorului;

 f) să nu divulge secretul deliberării, informaţiile 
obţinute în şedinţă închisă, precum şi datele urmăririi 
penale;

 g) să depună declaraţia cu privire la venituri şi 
proprietate;

 h) să depună declaraţia de interese personale;
 i) să-şi verifice starea de sănătate în condiţiile 

prevăzute la art. 61.
 (2) Judecătorii sunt obligaţi să informeze imediat 

preşedintele instanţei judecătoreşti şi Consiliul Su-
perior al Magistraturii despre orice tentativă de a fi 
influenţaţi în procesul de examinare a cauzelor.

 (3) Neîndeplinirea de către judecător a obliga-
ţiilor sale atrage răspunderea prevăzută de prezenta 
lege”11.

Suplimentar, în vederea completării statutului ju-
decătorului, legea mai evidențiază un ansamblu de 
norme-garanții de natură juridică, orientate spre asi-
gurarea respectării drepturilor subiective, într-o stare 
normală de lucruri și a respectării obligațiunilor ju-
ridice. Cap.V al Legii cu privire la statutul judecăto-
rului – Garantarea independenței judecătorului – se 
referă la acest sistem de garanții în limitele art.117-
119. Art.117 – Asigurarea independenței judecăto-
rului – statuează: Independenţa judecătorului este 
asigurată prin:

 a) procedura de înfăptuire a justiţiei;
 b) procedeul de numire, suspendare, demisie şi 

eliberare din funcţie;
 c) declararea inviolabilităţii lui;
 d) secretul deliberărilor şi interzicerea de a cere 

divulgarea lui;
 e) stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă faţă 

de judecată, judecători şi pentru imixtiune în judeca-
rea cauzei;

 f) alocarea resurselor adecvate pentru funcţio-
narea sistemului judiciar, crearea de condiţii orga-
nizatorice şi tehnice favorabile activităţii instanţelor 
judecătoreşti;

 g) asigurarea materială şi socială a judecătoru-
lui;

 h) alte măsuri, prevăzute de lege.
 [Art.17 modificat prin LP191 din 08.05.03, 

MO97/31.05.03 art. 432].
Astfel, putem spune că principiul independenței 

magistratului se poate realmente manifesta numai în 
condițiile de realizare a principiului independenței 
justiției și este în strânsă corelație cu principi-
ile inamovibilității, imparțialității, legalității, 
transparenței și publicității. La fel, principiul 
neutralității magistratului își găsește exprimarea în-
tr-un ansamblu de norme – principii juridice de na-
tură constituțională și legală.

Și, analogic, principiul integrității magistratului, 
prin prisma categoriilor de continuitate și contigui-
tate, este concretizat printr-un ansamblu de principii 
ramurale sau interramurale. Mai mult, fenomenul 
integrității magistratului, în contextul perceperii so-
ciale a justiției și a activității magistratului, este re-
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glementat autonom, de regulă, în formatul unor legi 
organice și regulamente elaborate de autoritatea de 
autoadministrare a justiției. Practic, toate sistemele 
legislative evidențiază o parte structurală din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii, înzestrată cu 
competențe de examinare a situațiilor când este afec-
tată integritatea magistratului.

În concluzie, putem distinge clar specificul struc-
tural al statutului magistratului prin natura, axiologia 
și particularitățile sale, care îl deosebesc de un sim-
plu statut profesional.  

Primul compartiment al statutului magistratului 
îl putem caracteriza prin două obiective fundamen-
tale: cerințe de instruire profesională și cerințe de 
integritate.

Al doilea compartiment al statutului magistratu-
lui este determinat de accederea în profesie și pro-
movarea în cariera de magistrat, independența și 
imparțialitatea magistratului.

Al treilea compartiment al statutului magistratu-
lui este orientat spre pachetul social și răspunderea 
juridică a magistratului, ce înglobează drepturile su-
biective personalizate. În celelalte domenii putem 
vorbi numai despre drepturile subiective profesio-
nale ale magistratului, confirmate prin normele de 
procedură.

Sistematizarea în cauză este de o importanță pri-
mordială pentru caracterizarea profesiei de magistrat 
și manifestarea ei în sistemul juridic contemporan. 
Pot exista anumite particularități argumentate, nu-
mai în scopul deosebirii magistraților judecători de 
magistrații procurori și a aspectelor particulare de 
manifestare profesională. Evident, pentru magistrații 
deținători de funcții profesional-manageriale sunt 
instituite obligațiuni juridice, drepturi subiective, 
garanții juridice suplimentare, necesare pentru rea-
lizarea funcției atribuite.

Note:

1 Danileț Cristian, Independența justiției în statul de 
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6 septembrie 1985 şi avizate prin Rezoluţiile 40/32 din 29 
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gov.md, (vizitat 14.06.2012).

9 Statutul universal al judecătorilor a fost adoptat de că-
tre Consiliul Central al Asociaţiei Internaţionale a judecă-
torilor în cadrul reuniunii desfăşurate la Taipei – Taiwan pe 
data de 17 noiembrie 1999. http://www.iaj-uim.org/site/mo-
dules/smartsection/category.php?categoryid=48&lang=en

10 Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII 
din 20.07.95 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1995, nr. 59-60/664; republicată în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2002, nr.117-119/946.

11 Ibidem.
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Actualmente, sistemul de asistenţă socială poate 
fi analizat sub următoarele aspecte: 

 – ca profesie cu statut propriu, cu obiective şi ca-
racteristici distincte; 

– ca sistem educaţional de formare şi educare a 
specialiştilor; 

ca sistem instituţional-administrativ, incluzându-– 
se aici sfera serviciilor, activităţilor  practice desfăşu-
rate în vederea soluţionării cazurilor1, 2.

Ca profesie, asistenţa socială are un pronunţat ca-
racter aplicativ, devenind o activitate al cărei profesio-
nalism a crescut rapid. Ea solicită cunoştinţe teoretice 
din domeniul ştiinţelor socioumane, deprinderi, abilităţi 
practice (îndemânare de a comunica şi lucra cu persoa-
ne şi grupuri în dificultate) şi, nu în ultimul rând, un set 
de valori, principii, norme, reguli morale care compun 
codul deontologic al profesiei. Acesta asigură în mod 
special respectarea drepturilor omului fără deosebire de 
rasă, sex, culoare, vârstă, limbă, religie. 

În scopul promovării reformelor în domeniul asis-
tenţei sociale, la 29.11.2005 Colegiul Ministerului Să-
nătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova a 
aprobat Codul deontologic al asistentului social3. Con-
form art.63 din acest act, asistentul social are datoria 
să sprijine persoanele asistate în integrarea socială şi 

culturală, în restabilirea relaţiilor cu familia şi comuni-
tatea, în reducerea dependenţei sociale, să contribuie la 
înţelegerea drepturilor şi datoriilor lor sociale.

Conform art.1 din Legea asistenţei sociale a Re-
publicii Moldova4, asistentul social este persoana cu 
studii speciale în domeniu, deţinătoare a diplomei de 
licenţă sau de masterat, care prestează servicii sociale 
persoanelor şi familiilor care temporar se află în difi-
cultate şi care, din motive cu caracter economic, social, 
fizic sau psihologic, nu sunt în stare să îşi asigure prin 
mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă.

Ca sistem educaţional de formare a specialiştilor, 
asistenţa socială include în sine totalitatea instituţiilor 
de învăţământ, abilitate cu dreptul de a pregăti cadre 
în acest domeniu. Ea îşi asumă acest rol încă din anii 
1993-1998, când se pune problema deschiderii specia-
lităţilor de asistenţă socială în instituţiile de învăţământ 
superior. Activitatea acestor instituţii este orientată spre 
pregătirea asistenţilor sociali în conformitate cu realită-
ţile vieţii sociale din republică şi cu experienţa ţărilor 
înaintate. Profesia de asistent social în Republica Mol-
dova a fost inclusă în Nomenclatorul specialităţilor în 
anul 1998. Specialiştii în acest domeniu sunt pregătiţi 
de: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 
Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Universitatea Peda-
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gogică de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova5. 

La caracterizarea asistenţei sociale ca sistem, ală-
turi de profesia ca atare, trebuie să se aibă în vedere şi 
aspectul instituţional propriu. În cadrul sistemului in-
stituţional, se organizează şi funcţionează servicii spe-
cializate de asistenţă socială6. 

 Anume, din acest punct de vedere, asistenţa socială 
este cercetată ca instituţie distinctă a dreptului protecţiei 
sociale în Republica Moldova, în aspectul ei instituţio-
nal administrativ propriu prin organizarea programelor 
de acordare a prestaţiilor şi serviciilor sociale persoa-
nelor, aflate în nevoie şi reprezentată ca administrare 
publică7. 

 Astfel, asistenţa socială ca sistem este în responsa-
bilitatea instituţiilor publice specializate ale autorităţi-
lor administraţiei publice centrale şi locale, a organiza-
ţiilor societăţii civile şi are în atribuţiile sale punerea 
în aplicare a programelor de protecţie socială pentru 
categoriile de persoane dezavantajate social8. 

 În o altă opinie9, sistemul de asistenţă socială inclu-
de totalitatea activităţilor practice, prestaţiilor de ajutor 
social care pot fi materializate prin: alocaţii în numerar, 
ajutoare în natură, servicii sociale. 

Sistemul de asistenţă socială desemnează, într-un 
prim înţeles, principiile generale pe care se întemeiază 
ajutorul acordat comunităţilor sociale, aflate în nevoie, 
iar într-o altă accepţie, ansamblul mijloacelor tehnico-
financiare utilizate de puterea publică pentru aplicarea 
politicilor sociale10. 

 După E. Zamfir şi C. Zamfir11, sistemul de asistenţă 
socială există şi se constituie mai degrabă ca un ,,pact 
social”, prin care colectivitatea se angajează să-i ajute 
pe cei consideraţi de către ea ca fiind în nevoie. Astfel, 
asistenţa socială se acordă persoanelor, familiilor indi-
viduale, pe baza analizei situaţiei financiare a fiecărui 
caz în parte. Asistenţa socială, bazată pe testarea mij-
loacelor, urmează a fi ultimul strat al securităţii socia-
le, ce îşi propune să acopere toate persoanele aflate la 
nevoie. Funcţia sa este să asigure celor săraci un venit 
minim, care să le acorde nu un trai decent, ci doar unul 
de subzistenţă.

 Asistenţa socială constituie „o componentă esen-
ţială a securităţii sociale, reprezentată de un sistem de 
norme juridice prin care se pun în aplicare măsurile de 
protecţie şi acordare a unor prestaţii familiilor cu copii, 
diferitelor categorii de minori şi bătrâni, persoanelor cu 
dizabilităţi şi altor beneficiari, suportate, după caz, din 
bugetul de stat sau din bugetele locale”12, 13. 

 Prin adoptarea la 28.05.1999 a Strategiei de refor-
mă a sistemului de asistenţă socială14, Parlamentul Re-
publicii Moldova a prevăzut noi principii de organizare 
şi acordare a asistenţei sociale, printre care şi reforma-
rea cadrului administrativ-organizatoric al sistemului 
de asistenţă socială. Strategia stipulează că,,asistenţa 
socială urmează să fie promovată ca o politică socială 
a statului şi administrată de un organ central de speci-

alitate al acestuia (minister, departament), iar în plan 
teritorial, de serviciile lui descentralizate şi de autori-
tăţile administraţiei publice locale, în cooperare cu alte 
organizaţii şi asociaţii neguvernamentale de caritate, 
religioase, cu fundaţii şi cu persoane particulare15. 

Potrivit art.12 din Legea asistenţei sociale a Repu-
blicii Moldova16, în organizarea asistenţei sociale la ni-
vel central se evidenţiază doar rolul ministrului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, iar prin art.13 este pre-
văzută competenţa autorităţilor administraţiei publice 
locale de nivelul al doilea în organizarea structurii te-
ritoriale de asistenţă socială, care, în comun cu autori-
tăţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi în 
colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, realizează 
politica de asistenţă socială şi asigură aplicarea legisla-
ţiei la nivel teritorial. 

Structura teritorială de asistenţă socială, de comun 
acord cu autoritatea administraţiei publice locale de 
nivelul întâi, angajează personalul din sistemul de asis-
tenţă socială, conform art.15 alin.(1), pentru promova-
rea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei 
aflate în dificultate din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă17. 

Odată cu adoptarea Legii asistenţei sociale18 şi Ho-
tărârii cu privire la eficientizarea sistemului de asistenţă 
socială19, reforma sistemului de asistenţă socială mol-
dovenesc trece într-o nouă etapă, când accentul se pune 
nu numai pe depăşirea stării de dependenţă socială sau 
pe înlăturarea stării de dificultate a persoanelor sau a 
familiilor şi în asigurarea integrării lor sociale, cu res-
pectarea principiului autonomiei, dar şi pe reintegrarea 
socială a persoanei sau a familiei cu statut social lezat, 
oferindu-le servicii sociale noi, reglementate de legi 
speciale. 

Obiectivul primordial al reformării sistemului de 
asistenţă socială este diminuarea sărăciei prin presta-
rea serviciilor sociale, ce reprezintă măsuri şi activităţi 
realizate pentru a răspunde necesităţilor sociale ale per-
soanei sau familiei în vederea depăşirii unor situaţii de 
dificultate, de prevenire a marginalizării şi excluziunii 
sociale, acordate în combinaţie cu prestaţiile băneşti, 
prestaţii de altă natură, în funcţie de nevoie20. 

În scopul realizării acestui obiectiv, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin Ordinul 
nr.024 din 8.12.2009, a aprobat Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a structurii teritoriale de asis-
tenţă socială21. Astfel, au fost elaborate noi principii de 
activitate ale structurii teritoriale de asistenţă socială, 
au fost evidenţiate noi funcţii de bază ale lor: de planifi-
care strategică, de administrare, de prestare a serviciilor 
de asistenţă socială, de coordonare, de colaborare. Re-
spectiv şi pentru personalul din asistenţa socială (asis-
tenţii sociali comunitari, supervizori) au fost elaborate 
noi atribuţii de serviciu în fişa-post22. Aceste măsuri au 
fost aplicate în scopul eficientizării activităţii unităţilor 
teritoriale de asistenţă socială din republică.

În scopul eficientizării sistemului de prestaţii so-



33

Nr. 8, 2014 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ciale şi direcţionării acestora către cei mai săraci, a 
fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social23, 
care are drept scop asigurarea unui venit lunar mi-
nim garantat, familiilor defavorizate, prin acordarea 
ajutorului social, stabilit în conformitate cu evalua-
rea venitului global mediu lunar al familiei şi necesi-
tatea de asistenţă socială. 

 Ajutorul social a fost conceput ca un program de 
bază al Guvernului pentru suportul persoanelor săra-
ce în tendinţa generală de eradicare a sărăciei. Astfel, 
Guvernul a iniţiat o reformă ambiţioasă a sistemului 
de asistenţă socială prin trecerea treptată de la sistemul 
de compensaţii nominative, bazat pe categorii de per-
soane, la un sistem de prestaţii băneşti de sărăcie pen-
tru familii – ajutor social. Însuşi procesul de punere în 
aplicare a noului cadru legal a fost divizat în trei etape:        
1) pentru familiile cu membri cu dizabilităţi – începând 
cu 1 octombrie 2008; 2) pentru familiile cu copii – în-
cepând cu 1 ianuarie 2009; 3) pentru celelalte familii 
– începând cu 1 iulie 200924. 

Prestaţia de ajutor social este acordată gospodări-
ilor, recunoscând că sărăcia nu depinde numai de ve-
nitul propriu al unei persoane, dar şi de venitul altor 
membri ai familiei, precum şi de mărimea familiei şi 
caracteristicile membrilor acesteia. Astfel, suma pre-
staţiei variază în funcţie de numărul membrilor famili-
ei. Eligibilitatea şi mărimea ajutorului social constituie 
diferenţa dintre venitul lunar minim garantat (VLMG) 
al familiei şi venitul global al acesteia. VLMG este sta-
bilit în fiecare an prin Legea bugetului de stat. 

 Actualmente, ajutorul social are două componen-
te de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada 
rece a anului. 

 Potrivit datelor Ministerului Economiei, implemen-
tarea noului sistem de ajutor social a constituit unul din 
factorii de bază, care a avut impact semnificativ asupra 
evoluţiei sărăciei, în special în mediul rural. Nivelul să-
răciei în Republica Moldova a înregistrat tendinţe de 
diminuare, iar această prestație a devenit cea mai efici-
entă în combaterea sărăciei25. 

Prin adoptarea Legii cu privire la serviciile sociale26, 
care a intrat în vigoare la 3.03.2011, se reglementează 
atât tipurile de servicii sociale, cât şi organele abilitate 
de prestarea lor. 

organele abilitate în prestarea serviciilor sociale 
pot fi persoane fizice sau persoane juridice publice ori 
private.

Prestatorii publici de servicii sociale sunt: a) in-
stituţiile de asistenţă socială create şi gestionate de au-
torităţile administraţiei publice centrale; b) autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelul al doilea; c) au-
torităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi. 

Prestatorii privaţi de servicii sociale sunt: a) aso-
ciaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private fără scop 
lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia – toa-
te cu domeniul de activitate în sfera socială; b) persoa-
nele juridice şi persoanele fizice – întreprinderi cu scop 

lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia. Pre-
statorii de servicii sociale pot organiza şi oferi servicii 
sociale, dacă sunt acreditaţi în condiţiile legii. 

 Serviciile sociale se clasifică în: servicii sociale pri-
mare; servicii sociale specializate; servicii sociale cu 
specializare înaltă.

a) Serviciile sociale primare sunt serviciile care se 
acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi 
au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziu-
nea socială.

b) Serviciile sociale specializate sunt serviciile care 
implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop menţi-
nerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individu-
ale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în care 
se află beneficiarul sau familia acestuia. 

c) Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt ser-
viciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o 
instituţie specializată de plasament temporar, care im-
pun un şir de intervenţii complexe ce pot include ori-
ce combinaţie de servicii sociale specializate, acordate 
beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită su-
praveghere continuă (24/24 ore). 

 Serviciile sociale primare (comunitare) ar trebui să 
fie primul punct de contact pentru beneficiarii sistemu-
lui de asistenţă socială, care sunt orientate spre preve-
nirea sau limitarea situaţiei de dificultate, soluţionarea 
problemei la etapa incipientă, cu menţinerea benefici-
arului în familie şi comunitate. Extinderea serviciilor 
sociale la nivel comunitar reprezintă o sursă majoră 
pentru implementarea eficientă a politicilor sociale a 
statului, ceea ce contribuie la incluziune socială a per-
soanelor cu dizabilități. În acest context, descentrali-
zarea serviciilor sociale reprezintă un cadru favorabil 
pentru activizarea comunităţii, mobilizarea resurselor 
şi eforturilor umane în rezolvarea a circa 80% din soli-
citările de asistenţă socială27. 

 Actualmente, la nivel comunitar, se prestează un 
număr limitat de servicii sociale: îngrijirea la domici-
liu, cantinele de ajutor social, sprijin din partea asis-
tenţilor sociali comunitari, sprijin financiar din fondul 
de susţinere socială a populaţiei, serviciile centrelor 
comunitare etc.

Serviciul de îngrijire la domiciliu este destinat 
persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi, 
prestat de către lucrătorii sociali şi finanţat de la bu-
getele locale. Acest serviciu reprezintă un ansamblu 
complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răs-
punde nevoilor individuale ale persoanelor depen-
dente de suport, pentru ca acestea să trăiască, pe cât 
posibil independent, în propriile familii şi în comu-
nitatea din care fac parte. 

Serviciul de alimentare în cadrul cantinelor de aju-
tor social oferă hrană pentru persoanele vulnerabile pe 
o perioadă ce nu depăşeşte 30 de zile trimestrial. Acest 
serviciu este finanţat, în mare parte, din bugetele locale 
şi din subvenţiile de la Fondul republican de susţinere 
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lor. Aceştia ar putea beneficia de servicii sociale în fa-
milie şi în comunitatea lor. Instituţiile rezidenţiale sunt 
gestionate de autorităţile centrale sau de autorităţile ad-
ministraţiei publice locale de nivelul al doilea (raion).

Conform anexei nr.3 al Hotărârii Guvernului nr.691 
din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii, efectivului-li-
mită ale aparatului central al acestuia32, ministerul este 
coordonator şi asigură funcţionarea a 8 instituţii sociale 
rezidențiale: 2 instituții pentru persoane în etate şi per-
soane adulte cu dizabilităţi fizice (profil somatic), am-
plasate în mun. Chişinău şi r-nul Dubăsari, 4 instituții 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale (profil 
psihoneurologic), amplasate în mun. Bălți, r-nele Du-
băsari, Soroca, Edineţ şi 2 case-internat pentru copii cu 
dizabilităţi mintale amplasate în or. Orhei şi or. Hân-
ceşti, care oferă beneficiarilor săi, în conformitate cu 
necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare 
individuală, protecţie socială prin prestarea de servi-
cii sociomedicale, cazare (pe durată nedeterminată), 
îngrijire, alimentaţie, asigurarea cu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, terapie ocupaţională, activităţi culturale, 
kinetoterapie, asistenţă medicală etc. 

În Republica Moldova, sunt dezvoltate câteva servi-
cii sociale cu specializare înaltă, orientate spre nevoile 
unui grup restrâns de beneficiari. Acestea includ: Cen-
trul de plasament temporar pentru minori (copiii stră-
zii), Centrul pentru reabilitarea victimelor traficului de 
fiinţe umane. 

Cu toate acestea, este evidentă insuficienţa servici-
ilor sociale cu specializare înaltă pentru persoanele ce 
se confruntă cu multe probleme sociale grave, precum 
violenţa în familie şi dependenţa de alcool şi droguri. 
Unele servicii de acest gen au fost dezvoltate doar în 
regiuni-pilot, în special de ONG-uri33.

Servicii protetico-ortopedice se prestează în cadrul 
Centrului Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabi-
litare, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Protecţi-
ei Sociale şi Familiei. Serviciile Centrului sunt prestate 
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii: asigurarea cu 
încălţăminte ortopedică, mijloace de locomoţie neme-
canizate şi servicii de recuperare.

Serviciile de reabilitare balneosanatorială oferă în-
grijire intensivă pe termen scurt în centrele republicane 
pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi şi persoa-
nelor vârstnice „Speranţa” din oraşul Vadul lui Vodă 
şi „Victoria” din oraşul Sergheevka, regiunea Odesa, 
Ucraina. Aceste servicii sunt acordate sub formă de 
facilităţi pentru persoanele sus-menţionate, în funcţie 
de categorie, cu reducere la 100% sau 70% din costul 
biletului de reabilitare34. 

 Reforma în domeniul serviciilor sociale este una 
dintre cele mai importante. În acest sens, prin Hotărâ-
rea Guvernului nr.1512 din 31 decembrie 2008 a fost 
aprobat Programul naţional privind crearea sistemului 
integrat de servicii sociale pe anii 2008-201235. 

socială a populaţiei, din donaţii private, precum şi de la 
organizaţii neguvernamentale.

Serviciile sociale comunitare sunt în responsabilita-
tea asistentului social comunitar. Aceste servicii includ: 
consilierea, informarea, managementul de caz28. Ele se 
bazează pe evaluarea iniţială şi complexă a beneficia-
rului şi nevoilor lui individuale. Acţiunile se axează pe 
mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului 
din partea familiei şi comunităţii în vederea depăşirii 
situaţiei dificile, precum şi asigurarea integrării sociale 
eficiente.

Centrele comunitare prestează servicii sociale pri-
mare, precum şi activităţi extracurriculare şi în grupuri 
de suport pentru diferiţi beneficiari. 

Servicii sociale specializate. Aceste servicii deser-
vesc persoanele, ale căror nevoi nu pot fi soluţionate 
la nivel de comunitate. Serviciile sociale specializate 
se prestează beneficiarilor care au nevoie de reabilita-
re sau asistenţă intensă în timp din partea specialiştilor 
cu un nivel adecvat de calificare. Aceste servicii pot fi 
prestate la toate nivelurile administrative (comunitar, 
raional, naţional) în baza nevoilor stabilite ale popu-
laţiei. Acestea au menirea de a menţine persoanele sau 
familiile aflate în dificultate într-un cadru organizaţio-
nal în proximitatea comunităţii, având ca obiectiv pri-
mordial prevenirea marginalizării, excluderii sociale şi 
facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul familial 
şi comunitate. 

Acestea includ: servicii specializate, de îngrijire de 
zi, centre de plasament temporar, suport pentru famili-
ile substitutive, suport pentru reintegrarea copiilor în 
familii din îngrijirea rezidenţială. 

 Serviciile sociale specializate, prestate în cadrul 
centrelor de zi, pot include asistenţă medicală şi psiho-
logică. Adesea centrele de zi combină îngrijirea specia-
lizată cu activităţi de îngrijire primară. Centrele de pla-
sament temporar sunt create, de regulă, de societatea 
civilă şi cu suportul organizaţiilor internaţionale29. 

 Protecţia specializată pentru copiii în dificultate 
este asigurată, în mare parte, prin intermediul servici-
ilor de substituire a familiei: tutela; curatela; adopţia 
naţională30; adopţii internaţionale; case de copii de tip 
familie; asistenţi parentali profesionişti31. Aceste servi-
cii acordate familiilor în dificultate previn instituţiona-
lizarea copiilor şi au drept scop reducerea numărului de 
copii plasaţi în instituţii rezidenţiale.

 Procesul de prestare a serviciilor sociale speciali-
zate impune participarea unei echipe de profesionişti: 
asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi şi lucră-
tori sociali, ceea ce contribuie la prestarea serviciilor 
sociale calitative. 

Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt presta-
te la nivel naţional. Unul din aceste servicii este îngri-
jirea rezidenţială (24/24 ore). Acest serviciu se acordă 
persoanelor, care se confruntă cu probleme extrem de 
grave. Serviciile rezidenţiale implică costuri mari, nu 
reflectă şi nici nu satisfac pe deplin nevoile beneficiari-
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 Programul a extins rapid serviciile sociale comuni-
tare şi specializate şi ă îmbunătăţit considerabil eficien-
ţa şi eficacitatea serviciilor sociale cu specializare înaltă 
prin consolidarea, integrarea şi orientarea lor spre gru-
purile de persoane în dificultate. Combinând măsurile 
de prevenire şi reabilitare, precum şi soluţionând cazu-
rile la nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze (iar 
soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul a 
devenit mai eficient din punctul de vedere al costuri-
lor, impulsionând creşterea, în ultimii ani, a participării 
societății civile în viața socială, implicarea comunităţi-
lor în calitate de actori activi în rezolvarea problemelor 
apărute. Dezvoltarea sistemului integrat de servicii so-
ciale a creat oportunităţi mai bune pentru incluziunea 
socială a persoanelor în dificultate, asigurând respecta-
rea drepturilor fundamentale ale acestora36.

Actualmente, este în proces continuu crearea şi dez-
voltarea serviciilor sociale comunitare alternative ser-
viciilor sociale rezidenţiale. Acestea au menirea de a 
menţine persoanele sau familia, aflate în dificultate în-
tr-un cadru organizaţional în proximitatea comunităţii, 
având ca obiectiv primordial prevenirea marginalizării, 
excluderii sociale şi facilitarea reintegrării beneficiari-
lor în mediul familial, în comunitate37. 

Prin Legea nr. 166-XVIII din 9 iulie 2010 a fost ra-
tificată Convenţia ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, adoptată la New York la 13 decembrie 
2006 şi semnată de Republica Moldova la 30 martie 
2007. Acest tratat internaţional a stabilit drepturile per-
soanelor cu nevoi speciale şi obligaţiile statelor-părţi 
de a promova, proteja şi asigura drepturile acestei ca-
tegorii de persoane. Convenţia a promovat sistemul de 
incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclu-
siv prin instituirea de servicii sociale noi pentru aceşti 
beneficiari. Pentru ajustarea actelor normative privind 
protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi din Re-
publica Moldova la prevederile Convenţiei, prin Legea 
nr.169-XVIII a fost adoptată Strategia de incluziune 
socialã a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013)38.

Strategia a definit reformarea politicii statului în 
domeniul dizabilităţii şi a cuprins liniile directoare de 
activităţi în domeniul armonizării sistemului de protec-
ţie socială a persoanelor cu dizabilităţi cu standardele 
europene şi prevederile Convenţiei. Strategia a inclus 
acţiuni necesare pentru reformarea politicilor în dome-
niu, care ar permite implementarea ulterioară a preve-
derilor Convenţiei. 

În scopul realizării obiectivelor-cheie în realizarea 
politicii naţionale în domeniul protecţiei sociale a per-
soanelor cu dizabilităţi, în sensul dezvoltării serviciilor 
sociale destinate acestora, Guvernul a aprobat Regula-
mentul-cadru şi Standardele minime de calitate pentru 
serviciul social „Locuinţă protejată” (Hotărârea Gu-
vernului nr.711 din 9.08.2010)39. Acest serviciu social 
specializat prevede plasarea într-o locuinţă a adulţilor 
cu dizabilităţi mintale uşoare cu capacitate deplină de 
exerciţiu, care nu dispun de locuinţă sau necesită îmbu-

nătăţirea condiţiilor de trai şi care, cu suport periodic, 
pot duce o viaţă independentă în comunitate. În terme-
ne practice serviciul în cauză va contribui la susţinerea 
persoanelor cu dizabilităţi mintale de a trăi în comuni-
tate, prevenirea instituţionalizării, îmbunătăţirea calită-
ţii vieţii acestor persoane şi incluziunii lor sociale.

La 8 octombrie 2010, prin Hotărârea nr. 936, 
Guvernul a instituit un alt serviciu social – „Casă 
comunitară”40. Acesta este destinat persoanelor cu 
dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea conti-
nuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, în-
grijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în 
comunitate. 

De la începutul anului 2012, reţeaua de servicii so-
ciale destinate persoanelor cu dizabilităţi a fost supli-
mentată cu un nou serviciu specializat „Echipa mobi-
lă”, care oferă asistenţă socială, suport şi consiliere la 
domiciliul beneficiarului pentru eventuala lui incluziu-
ne socială41.

La 27.07.2012 a intrat în vigoare Legea nr. 60-XIX 
din 30 martie 2012, privind incluziunea socială a per-
soanelor cu dizabilităţi, care stabileşte un cadru general 
de garanţii şi servicii sociale în conformitate cu stan-
dardele europene şi internaţionale privind incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi42. Ca urmare a in-
trării în vigoare a Legii menţionate la 23 ianuarie 2013, 
a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 65 cu privire 
la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă43, 
care prevede reformarea Consiliului Republican de Ex-
pertiză Medicală a Vitalităţii (aprobarea structurii, Re-
gulamentului de activitate şi a efectivului-limită a Con-
siliului de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de 
Muncă) şi aprobarea Instrucţiunii privind determinarea 
dizabilităţii şi capacităţii de muncă. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 a 
fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” 
şi a Standardelor minime de calitate pentru persoanele 
cu dizabilităţi44, prevăzut în art.53 din Legea nr. 60 din 
30.03. 2012 privind incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilităţi.

Concomitent, prin Hotărârea Guvernului nr.413 
din 14 iunie 2012 a fost aprobat „Regulamentul-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social 
„Respiro” şi Standardele minime de calitate. Acest 
serviciu specializat oferă asistenţă socială, suport, în-
grijire şi supraveghere 24 de ore persoanelor cu dizabi-
lităţi severe, în cadrul unor centre specializate sau altor 
tipuri de servicii sociale, pentru ca familiile, rudele sau 
alte persoane care le îngrijesc să poată beneficia de un 
repaus de maximum 30 de zile pe an45. 

 Un rol împortant în atingerea obiectivelor reformei 
îl joacă asistentul social, persoana cu studii speciale în 
domeniu, care identifică şi evaluează beneficiarii poten-
ţiali şi situaţia acestora (condiţiile sociale şi locative), 
pentru formularea problemelor cu care ei se confruntă 
şi stabilirea necesităţilor pentru depăşirea situaţiei de 
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dificultate, elaborează şi realizează planuri individua-
lizate de asistenţă, de comun acord cu beneficiarii şi 
familiile acestora, oferă servicii sociale primare benefi-
ciarilor. Totodată, mobilizează comunitatea, colaborea-
ză cu administraţia publică locală, instituţiile de resort, 
organizaţiile neguvernamentale în scopul soluţionării 
problemelor beneficiarilor, propune şi pregăteşte cazu-
rile pentru oferire a serviciilor sociale specializate sau 
cu specializare înaltă46, prestate la nivel naţional, astfel 
contribuind la eficientizarea activităţii autorităţii publi-
ce de asistenţă socială. 

Eficientizarea reformei în domeniul asistenţei so-
ciale impune crearea unui sistem viabil şi transparent 
ce ar corespunde obiectivelor: crearea şi consolidarea 
serviciilor sociale la toate nivelurile administrative; 
monitorizarea serviciilor sociale şi analiza impactului 
serviciilor sociale asupra persoanelor de către Ministru-
lui Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF)47, 
inspecţia serviciilor sociale de către inspecţia socială 
din subordinea MMPSF prin rapoartele ei publice şi 
periodice în buletinul informaţional şi pe pagina web 
a MMPSF48, consolidarea competenţelor personalului 
angajat în sistemul de asistenţă socială; diversificarea 
şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială prin ela-
borarea standardelor minime de calitate a serviciilor şi 
crearea şi implementarea mecanismelor de acreditare a 
prestatorilor de servicii sociale şi control al calităţii ser-
viciilor sociale respective; preluarea experienţelor po-
zitive în domeniu de la organizaţiile neguvernamentale 
şi internaţionale prestatoare de servicii sociale.
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Contractul de mandat comercial nu trebuie 
confundat cu alte contracte, cu care se asea-

mănă. Delimitarea de alte contracte se impune pentru 
a stabili regimul juridic aplicabil raporturilor dintre 
părți1.

Analizând în plan comparat contractul de mandat 
comercial şi contractul de mandat civil, putem eviden-
ţia o serie de trăsături distincte ale acestora.

o primă distincţie o regăsim în obiectul contrac-
tului de mandat comercial. Obiectul contractului de 
mandat comercial este diferit, întrucât la mandatul ci-
vil el cuprinde acte juridice de natură civilă, în timp 
ce mandatul comercial tratează acte juridice ce trebuie 
să fie fapte de comerţ pentru mandant2. Prin urmare, 
menționăm că, în timp ce mandatul civil are ca obiect 
încheierea actelor juridice civile, mandatul comercial 
are ca obiect încheierea actelor juridice care constituie 
fapte de comerţ pentru mandant3. 

Deci, pentru determinarea naturii mandatului, tre-
buie să avem în vedere natura juridică a actelor pe care 
urmează să le încheie mandatarul cu terţul. Mandatul 
va fi comercial numai dacă aceste acte juridice sunt 
comerciale. Mai mult decât atât, legea cere ca aceste 
acte juridice să fie acte de comerţ pentru mandant, în 
numele şi pe seama căruia se încheie actele respective. 
În consecinţă, mandatul nu va fi comercial, dacă actele 
juridice pe care le încheie mandatarul cu terţul sunt acte 
de comerţ numai pentru terţ4.

Prin urmare, importanţa distincţiei dintre contractul 
de mandat civil şi contractul de mandat comercial se re-
marcă, mai ales, în cazul în care natura mandatului este 
civilă pentru mandatar, dar comercială pentru mandant. 
Astfel, dacă actele ce formează obiectul mandatului 
sunt comerciale numai pentru cel care contractează 
cu mandatarul, dar nu şi pentru mandant, mandatul va 
fi civil. În cazul în care actele sunt comerciale pentru 
mandant, mandatul va fi considerat comercial5.

O altă delimitare esenţială a mandatului comercial 
de mandatul civil rezidă în caracterul oneros al aces-

tuia. Prin urmare, pe când mandatul civil este prezu-
mat a fi gratuit, mandatul comercial este prezumat a fi 
oneros. Acest caracter se deduce din faptul că afacerile 
comerciale încredinţate mandatarului nu sunt nici ele 
gratuite6.

Mandatul fiind plătit, în cazul contractului de man-
dat comercial, mandatarul este răspunzător atât pentru 
dol, cât şi pentru culpa comisă în executarea manda-
tului. Totodată, este important să menţionăm că chiar 
dacă părţile nu au prevăzut expres în contract plata unei 
remuneraţii, mandantul datorează remuneraţia, deoare-
ce „mandatul comercial nu se prezumă a fi gratuit”. 
Prin urmare, în absenţa unei stipulaţii contractuale, re-
muneraţia va fi stabilită de către instanţa de judecată7.

Răspunderea mandatarului este agravată în cazul 
mandatului comercial, aceasta fiind o consecinţă a fap-
tului că mandatarul este plătit pentru modul în care a 
tratat afacerile comerciale pe seama şi socoteala man-
dantului8.

Pornind de la cele expuse, luând în consideraţie 
faptul că mandatul comercial se prezumă a fi oneros, 
iar mandatul civil se prezumă a fi gratuit, se impune 
concluzia că mandatarul comercial, fiind plătit pentru 
serviciile sale, trebuie să răspundă pentru culpa levis in 
abstracto, diligenţa pe care ar fi trebuit s-o manifeste 
apreciindu-se în raport cu aceea a unui bun comerci-
ant, spre deosebire de mandatarul civil, căruia, lucrând 
gratuit, nu i se poate pretinde o mai mare grijă decât 
în propriile afaceri, şi care va răspunde numai pentru 
culpa levis in concreto9.

Vorbind despre puterea mandatarului, menţionăm 
că limitele puterilor mandatarului, în cazul mandatului 
comercial, nu sunt atât de stricte ca în cazul mandatului 
civil. Mandatarului îi este permisă o mai mare liber-
tate în acţiune şi celeritate a deciziilor, datorită situa-
ţiei schimbătoare a pieţei10. Mandatarul poate angaja 
pe mandant chiar peste prevederile mandatului primit, 
dacă aceasta duce la îndeplinirea în bune condiţii a afa-
cerii încredinţate.
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În cazul mandatului civil, împuternicirea trebuie să 
precizeze riguros puterile mandatarului, fie generale, 
fie speciale, mandatarul neputând face nimic altceva 
decât ceea ce este prevăzut în contract.

Mandatul comercial, ca şi mandatul civil, poate fi 
general, adică pentru toate afacerile mandantului, sau 
special, pentru o anumită afacere a acestuia, dar limi-
tele puterilor mandatarului în cazul mandatului comer-
cial, nu sunt tot atât de stricte ca în cazul mandatului 
civil. Într-adevăr, mandatul comercial conferă manda-
tarului o mai mare libertate de acţiune şi independenţă, 
reclamate de exigentele activităţii comerciale.

În privinţa reprezentării în cadrul acestor două con-
tracte, menţionăm că reprezentarea nu este de esenţa 
mandatului comercial. Există şi mandat comercial fără 
reprezentare, situaţie în care mandatarul doar transmite 
ofertele şi comenzile primite. Mandatul civil implică 
însă, în mod obişnuit, reprezentarea. Mandatarul în-
cheie acte juridice cu terţul în numele şi pe seama man-
dantului. Dar reprezentarea, de asemenea, nu este de 
esența, ci numai de natura mandatului civil. 

Astfel, dacă mandatul civil este un mandat cu re-
prezentare, mandatul comercial poate fi atât cu repre-
zentare, cât şi fără reprezentare. O formă tipică a man-
datului comercial fără reprezentare este contractul de 
comision11.

Prin urmare, mandatarul comercial, care acţionează 
cu reprezentare, încheie acte juridice cu terţii în numele 
şi pe seama mandantului, pe când mandatarul fără re-
prezentare încheie acte juridice în nume propriu, dar pe 
seama mandantului12.

Este important să menţionăm şi faptul că în cazul 
mandatului comercial, spre deosebire de cel civil, man-
datarul beneficiază de garanţii speciale, inclusiv drep-
tul de retenţie asupra bunului mandantului primit de la 
terţi, pentru a-şi asigura retribuţia. Prin acest privilegiu, 
se garantează mandatarului plata sumelor de bani pe 
care i le datorează mandantul, ca retribuţie, cheltuieli 
cu îndeplinirea mandatului şi despăgubiri13.

De asemenea, spre deosebire de mandatul civil care 
poate fi legal, convenţional sau judiciar, mandatul co-
mercial este doar convenţional, adică ia naştere în baza 
unei convenţii încheiate între parţi14.

Vorbind despre delimitarea contractului de mandat 
comercial de alte contracte decât cel de mandat civil, 
este important să menţionăm elementele esenţiale în 
baza cărora delimităm contractul de mandat comercial 
de contractul de muncă, contractul de agent şi contrac-
tul de administrare.

Există uneori tendinţa, mai ales în activitatea practi-
că, de a pune semnul egalităţii între contractul de man-
dat şi contractul de muncă. Vom încerca însă să arătăm 
că între cele două contracte trebuie să se facă o delimi-
tare strictă. 

Astfel, contractul de mandat comercial are ca obiect 
obligaţia mandatarului de a îndeplini acte cu conţinut 
juridic, ce constituie fapte de comerţ pentru mandant, 
în numele şi pe seama acestuia, ceea ce implică ideea 
de reprezentare, cu opozabilitatea tuturor actelor făcu-
te de acesta în limitele puterilor primite. În schimb, în 

contractul de muncă, salariatul nu face acte juridice, ci 
numai materiale, ceea ce exclude noţiunea de reprezen-
tare. Totodată, mandatarul îşi păstrează libertatea de 
acțiune faţă de mandant în conducerea afacerii cu care 
a fost însărcinat, spre deosebire de salariat, care se află 
în raporturi de subordonare faţă de cel care l-a angajat.

Această distincţie este greu de făcut însă în via-
ţa practică unde situaţiile sunt mai puţin tranşante, o 
activitate antrenând un amestec de acte juridice şi de 
acte materiale. De aceea, în interpretarea naturii exacte 
a contractului, trebuie să ne ataşăm mai puţin calificării 
pe care părţile au dat-o convenţiei lor, şi mai mult drep-
turilor şi obligaţiilor pe care aceasta le defineşte15.

O altă distincţie între aceste două contracte o regă-
sim în faptul că încheierea, rezilierea şi revocabilitatea 
contractului de mandat comercial este guvernată de 
regulile dreptului civil, ale dreptului comercial şi cele 
reieşite din contractul intervenit între părţi, iar în cazul 
contractului de muncă, acestea sunt guvernate de regu-
lile Codului muncii, ale legislației speciale în materie şi 
de cele ale contractului colectiv de muncă.

Potrivit celor expuse şi din literatura de specialitate 
ce conţine referiri în acest sens, menţionăm că princi-
pala deosebire dintre contractul de mandat comercial 
şi cel de muncă se referă la natura actelor încheiate. 
Astfel, mandatarul încheie acte juridice în numele şi 
pe seama mandantului, iar salariatul îndeplineşte acte 
materiale care exclud reprezentarea, el fiind subordonat 
patronului16.

Delimitând contractul de mandat comercial de con-
tractul de agent, evidenţiem faptul că contractul de 
agent se încheie între o persoană – numită reprezentant, 
şi o altă persoană numită reprezentat, sau agent – şi în 
temeiul căruia acesta din urmă îşi asumă obligaţia ca în 
schimbul unui comision, să trateze afaceri comerciale 
în numele şi pe seama celui dintâi.

Contractul de agent se deosebeşte de alte contracte 
de intermediere, inclusiv de contractul de mandat co-
mercial, prin două trăsături specifice, şi anume: com-
portă stabilirea unei relaţii de reprezentare între repre-
zentat şi reprezentant pe o durată mai îndelungată şi 
conţine în cuprinsul său clauza de exclusivitate terito-
rială.

Conform unor surse, un mandat comercial îl repre-
zintă şi contractul de agent. Acest contract se încheie 
între un comerciant (reprezentat) şi agent (reprezen-
tant), prin care agentul se obligă, în schimbul unei re-
muneraţii, să trateze afaceri comerciale pentru comer-
ciant. Prin contract, agentul se poate obliga să încheie 
acte juridice în numele şi pe seama reprezentatului, ori 
numai să procure oferte pe care reprezentatul le va fina-
liza potrivit intereselor sale17.

Agentul este un comerciant, iar remuneraţia se sta-
bileşte în funcţie de cifra de afaceri realizată în contul 
reprezentatului18.

Vorbind despre contractul de administrare și con-
tractul de mandat comercial, menționăm că, în litera-
tura de specialitate, natura juridică a raporturilor dintre 
administrator și societatea comercială este pe larg dis-
cutată generând mari controverse. 
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Astfel, menționăm două teorii care au marcat 
evoluția istorică a raportului dintre societate și admi-
nistrator19:

Teoria mandatului, în viziunea căreia adminis-1. 
tratorul este un mandatar al societății.

Teoria organicistă, conform căreia administrato-2. 
rul nu este doar un simplu împuternicit, ci are un statut 
mai complex, de organ care asigură exprimarea voinței 
colective a asociaților.

În evoluția istorică a atitudinilor științifice, în sta-
bilirea naturii juridice a raporturilor dintre societatea 
comercială și administratorii săi, teoreticienii dreptului 
comercial pot fi grupați în funcție de trei concepții, și 
anume20:

Concepția clasică, care se bazează pe „teoria 1. 
mandatului” care a dominat doctrina și jurisprudența 
europeană în secolul al XIX-lea și începutul secolului 
al XX-lea.

Concepția modernă, care se bazează pe „teoria 2. 
organicistă” care în prezent domină doctrina occiden-
tală.

Concepția actuală, care are la bază principiul 3. 
unificării regimului juridic al administratorilor din ori-
care formă juridică de societate comercială.

Potrivit concepției clasice, raporturile dintre ad-
ministrator și societate au izvorât dintr-un contract de 
mandat de drept comun21.

Conform concepției moderne, ideea de mandat 
este absorbită de ideea mai largă a reprezentării22. În 
consecință, raportul dintre administrator și societate nu 
ar mai fi un mandat, pur și simplu, ci un mandat cu 
conținut legal, asemănător celui al tutorelui.

În perioada actuală, delimitând contractul de man-
dat comercial de contractul de administrare, menţio-
năm că administratorul are prerogative diferite de cele 
ale mandatarului, având posibilitatea pe lângă încheie-
rea de acte comerciale, să îndeplinească şi alte atribuţii 
specifice23.

Prin urmare, menţionăm, în primul rând, că admi-
nistratorul are ca atribuţii conservarea şi administrarea 
unor bunuri, uneori chiar în obţinerea unui profit, în 
timp ce mandatarul poate avea o varietate mai largă de 
atribuţii. Practic, mandatarul poate încheia orice fel de 
acte în numele mandantului, cu excepţia celor care au 
caracter strict personal, cum ar fi: căsătoria, divorţul, 
întocmirea testamentului etc., vorbind de contractul de 
mandat comercial, specificăm că actele încheiate trebu-
ie să fie comerciale.

 O altă deosebire dintre aceste două contracte rezidă 
în faptul că mandatul comercial se încheie ca urmare 
a convenţiei dintre părţi, în timp ce administrarea se 
poate încheia şi prin intermediul unui legat acceptat de 
administrator. 

Din punctul de vedere al asemănărilor, menţionăm 
că prin intermediul ambelor instituţii, persoana însărci-
nată cu mandatul sau cu administrarea are posibilitatea 
de a încheia acte de dispoziţie. De asemenea, ambe-
le contracte au caracter strict personal, personalitatea 
mandantului sau a administratorului având o importan-
ţă deosebită în exercitarea lor.

În cazul mandatului, ca şi în cazul administrării, ac-
ţiunile persoanei împuternicite se răsfrâng direct asupra 
mandantului, în sensul că între acesta din urmă şi terţ se 
stabilesc raporturi juridice ca rezultat al actelor juridice 
încheiate de persoana împuternicită. Mandatarul, acţi-
onând în numele şi pe seama mandantului, nu răspun-
de pentru aceste raporturi juridice, cu excepţia cazului 
în care mandatarul a depăşit limitele împuternicirii şi 
mandatul nu a fost ratificat. De asemenea, actele juri-
dice încheiate cu depăşirea limitelor împuternicirii şi 
neratificate nu vor obliga pe mandant, decât, eventual, 
în cadrul unor obligaţii extracontractuale (de exemplu, 
gestiunea de afaceri)24.

Analizând în plan comparat cu alte contracte, con-
tractul de mandat comercial, concluzionăm că aces-
ta constituie o instituţie distinctă a dreptului civil, ce 
necesită o reglementare aparte în cadrul sistemului de 
drept al Republicii Moldova. 

În prezent, legislaţia în vigoare nu conţine norme 
speciale care s-ar referi doar la mandatul comercial, 
acesta fiind reglementat prin prisma mandatului civil, 
în baza cap. XIII al Codului civil al Republicii Mol-
dova.

Având în vedere faptul că mandatul comercial are 
un obiect diferit de cel al mandatului civil, are carac-
teristici distincte şi individuale, merită un loc aparte în 
sistemul de drept.
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în cazul determinării victimei la săvârşirea unor 
fapte imorale, în opinia lui S.Brînza şi V.Stati, 

acţiunea făptuitorului este îndreptată spre a o face să 
se decidă de a lua parte la cerşetorie, jocuri de noroc, 
desfrâu etc1. Alţi autori2, prin determinarea minorilor 
la săvârşirea faptelor imorale înţeleg: „Acţiunile în-
dreptate spre a incita dorinţa minorului să săvârşească 
fapte imorale, precum şi activitatea făptuitorului prin 
care sunt create condiţii propice săvârşirii unor aseme-
nea acte. De exemplu, procurarea localului, recrutarea 
jucătorilor, punerea la dispoziţie a mijloacelor necesa-
re, cum ar fi cărţile de joc, fişele, ruletele, mesele de 
joc, mijloacele care solicită un ajutor material, afişa-
rea unor anunţuri care apelează la mila publicului”.

În percepţia noastră, o astfel de definire a acţiunii 
prejudiciabile, vizând şi unele fapte care exced conţi-
nutul normativ, este mult prea largă. Determinarea la 
săvârşirea unor fapte imorale semnifică doar simpla 
exercitare a unei influenţe asupra minorului, având 
drept ţel ca ultimul să comită o faptă imorală. Nu-i 
putem imputa făptuitorului suplimentar şi unele fapte 
adiacente acţiunii de determinare. Respectivele fap-
te nu sunt cuprinse de acţiunea de determinare. Spre 
exemplu, recrutarea jucătorilor sau procurarea localu-
lui constituie acţiuni de sine stătătoare şi dacă acestea 
sunt prejudiciabile, săvârşite cu vinovăţie şi interzi-
se de legea penală, atunci pot fi eventual sancţionate 
în baza altor norme de drept penal, dar nicidecum de 
norma de la art.208 CP RM. O altă soluţie ar presupu-
ne încălcarea regulii cu statut de principiu, stipulată la 

alin.(2) art.3 CP RM – interpretarea extensivă defavo-
rabilă a legii penale este interzisă.

Ab initio, consemnăm că din analiza normei de 
incriminare de la art.208 CP RM, în special a abrevi-
erii „etc.”, remarcăm poziţia autorităţii legislative de 
a stipula o listă exemplificativă a faptelor imorale, la 
a căror comitere este determinat minorul. Cu titlu de 
exemplu sunt specificate: cerşetoritul, jocurile de no-
roc şi desfrâul. De aici şi concluzia privind voinţa le-
giuitorului: ori de câte ori va fi necesar, cei abilitaţi cu 
aplicarea legii penale vor aprecia dacă fapta la a cărei 
comitere este determinat minorul este sau nu una con-
trară normelor morale. După noi, o asemenea formulă 
tehnico-legislativă este una vicioasă, deoarece contra-
vine principiului legalităţii incriminării. Autoritatea 
legiuitoare ne îndeamnă la încălcarea principiului no-
minalizat prin specificarea unei liste exemplificative, 
dar nu exhaustive a faptelor imorale, ceea ce duce la 
efectuarea unei interpretări extensive defavorabile a 
legii penale, fapt interzis.

Totodată, la nivel european, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CtEDO) este preocupată de asi-
gurarea respectării principiului legalităţii incriminării. 
Astfel, ca rezultat al examinării cauzei Silver şi alţii 
versus Regatul Unit (25 martie 1983)3 şi a cauzei Ma-
lone versus Regatul Unit (02 august 1984)4, Comisia 
şi Curtea Europeană au statuat asupra celor trei con-
diţii ale legalităţii: 1) accesibilitatea, 2) previzibilita-
tea, 3) claritatea. Şi la nivel naţional, în art.53 al Legii 
nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative5, se 

DETERMINAREA  MINORILOR  LA  SăVâRŞIREA 
uNOR  FAPTE  IMORALE:  

MODALITATE  NORMATIVă A  FAPTEI  PREjuDICIABILE  
PREVăZuTă  LA  art.208 CP  RM

                 Stanislav CoPEŢCHI,
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REZuMAT
Obiectul prezentului demers ştiinţific îl formează analiza determinării minorilor la săvârşirea unor fapte imorale în 
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stipulează, printre altele, că drept trăsături calitative 
codul trebuie să întrunească precizia şi claritatea.

Cu această ocazie, susţinem punctul de vedere ex-
primat de A.Eşanu: „Evitarea unui conţinut exhaus-
tiv în norma de incriminare contravine condiţiei de 
previziune şi claritate. Mai mult ca atât, condamnarea 
persoanei în baza unor asemenea deziderate ar gene-
ra instituirea unui regim represiv şi nu unul preventiv 
în raport de conduita vizată prin aplicarea pedepsei. 
Într-adevăr, cum poate cetăţeanul să-şi reglementeze 
conduita atunci când norma enunţată este ambiguă”6. 
Prin urmare, o persoană care a atins vârsta de 18 ani 
nu poate cunoaşte care celelalte alte fapte imorale, la a 
căror comitere fiind determinat minorul, vor constitui 
infracţiune. Şi, eventual, condamnarea făptuitorului în 
baza unei norme neclare şi imprevizibile duce la ştir-
birea vădită a principiului legalităţii. Referitor la si-
tuaţia existentă, E.Carnauhov notează: „... legiuitorul 
moldovean ar trebui să specifice precis categoriile de 
fapte imorale la a căror săvârşire e determinat mino-
rul”7. Relevantă este şi opinia exprimată de S.Brînza: 
„În Partea specială a Codului penal al Republicii Mol-
dova, unor articole le lipseşte precizia necesară, ast-
fel încât devine necesară intervenţia legiuitorului, în 
vederea îmbunătăţirii calităţii lor”8. Acelaşi autor re-
marcă imposibilitatea de a nu manifesta subiectivism 
atunci când trebuie rezolvată dilema „moral-imoral”9. 
Într-adevăr, legiuitorul nu doar a indicat o listă neex-
haustivă a faptelor imorale la a căror comitere este 
determinat minorul, ci şi a pus pe seama celor abilitaţi 
cu aplicarea legii sarcina de a aprecia care faptă con-
travine normelor morale şi care nu. Evident, o astfel 
de formulă legislativă duce la creşterea pericolului de 
aplicare neuniformă a legii penale, în consecinţă fiind 
încălcat principiul legalităţii. 

În continuare, atenţia noastră va fi focusată pe ca-
racterizarea tipurilor de fapte imorale la a căror comi-
tere este determinat minorul.

Cerşetoritul reprezintă o formă de parazitism so-
cial care implică obţinerea de bani şi alte bunuri de 
la alte persoane, în mod repetat, prin provocarea la 
acestea din urmă a unui sentiment de jale. Cerşetoria 
este o manifestare a tendinţei parazitare de a trăi din 
exploatarea sentimentului de milă al publicului şi de 
a se sustrage de la îndeplinirea unei munci folositoare 
societăţii10. În cele mai dese cazuri, la practicarea cer-
şitului sunt implicaţi minori. De regulă, aceştia sunt 
de vârstă fragedă făcând parte din rândul familiilor 
socialmente vulnerabile, cu mulţi copii.

Iată un exemplu din practica judiciară în acest sens: 
B.I., pe parcursul lunii mai a anului 2010 a determi-
nat-o pe fiica sa Z.A. să săvârşească fapta imorală 
sub formă de cerşetorie, astfel încât la 13.05.2010, 
lângă biserica de pe bd. Decebal, 80, mun. Chişinău, 
a fost depistată minora Z.A. care cerşea la cererea 
tatălui său11.

În esenţă, toate punctele de vedere din literatura 
de specialitate, cu privire la conceptul cerşetoritului, 
exprimă aceeaşi idee: „cererea sistematică de către o 
persoană, care nu are un venit permanent, a banilor, 
hainelor sau altor bunuri materiale de la oameni stră-
ini”12; „încercările sistematice de a obţine bani, haine 
sau alte bunuri de la un cerc nedeterminat de oameni, 
prin folosirea adresărilor sau convingerilor verbale 
simple sau scrise de diferite tipuri”13; „cererea siste-
matică şi cu insistenţă, de la trecători sau pe la case, 
de bani, produse alimentare, îmbrăcăminte sau de alte 
bunuri materiale”14. Din definiţia dată cerşetoriei, po-
trivit căreia aceasta reprezintă fapta persoanei care 
apelează, în mod repetat, la mila publicului, cerând 
ajutor material, indiferent dacă are sau nu capacitatea 
de a munci, autorii S.Brînza şi V.Stati15 identifică ur-
mătoarele trăsături: 1) apelarea la mila publicului; 2) 
apelarea la mila publicului are ca obiect un ajutor ma-
terial; 3) apelarea la mila publicului este repetată; 4) 
nu contează dacă cel care apelează la mila publicului 
are sau nu capacitatea de a munci. De aici desprindem 
că, dacă persoana care a atins vârsta de 18 ani deter-
mină un minor la cerşirea doar de o singură dată, nu 
vom fi în prezenţa infracţiunii prevăzute la art.208 CP 
RM. Este obligatoriu ca victima să fi fost determinată 
la apelarea în mod repetat la mila publicului.

Dacă pe lângă acţiunile făptuitorului de determi-
nare la cerşetorie a minorului sunt prezente şi acţi-
unile de organizare a cerşetoriei în scop de a obţine 
pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste, 
cele comise, în virtutea regulii de calificare stipulate 
la alin.(2) art.118 CP RM, trebuie încadrate doar în 
conformitate cu art.302 CP RM – „Organizarea cer-
şetoriei”. În acest plan, S.Brînza şi V.Stati printre mo-
dalităţile faptice de exprimare a acţiunii de organizare 
a cerşetoriei indică asupra înaintării propunerii unor 
persoane să-şi dea consmiţământul de a fi cerşetori. 
Iar în calitate de victimă a infracţiunii de organizare a 
cerşetoriei poate fi, inclusiv, un minor16.

Jocul de noroc reprezintă o formă de generare şi 
proliferare a parazitismului social, o cale de sustra-
gere de la muncă, o pantă de lunecare spre trândăvie 
şi descompunere morală17. Pericolul social al deter-
minării minorilor la participarea la jocurile de noroc 
constă în faptul că minorii, ca şi membri ai genera-
ţiei în creştere, sunt educaţi în spiritul tendinţei de a 
trăi din contul altor persoane, de a duce un mod de 
viaţă parazitar, aceştia transformându-se în nişte po-
veri pentru societate, fiind învăţaţi să câştige în mod 
necinstit. Atragerea minorilor la jocurile de noroc, 
susţine К.К. Speranski18, presupune în cele mai dese 
cazuri, dezvoltarea la minori a abilităţilor de înşelare 
şi a altor aptitudini necinstite în scopul obţinerii unui 
câştig (venit care nu este obţinut prin muncă). Prin joc 
de noroc se înţelege orice joc (de cărţi, zaruri, ruletă, 
pariuri etc.) în care rezultatul competiţiei depinde în 
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cea mai mare măsură de hazard, de întâmplare şi în 
care sunt puse la miză şi pot fi câştigate sau pierdute 
de către participanţii la joc valori materiale: bani, bu-
nuri şi orice valori exprimabile în bani19.

De remarcat că în ordinea juridică naţională jocul 
de noroc dispune de o definiţie legală. Astfel, potri-
vit alin.(1) art.2 al Legii nr.285 din 18.02.1999 cu 
privire la jocurile de noroc (în continuare – Legea 
nr.285/1999)20, prin joc de noroc se înţelege jocul, 
desfăşurat conform regulilor, participarea la care 
permite a câştiga bani, alte bunuri sau drepturi pa-
trimoniale, iar rezultatul este generat, în întregime 
sau parţial, de evenimente aleatorii. Potrivit legii 
nominalizate, minorilor li se interzice, cu unele ex-
cepţii, participarea la jocurile de noroc. De aceea, 
este interzisă şi fapta de determinare a minorilor de 
a participa la asemenea jocuri. Iar dacă subiectul de-
terminării este o persoană care a atins vârsta de 18 
ani, un asemenea comportament cade sub incidenţa 
legii penale.

Conform art.3 al Legii nr.285/1999, jocurile de no-
roc se clasifică în:

a) jocuri de şansă, al căror rezultat este generat în 
întregime de elemente aleatorii, când cifrele întâm-
plătoare şi combinaţiile lor distribuite egal, de care 
depinde rezultatul jocului, se determină cu ajutorul 
cărţilor de joc, ruletei, zarurilor, biletelor de loterie, 
automatelor de joc sau în alt mod;

b) pariuri, al căror rezultat este generat parţial de 
elemente aleatorii, când jucătorul mizează pe caracte-
rul real sau ireal al unui oarecare eveniment, iar orga-
nizatorul jocului se obligă să plătească câştigătorului 
suma câştigului;

c) jocuri de abilitate, al căror rezultat depinde par-
ţial de abilitatea fizică a jucătorului, iar câştigul mi-
nim nu poate fi mai mic decât miza.

Din prima categorie fac parte: 1) casinoul, 2) apa-
ratele de joc şi 3) loteria.

Cazinoul este un local de joc special unde, folosind 
ruleta, mesele pentru jocuri de cărţi şi jocuri cu zaruri, 
precum şi alt inventar de joc, se desfăşoară jocurile de 
noroc autorizate, cu anunţarea câştigului în bani sau 
în alte bunuri (alin.(1) art.19 al Legii nr.285/1999).

Automatele de joc sunt dispozitive mecanice sau 
electronice, care se pun în funcţiune cu ajutorul mo-
nedelor, jetoanelor sau în alt mod şi la care câştigul 
este generat în exclusivitate de elemente aleatorii 
(alin.(1) art.22).

loteria este un joc de noroc în grup sau de masă, 
în cadrul căruia organizatorul jocului, într-un anu-
mit loc şi într-un anumit timp, desfăşoară între par-
ticipanţii la loterie – posesori ai biletelor de loterie 
– tragerea la sorţi a fondului de câştiguri al loteriei, 
conform schemei stabilite în condiţiile jocului; toto-
dată, căderea câştigurilor pe unele bilete de loterie nu 
depinde de voinţa şi de acţiunile subiecţilor activităţii 

loteristice, este absolut aleatorie şi nu poate fi de ni-
meni expres organizată (alin.(1) art.26).

Din a doua categorie fac parte pariurile propriu-zise 
numite şi totalizatorul care reprezintă un joc de noroc, 
bazat pe miză nemijlocit între jucători sau între jucători 
şi organizatorul jocului, în ceea ce priveşte rezultatul 
unui eveniment discutabil; totodată, premiul depin-
de de volumul total al mizelor, precum şi de numărul 
participanţilor câştigători. Repartizarea câştigurilor se 
efectuează după sistemul stabilit de regulile jocului.   

Totodată, în sensul Legii nr.285/1999, nu se consi-
deră jocuri de noroc:

a) loteriile în obiecte, care au caracter neregulat, 
distractiv şi care nu prevăd venit pentru organizatori 
în cazul în care costul total al biletelor de loterie emise 
nu depăşeşte 5000 lei, iar câştigul maxim – 3 salarii 
minime stabilite la ziua desfăşurării tragerii la sorţi;

b) jocurile, desfăşurate folosind maşini, aparate, 
dispozitive şi alte mijloace, care nu presupun elemen-
te aleatorii, având drept scop exclusiv încercarea for-
ţei, abilităţii şi dibăciei participanţilor, dacă câştigul 
maxim nu depăşeşte 2 salarii minime stabilite la ziua 
desfăşurării jocului;

c) jocurile, organizate de persoane fizice şi juridi-
ce, în cadrul cărora fondul de câştiguri se constituie 
din venitul propriu ale acestor persoane în scopul sti-
mulării activităţii de bază sau în scopuri publicitare şi 
care nu prevăd, sub nici o formă, plată pentru partici-
parea la joc.    

Norma premisă de consacrare a modalităţii norma-
tive de la art.208 CP RM este cea de la alin.(2) art.5 al 
Legii nr.285/1999, potrivit căreia participarea la jocu-
rile de noroc (cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abi-
litate) a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 
ani se interzice. Din norma citată, rezultă că minorii 
au totuşi dreptul să participe la loterii şi la jocurile de 
abilitate. Din care considerente, determinarea de către 
o persoană adultă a unui minor să participe la loterii şi 
la jocurile de abilitate nu va forma componenţa de in-
fracţiunea analizată. Totodată, nu interesează tipul lo-
teriilor la a căror participare este determinat minorul: 
loterii clasice, cifrice, momentane, loterii cu tiraje sau 
fără tiraje, loterii naţionale sau internaţionale, loterii 
de stat sau municipale, loterii în bani, în obiecte sau 
combinate, loterii desfăşurate de agenţi economici.

Desfrâul. În limbajul curent, prin desfrâu se înţele-
ge o atitudine desfrânată, depravare, imoralitate. Unii 
autori prin desfrâu înţeleg o descompunere morală, 
o destrăbălare, depravare, corupere, în care dispreţul 
pentru muncă se îmbină cu un mod de viaţă imoral21. 

Oare să reprezinte desfrâu, în contextul infracţiunii 
analizate, orice depravare, atitudine desfrânată? Con-
siderăm prea largă o astfel de accepţiune a termenului 
„desfrâu”.

În aceste condiţii, apare întrebarea: Care totuşi 
este înţelesul cuvântului „desfrâu” în sensul infrac-
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ţiunii stipulate la art.208 CP RM, reieşind din voinţa 
legiuitorului? I.Oancea22, referindu-se la conceptul de 
prostituţie în doctrina creştină, menţionează că între-
ţinerea raporturilor sexuale în afara căsătoriei se cali-
fică, potrivit creştinismului, drept desfrâu, care poate 
avea mai multe forme: concubinaj, adulter, prostituţie 
(curvie), sodomotism etc.

Apelând la interpretarea sistematică şi istorică, 
considerăm că prin „desfrâu” trebuie de înţeles prac-
ticarea prostituţiei. Interpretarea pe care o propunem 
îşi găseşte fundamentarea şi în literatura de specialita-
te autohtonă23. În acest sens, consemnăm că legislaţia 
penală a Republicii Moldova, în mare parte, a prelu-
at prevederile legislaţiei penale a fostei RSFSR. Încă 
conform art.210 CP RSFSR în redacţia din 196024, în 
dispoziţia normei, în calitate de faptă prejudiciabilă 
era indicat, printre altele „atragerea minorilor la prac-
ticarea prostituţiei”. Mai mult, şi în legislaţiile altor 
state-membre ale CSI în calitate de faptă imorală la 
a cărei comitere este determinat minorul figurează 
„prostituţia”. Nu este clar motivul din care autoritatea 
legislativă naţională a mers pe calea stipulării desfrâ-
ului, dar nu a prostituţiei în calitate de faptă imorală; 
or, legea penală trebuie să se bucure de claritate.

Incriminarea unei astfel de fapte se încadrează per-
fect în politica Consiliului Europei privind protecţia 
copiilor de diverse influenţări cu conotaţii sexuale. 
Instrumentul juridic de bază în acest sens, menit să 
asigure protecţia copiilor de respectivele influenţe, îl 
constituie Convenţia privind protecţia copiilor împo-
triva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Con-
venţia de la Lanzarote)25. Art.19 al numitei Convenţii, 
intitulat „Infracţiuni referitoare la prostituţia infanti-
lă”, prevede: „Fiecare Parte va lua măsurile necesare, 
fie legislative sau de altă natură, pentru a se asigura de 
incriminarea, printre altele, a faptei de determinare a 
unui copil să participe la prostituţie” (subl. ne apar-
ţine).

Dar ce înţelegem prin practicarea prostituţiei? 
S.Brînza şi V.Stati arată: „Pentru a putea fi conside-
rată prostituţie, o faptă trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: 1) să se exprime în practicarea de acte 
sexuale cu persoane diferite; 2) să implice procurarea 
mijloacelor de existenţă sau a principalelor mijloace 
de existenţă ca urmare a practicării de acte sexuale 
cu persoane diferite”26. După I.Oancea27, prostituţia, 
ca fenomen juridic, reprezintă activitatea sistematică, 
care poate avea statut de meserie sau ocupaţie ilega-
lă, de practicare a raporturilor sexuale în schimbul 
procurării foloaselor materiale, ce se caracterizează 
prin indeferenţa emoţională şi lipsa alegerii sau pre-
ferinţelor individuale faţă de client (beneficiar) la per-
soana care practică activitatea nominalizată. În teo-
ria de specialitate, prin practicarea prostituţiei se are 
în vedere: „intrarea în relaţii sexuale contra plată”28; 
„întreţinerea relaţiilor sexuale în mod repetat, contra 

plată, cu parteneri diferiţi, neavând la bază simpatii şi 
atracţii personale”29; „intrarea unei persoane de gen 
feminin (în cazul de faţă, care nu a atins vârsta de 18 
ani) în relaţii sexuale cu o persoană de sex masculin, 
contra plată”30; „intrarea în relaţii sexuale cu un client, 
precum şi prestarea altor servicii sexuale, care nu sunt 
legate de întreţinerea raporturilor sexuale”31; „intrarea 
repetată în relaţii sexuale, contra plată, cu persoane de 
gen masculin”32. 

Reflectând asupra definiţiilor enunţate, observăm 
că majoritatea autorilor pun accentul în special pe 
două trăsături ale prostituţiei: 1) întreţinerea de relaţii 
sexuale contra plată; 2) întreţinerea în mod repetat a 
relaţiilor sexuale. La fel, în timp ce unii indică asupra 
persoanei de gen feminin în calitate de persoană care 
intră în relaţii sexuale cu o altă persoană de gen mas-
culin, alţii consideră că poate să practice prostituţia 
atât persoana de gen feminin, cât şi de gen masculin. 
Având în vedere perioada contemporană în care trăim, 
unde iau amploare şi diverse forme netradiţionale de 
abateri de la normele moral-religioase, este neîndo-
ielnic faptul că şi persoana de sex masculin poate să 
practice prostituţia. Cu privire la acest aspect, S.Ulițki 
precizează: „Probabil, luând în considerare tradiţiile, 
a luat naştere poziţia precum că doar femeia poate să 
practice prostituţia. Dar acum prostituţia în rândul 
bărbaţilor nu poartă un caracter unic. Pentru „bărba-
ţii la comandă” se plăteşte chiar mai mult ca pentru 
femei”33. Nu de aceeaşi părere este şi legiuitorul tur-
kmen, care la alin.(2) art.139 CP34 pe post de variantă 
agravată a faptei de atragere la practicarea prostituţiei 
a prevăzut în calitate de victimă a infracţiunii minorul 
de gen feminin. De asemenea, constituie prostituţie 
nu doar întreţinerea unor raporturi sexual, ci şi presta-
rea altor servicii cu caracter sexual.

Specific infracţiunii examinate este faptul că în ca-
litate de persoană determinată să practice prostituţia 
apare minorul. Astfel, în sensul Convenţiei de la Lan-
zarote, prostituţia practicată de minori mai este denu-
mită „prostituţie infantilă”, care desemnează faptul de 
a folosi un copil pentru activităţi sexuale atunci când 
se oferă sau se promite sume de bani sau orice altă 
formă de remuneraţie sau de răsplată, indiferent dacă 
această plată, promisiune sau răsplată se oferă copilu-
lui sau unei terţe persoane. Iar în acord cu art.2 al Pro-
tocolul Facultativ la Convenţia cu privire la drepturile 
copilului, privind vânzarea de copii, prostituţia infan-
tilă şi pornografia infantilă35, prin prostituţie a copii-
lor se înţelege utilizarea copilului în activităţi sexuale 
în bază de remunerare sau orice altă formă de plată.

Sintetizând asupra definiţiilor formulate supra, 
considerăm că, în sensul art.208 CP RM, determi-
narea la practicarea prostituţiei presupune influenţa 
exercitată de o persoană care a atins vârsta de 18 ani 
asupra unui minor de gen feminin sau masculin de 
a întreţine orice act cu caracter sexual, cu persoane 



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

44

diferite, în mod repetat, contra unei sume de bani sau 
altei remuneraţii, ori unei răsplate, oferite sau promi-
se, pentru sine sau unei terţe persoane. 

Dacă în procesul determinării victimei să practice 
prostituţia în privinţa acesteia sunt săvârşite unele in-
fracţiuni contra libertăţii sau inviolabilităţii sexuale, 
cele comise urmează a fi încadrate în baza regulilor 
concursului de infracţiuni: potrivit art.208 CP RM 
şi, după caz, în conformitate cu lit.b) alin.(2) art.171, 
lit.b) alin.(3) art.171, lit.b) alin.(2) art.172, lit.a) alin.
(3) art.172, art.173, art.174, art.175 sau 1751 CP RM.

Ţinem să menţionăm şi următorul lucru: dacă vic-
tima infracţiunii, asupra căreia a fost exercitată influ-
enţă din partea adultului, a trecut la săvârşirea faptei 
imorale, fapta minorului de practicare a prostituţiei 
nu va forma contravenţia stipulată la art.89 C.contr. 
RM36 – „Practicarea prostituţiei”, din motivul că nu 
întruneşte semnele constitutive. Ori, în acord cu pre-
vederile alin.(1) art.16 C.contr. RM, este pasibilă de 
răspundere contravenţională persoana fizică cu capa-
citate de exerciţiu care, în momentul săvârşirii contra-
venţiei, are împlinită vârsta de 18 ani.

În altă ordine de idei, simpla acţiune de determi-
nare a unui minor la practicarea prostituţiei, în virtu-
tea regulii de calificare de la alin.(2) art.116 CP RM, 
urmează a fi calificată potrivit art.208 CP RM, având 
în vedere statutul special al victimei, chiar şi în con-
diţiile în care dispoziţia normei de la art.220 CP RM 
– „Proxenetismul” stipulează asupra acţiunii de de-
terminare drept modalitate normativă de exprimare a 
faptei prejudiciabile. În acelaşi timp, referindu-se la 
fapta de determinare a minorilor la practicarea pros-
tituţiei, unii autori37 susţin că respectiva faptă se află 
în legătură cu dorinţa persoanei adulte de a avea de 
la acest lucru un avantaj material. De unde surprin-
dem ideea că, de regulă, acţiunea de determinare la 
practicarea prostituţiei este succedată de tragerea de 
foloase materiale de pe urma practicării prostituţiei, 
faptă sancţionată potrivit art.220 CP RM. Tocmai de 
aceea optăm pentru modificarea legii penale. In con-
creto, propunem cu titlu de lege ferenda, excluderea 
desfrâului (prostituţiei) din lista faptelor imorale la a 
căror comitere este determinat minorul, în contextul 
infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM, urmând ca 
respectivul comportament infracţional să fie sancţio-
nat de norma de la art.220 CP RM. Concomitent, reie-
şind din statutul social vulnerabil al minorului, al re-
laţiilor sociale aferente acestuia, recomandăm institu-
irea la alin.(2) art.220 CP RM a unei noi circumstanţe 
agravante, care să incrimineze acţiunile prevăzute la 
alin.(1) (inclusiv, acţiunea de determinare la prac-
ticarea prostituţiei) săvârşite în privinţa unui minor. 
Iar un asemenea model întâlnim în legislaţia penală 
a Federaţiei Ruse. La fel, un prototip identic îl con-
feră şi legislaţiile penale ale altor state, ca de exem-
plu, Codul penal al Ucrainei38, care la art.303, intitulat 

„Proxenetismul sau atragerea persoanei la practicarea 
prostituţiei”, la alin.(3) stipulează, printre altele, fapta 
de atragere a minorului la practicarea prostituţiei, sau 
Codul penal al Elveţiei (art.195)39.

Remarcăm că, anterior, art.220 CP RM a cuprins 
un asemenea semn calificativ, şi anume: lit.a) alin.
(2) art.220 CP RM. Numai că prin Legea nr.184 din 
29.06.2006 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative40 (pct.40 art.I) litera a) a fost exclusă 
din acest alineat, iar literele b) şi c) au devenit literele 
a) şi b). Totodată, din dispoziţia alin.(1) art.220 CP 
RM au fost excluse şi cuvintele „precum şi recrutarea 
unei persoane pentru prostituţie”. Această modificare 
a fost rezultatul unor critici lansate la acel moment la 
adresa legiuitorului, invocându-se că modelul legis-
lativ existent nu permitea delimitarea dintre infracţi-
unea de trafic de copii şi infracţiunea de proxenetism 
anume din cauza că în dispoziţia normei de la art.220 
CP RM în calitate de modalitate normativă alternativă 
era prevăzută acţiunea de recrutare, iar la lit.a) alin.
(2) al aceluiaşi articol – minorul în calitate de victimă 
a infracţiunii.

Chiar şi aşa, ar putea exista unele obiecţii la pro-
punerea înaintată, şi anume, în legătură cu delimitarea 
traficului de copii de infracţiunea de proxenetism. Ca 
răspuns la o eventuală obiecţie, precizăm că în calitate 
de victimă a infracţiunii de proxenetism poate evolua, 
inclusiv, o persoană care nu a atins vârsta majoratului. 
Pentru a face posibilă delimitarea dintre aceste două 
infracţiuni este necesară apelarea la alte semne con-
stitutive, în special, la cele subiective. În acest sens, 
S.Brînză şi V.Stati41 punctează pe bună dreptate, asu-
pra următoarelor linii de demarcaţie între infracţiunea 
de trafic de copii şi proxenetism: dacă în cazul infrac-
ţiunii de proxenetism scopul este practicarea prostitu-
ţiei de către victimă, atunci în cazul traficului de copii 
scopul constă în exploatarea sexuală a victimei (subl. 
ne aparţine), incluzând exploatarea ei în prostituţie; 
prin comiterea infracţiunii de proxenetism făptuito-
rul trage foloase de pe urma practicării prostituţiei 
de către victimă, ultima însuşind o parte substanţială 
din beneficii, în timp ce, în cazul traficului de copii, 
întreaga activitate are loc în scopul, exclusiv, al ex-
ploatării victimei, folosul obţinut fiind astfel însuşit în 
întregime de către făptuitor.

Alte fapte imorale. În opinia unor autori42, prin alte 
fapte imorale se are în vedere o mare varietate de ac-
tivităţi antisocial, cum ar fi vagabondajul, perturbarea 
libertăţii conştiinţei, a armoniei, conveţuirii interetni-
ce, tulburarea liniştii publice şi alte activităţi prin care 
este atinsă coexistenţa socială. La categoria altor fap-
te imorale, L.Gârla atribuie: consumul sistematic de 
băuturi alcoolice; întrebuinţarea substanţelor cu efect 
narcotizant; vagabondajul43. Accentuăm că atragerea 
minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente 
sau alte substanţe cu efect narcotizant duce la anga-
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jarea răspunderii penale în baza art.209 CP RM. În 
acelaşi timp, constituie contravenţie aducerea mino-
rului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte 
substanţe, faptă prevăzută la art.88 C.contr. RM. De 
aceea, prin altă faptă imorală, în conjunctura infracţi-
unii analizate, nu se are în vedere întrebuinţarea sub-
stanţelor cu efect narcotizant şi consumul de băuturi 
alcoolice. De consemnat că fapta contravenţională 
specificată la art.88 C.contr. RM, într-o măsură oare-
care, este similară cu fapta ce era prevăzută în Codul 
penal al Republicii Moldova în redacţia din 196144, 
la art.224/1 – Atragerea minorilor la beţie. Odată cu 
adoptarea noii legi penale, autoritatea legislativă a 
decis dezincriminarea unei astfel de fapte, ulterior 
aceasta fiind trecută în sfera extrapenalului. De aceea, 
în ipoteza aducerii minorului în stare de ebrietate pro-
dusă de consumul de băuturi alcoolice, aplicabil va fi 
art.88 C.contr. RM, nu însă art.208 CP RM, sintagma 
„alte fapte imorale” neincluzând şi consumul de bău-
turi alcoolice.

Concluzionăm că prin alte fapte imorale urmează a 
se înţelege totalitatea faptelor care vin în contradicţie 
cu normele eticii, altele decât cerşetoritul, jocurile de 
noroc, desfrâul, consumul ilegal de droguri, medica-
mente sau alte substanţe cu efect narcotizant, şi care 
nu constituie infracţiuni (de exemplu, vagabondajul, 
beneficierea de serviciile unei prostituate etc.). Aces-
tea pot fi, inclusiv, unele fapte interzise de alte cate-
gorii de legi extrapenale. Accentuăm în mod repetat 
asupra pericolului interpretării extensive defavorabile 
a legii penale, în ipoteza tragerii la răspundere penală 
în baza art.208 CP RM a unei persoane adulte pentru 
fapta de determinare a unui minor la săvârşirea unei 
alte fapte imorale decât celei prevăzute expres în dis-
poziţia normei de incriminare (cerşetorit, desfrâu, jo-
curi de noroc).

În final, luând în considerare tratamentul sancţi-
onator discriminatoriu al persoanelor care determină 
minorii la săvârşirea faptelor imorale în raport cu cele 
care atrag minorii la activitate criminală sau instigă 
la săvârşirea infracţiunilor, venim cu propunerea de 
lege ferenda de disociere a determinării minorilor la 
săvârşirea unor fapte imorale de atragerea acestora la 
activitate criminală şi instigarea lor la săvârşirea in-
fracţiunilor. Contravine principiului egalităţii cetăţe-
nilor în faţa legii pedepsirea unei persoane pentru fap-
ta de determinare a minorilor la săvârşirea unor fapte 
imorale, în baza aceleiaşi norme care prevede răspun-
derea penală pentru instigarea minorilor la săvârşirea 
infracţiunilor, chiar dacă legiuitorul a procedat la in-
stituirea unor pedepse alternative şi relativ-determina-
te. Nu sunt deloc comparabile instigarea minorilor la 
săvârşirea unei infracţiuni (de exemplu, omorul inten-
ţionat) cu determinarea la săvârşirea unei fapte imora-
le (de exemplu, cerşetoritul). Din aceste considerente, 
urmează ca legiuitorul naţional să renunţe la nivelarea 

artificială a gradului de prejudiciabilitate al faptei de 
instigare a minorilor la săvârşirea infracţiunilor şi al 
celei de determinare la săvârşirea unor fapte imora-
le. Şi în doctrina statului vecin, Ucraina, prevederile 
Codului penal al căreia conţin aceeaşi inadvertenţă, 
se susţine cu vehemenţă divizarea celor două fapte în 
norme penale separate, invocându-se anume pericolul 
social diferit al acestora45. Cu atât mai mult că pe plan 
internaţional există un asemenea model legislativ care 
să incrimineze în mod distinct, într-un articol aparte, 
fapta de atragere a minorilor la săvârşirea infracţiunii 
de atragerea minorilor la săvârşirea unor fapte imo-
rale. Este vorba despre legislaţia penală a Federaţiei 
Ruse46, a Armeniei47, a Republicii Belarus48 etc. Iar 
pentru a nu încărca textul legii penale, luând în calcul 
şi modelele legislative străine, considerăm oportună 
comasarea într-un singur articol a determinării mino-
rilor la săvârşirea unor fapte imorale (cu excepţia de-
terminării la desfrâu) cu fapta de atragere a minorilor 
la consumul ilegal de droguri, medicamente sau alte 
substanţe cu efect narcotizant, prevăzută la art.209 CP 
RM.

În urma studiului întreprins, concluzionăm că mo-
delul legislativ actual al art.208 CP RM, în special ce 
ţine de determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte 
imorale, în calitate de modalitate normativă alternati-
vă a faptei prejudiciabile prevăzută la art.208 CP RM, 
este unul imperfect, pentru ce şi necesitatea stringentă 
de modificare a textului de lege nominalizat. 
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în cele ce urmeză, ne-am propus să cercetăm 
cele mai esențiale deosebiri și asemănări între 

cele două forme ale proprietății comune, fapt survenit 
din necesitatea definirii naturii juridice a dreptului de 
proprietate comună pe cote-părți și a dreptului de pro-
prietate comună în devălmășie. Opiniile contradictorii 
din practica judiciară și din literatura de specialitate 
ne determină să cercetăm sub aspect comparativ natu-
ra juridică a formelor proprității comune ca, în final, 
să ne expunem asupra conținutului naturii juridice, 
coroborat cu prevederile legislative și cele practice.

 Importanța naturii juridice a dreptului de propri-
etate comună pe cote-părți și a dreptului de propri-
etate în devălmășie survine din structura internă de 
organizare a acestor forme a dreptului de proprietate. 
Odată ce vom determina natura juridică a acestora, 
vom putea să găsim răspunsuri pentru problematica 
reglementării regimului juridic al dreptului de propri-
etate comună, cu toate consecințele juridice pe care le 
comportă.

 Interferența reglementărilor legale, omisiunea 
unor norme juridice specifice practicii judiciare și 
diferențele dintre aceasta și realitatea socială face din 
abordarea naturii juridice o analiză esențială.

 Din motivul că dreptul de proprietate comună 
este considerat în literatura de specialitate1 ca fiind o 
modalitate a dreptului de proprietate, în consecință și 
cele două forme ale proprietății comune reprezintă in-

discutabil modalități ale dreptului de proprietate. Ast-
fel reiese și o primă asemănare între cele două, fapt 
indiscutabil apărut ca o consecință a atribuirii unui 
astfel de aspect. Atât în cadrul proprietății comune pe 
cote-părți, cât și a proprietății comune în devălmășie 
suntem în prezența a mai multor titulari, care își exer-
cită concomitent și simultan atributele dreptului de 
proprietate asupra bunului comun. 

O altă asemănare face referire la voința titularilor 
de a continua sau nu a se afla în proprietate comună, 
indiferent de forma sa, existând oricând posibilitatea 
încetării acesteia. Încetarea dreptului de proprietate, 
în cadrul proprietății comune are loc, de cele mai mul-
te ori, prin partajarea bunurilor, aplicându-se aceleași 
reguli, doar cu anumite particularități distincte pentru 
fiecare formă a proprietății comune în parte. Drept 
efect juridic comun este faptul că în urma partajării, 
indiferent de forma dreptului de proprietate existentă 
anterior, bunul sau o cotă-parte din acesta este deținut 
cu titlu de proprietate exclusivă.

 O particularitate dedusă din practica judiciară și 
din existența unor interpretări deficitare face cunoscut 
faptul că dreptul de proprietate comună în devălmășie 
ar putea exista doar în cadrul proprietății private și 
aparținând doar persoanelor fizice. 

Din reglementările Codului civil2, și anume, alin. 
(2) art. 344, reiese că proprietatea comună poate apărea 
în temeiul legii sau în baza unui act juridic. Luând în 
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DREPTuLuI  DE  PROPRIETATE  COMuNă  PE  COTE-PăRțI 
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DEVăLMășIE
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considerație că și proprietatea comună în devălmășie 
este o formă a proprietății comune, atunci și aceasta 
din urmă poate apărea în temeiul unui act juridic sau a 
legii. În temeiul legii suntem cunoscuți cu reglemen-
tările Codului civil (art.371) și ale Codului familiei3, 
(art. 19), iar în ceea ce privește în baza unui act juri-
dic, atunci aceasta poate apărea ori de câte ori există 
voința unor persoane exprimate în acest sens.

 Astfel, dreptul de proprietate comună în 
devălmășie reprezintă o modalitate a dreptului de 
proprietate înfățișat în toate formele acestuia, atât în 
cadrul proprietății publice și aparținând și persoanelor 
juridice, nu doar celor fizice.

În continuare, vom aborda aspectul privind 
apartenența dreptului de proprietate comună pe cote-
părți și a dreptului de proprietate în devălmășie la ca-
tegoria de modalități a dreptului de proprietate. 

În opinia autorului L.Pop4 „Dreptul de proprieta-
te afectat de modalități este acel drept de proprietate 
asupra unuia sau mai multe bunuri care fie că aparțin 
simultan și concurent la două sau mai multe persoane, 
fie că existența lui viitoare în patrimoniul titularului 
actual depinde de un eveniment sau de o împrejurare 
prevăzută de lege sau stabilită prin voința omului.” 

Din definiția enunțată, putem afirma că atât dreptul 
de proprietate comună pe cote-părți, cât și dreptul de 
proprietate comună în devălmășie sunt drepturi reale, 
având caracteristici comune cu acestea, cât și caracte-
ristici specifice drepturilor de proprietate în special. 

De asemenea, exercitarea concomitentă și simulta-
nă a atributelor dreptului de proprietate nu face nici o 
deosebire de ordin calitativ între titularii proprietății 
comune. Unica deosebire existentă între cele două 
varietăți ale proprietății comune este aceea că, în cazul 
proprietății comune pe cote-părți, suntem în prezența 
unei diferențe de ordin cantitativ, sub forma trăsătu-
rii de cunoaștere a întinderii unei cote-părți, diferență 
care nu modifică prerogativele exercitării dreptului de 
proprietate.

Fiind evidente unele trăsături specifice atât pen-
tru proprietatea comună în devălmășie, cât și pentru 
proprietate comună pe cote-părți, nu putem decât șă 
împărtășim atribuirea acestora la modalitățile dreptu-
lui de proprietate. Diferențele privind numărul titula-
rilor, a duratei de existență cât și metodele de apăra-
re ne face să constatăm deosebiri față de dreptul de 
proprietate exclusiv și să considerăm că modalitățile 
dreptului de proprietate nu reprezintă altceva decât 
varietăți, cu trăsături specifice, care oferă prerogative 
la dezvoltarea unor noi forme ale dreptului de propri-
etate.

 La determinarea naturii juridice a dreptului de 
proprietate comună pe cote-părți, au fost elabora-
te mai multe teorii, care au evidențiat, mai mult 
sau mai puțin, trăsăturile specifice acestei categorii 
proprietății comune. O primă teorie ce se impune a 

fi analizată este cea ce aparține romaniștilor moderni. 
În cadrul evoluției acesteia, s-a menținut ca idee că 
bunul deținut în comun nu este divizat materialmente 
și faptul că coproprietarul deține câte o cotă-parte. 

 Însă asupra aspectului privind obiectul divizării 
teoria în cauză cunoaște mai multe varietăți. Într-o pri-
mă concepție se consideră ca obiect al divizării bunul 
comun, și nu dreptul de proprietate asupra bunului, 
iar cea de-a doua accepțiune se consideră a fi valoa-
rea bunului sub aspectul utilizării și folosinței bunu-
lui. În ceea ce privește opinia conform căreia are loc 
divizarea bunului și nu a dreptului de proprietate, am 
enunțat anterior și mai subliniem că în cadrul acestei 
forme a proprietății comune are loc divizarea dreptu-
lui de proprietate, și nu a bunului. Divizarea bunului 
poate avea loc sau nu odată cu încetarea dreptului de 
proprietate comună pe cote-părți. De asemenea, nu se 
cunoaște care anume parte a bunului aparține persoa-
nei, din considerentul că cota-parte este o entitate ale-
atorie, necunoscându-se exactitatea părții materiale 
deținute. 

Consemnăm în argumentarea opoziției teoriei 
date că specific proprietății comune pe cote-părți este 
atribuirea unor cote-părți din dreptul de proprietate, 
și nu a unor cote-părți reale sau ideale din bunul co-
mun. Considerăm oportună argumentarea autorului 
D.Lupulescu conform căreia „…în cazul în care o 
parte din bunul comun sau un anumit bun din univer-
salitatea de bunuri comune piere din cauză de forță 
majoră, dreptul de proprietate comună asupra bunu-
rilor rămase nu încetează pentru unul sau altul din-
tre titularii acestui drept, ci el se menține pentru toți 
proprietarii, dar va fi micșorat, în funcție de paguba 
suferită și proportional cotei lor părți din dreptul de 
proprietate”5.

 În ceea ce privește cel de-al doilea aspect contra-
dictoriu al teoriei, autorul român A.Ionașcu6 consideră 
că obiect al divizării ar fi valoarea bunului, și anume: 
„… o cotă-parte nu din dreptul de proprietate sau din 
bun privit în materialitatea sa, ci o cotă-parte din va-
loarea bunului comun, cotă-parte exprimată valoric”.

 Cea de-a doua teorie este cea clasică și, în ciu-
da faptului că acesta presupune unele contradicții 
și cunoaște vădite diferențe față de sensul exact al 
dreptului de proprietate comună pe cote-părți, totuși 
cunoaște o aplicabilitate practică și este susținută, pe 
alocuri, de unii autori. Ceea ce este specific teoriei 
date este faptul că există doar un singur drept de pro-
prietate asupra bunului, dreptul în cauză este divizat 
în cote-părți abstracte și aparține în comun tuturor co-
proprietarilor, iar în urma divizării intelectuale a drep-
tului de proprietate se vor obține cote-părți abstracte 
care și constituie obiectul dreptului fiecărui copropri-
etar privit individual. 

 În concluzie, teoria în cauză presupune că dreptul 
de proprietate comună pe cote-părți reprezintă o stare 
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a dreptului de proprietate, cu deosebirea că aparține 
mai multor persoane, asupra aceluiași bun, iar acesta 
din urmă nu este divizat în natură. 

 Cea mai vizibilă contradicție este cea referitoa-
re la existența unui singur drept de proprietate, ceea 
ce este contrar caracteristicii dreptului de proprietate 
comună pe cote-părți de a fi divizat pe cote-părți și, 
în consecință, de a fi în prezența a două drepturi de 
proprietate: cel privind unicitatea asupra bunului și 
dreptul asupra unei cote-părți. De aici și imposibili-
tatea existenței a două drepturi de proprietate asupra 
aceluiași bun sau a unei cote-părți din el concomi-
tent.

 Din prevederile Codului civil putem desprinde 
unele aspecte asemănătoare cu conceptul exprimat în 
cadrul teoriei clasice, și anume, în ceea ce privește 
divizarea abstractă a dreptului de proprietate comună, 
existența unor cote-părți ideale din bun, și ideea că 
dreptul de proprietate ce aparține fiecărui coproprietar 
se răsfrânge asupra întregului bun, și nu doar asupra 
unei cote-părți din acesta. 

 Opusă teoriei clasice, teoria pluralității de drep-
turi de proprietate se caracterizează prin aceea că 
asupra aceluiași bun comun există mai multe drepturi 
de proprietate. În cadrul teoriei date se consideră că 
pluralității de titular le aparține tot atătea drepturi de 
proprietate, fiecare având un caracter limitat, dar în 
esență cu același regim juridic, dar că acesta din urmă 
se răsfrânge asupra unui singur bun comun. În opinia 
unor autori, se consideră că „dreptul este individual 
în mâinile fiecărui coproprietar, pentru o cotă-parte 
ideală din bun, dar pentru că mai multe persoane au 
drepturi asupra aceluiași bun, exercițiul este plural”7. 
Într-o altă opinie, se consideră „că proprietatea comu-
nă se caracterizează printr-o pluralitate de titulari”8.

 O altă teorie ce încearcă a determina natura juridi-
că a dreptului de proprietate comună pe cote-părți este 
cea a proprietății colective. Definitoriu pentru teoria 
dată este faptul că dreptul de proprietate comună pe 
cote-părți este un drept ce aparține unei colectivități 
– constituind un subiect de drept de sine stătător, 
ca obiect al acesteia este considerat bunul comun și 
prezența unei voințe colective a coproprietarilor. De 
asemenea, conform autorilor acestei teorii „bunul 
comun constituie obiectul unui drept de proprieta-
te colectiv ce aparține colectivității coproprietarilor, 
precum și a altor drepturi de proprietate exclusive ce 
aparține fiecărei coproprietăți în parte”9.

 Din cele enunțate, putem observa o asemănare cu 
teoria clasică prin existența unui drept de proprietate 
asupra unui bun comun și a unor drepturi individuale 
ale coproprietarilor asupra aceluiași bun. Asemănător 
criticilor aduse teoriei clasice și teoria proprietății co-
lective este supusă unor neconcordanțe cu reglemen-
tarea legislativă actuală.

 Cea mai acerbă critică survine din imposibilita-

tea coexistenței unui drept colectiv împreună cu un 
drept exclusiv al fiecărui coproprietar asupra bunului 
comun. În opinia autorului D.Lupulescu, „o divizare 
a unui drept fie ea și numai intelectuală, atrage după 
sine în mod necesar o divizare cantitativă a însuși 
conținutului său”10. 

 O ultimă teorie elaborată ca urmare a nedetermi-
nării suficiente a naturii juridice a dreptului de pro-
prietate comună pe cote-părți este teoria modernă a 
coproprietății – ca drept real sui generis. Nici teoria în 
cauză nu oferă un răspuns exact privind natura juridică 
a dreptului de proprietate comună pe cote-părți, doar 
oferind o alternativă a determinării acesteia și nicide-
cum nu exprimă esența acestui drept de proprietate. 

 Această alternativă constă în faptul că dreptul de 
proprietate comună pe cote-părți reprezintă un drept 
real de sine stătător. În opinia lui A.Ionașcu, „Drep-
tul de proprietate comun pe cote-părți este privit, 
în această teorie, ca o formă juridică de apropiere a 
bunurilor, distinctă de celelalte forme de apropiere – 
proprietatea individuală și proprietatea colectivă”11. 

 Astfel, observăm că dreptul de proprietate pe cote-
părți are particularități distincte, nu se contopește cu 
natura juridică a dreptului de proprietate și capătă o 
formă distinctă. De asemenea, nu putem asimila drep-
tului de proprietate comună pe cote-părți nici similitu-
dinea cu alte drepturi reale recunoscute de lege. 

 În opinia doctrinarului român D.Lupulescu „a ca-
racteriza dreptul de proprietate comună pe cote-părți 
ca fiind un drept sui generis, adică ceva special, parti-
cular în felul său fără a stabili legătura ce există între 
acest drept și dreptul de proprietate privată ce aparține 
exclusiv unei persoane, și fără a-i stabili structura 
sub care se înfățișează, trăsăturile specifice, precum 
și modul de exercitare a atributelor ce-i alcătuiesc 
conținutul, înseamnă, de fapt, a ocoli soluționarea 
acestei probleme și nu stabili natura sa juridică”12. 

 Unele aspecte, de ordin terminologic și ca esență, 
au dus la apariția unor contradicții privind catalogarea 
comunității de bunuri a soților ca fiind, prin natura 
sa juridică, un drept de proprietate comună pe cote-
părți. Din considerentul că, în literatura de speciali-
tate și practica judiciară, nu se face o distincție în-
tre termenii de coproprietate, proprietate comună și 
proprietate comună pe cote-părți, există premisele a 
se considera proprietate comună în devălmășie a fi o 
formă a coproprietății. Termenii de „coproprietate” și 
„proprietate comună” fiind utilizați ca sinonimi, pe 
bună dreptate, se poate face confuzia între termenii 
de „proprietate în devălmășie” și „proprietate comună 
pe cote-părți”. Considerăm, cel mai oportun, a utiliza 
reglementările legale (art.345) și a considera propri-
etate comună pe cote-părți și proprietate comună în 
devălmășie forme ale proprietății comune. 

 De asemenea, conform unei alte opinii, se con-
sideră că devălmășia „trebuie socotită ca o stare de 



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

50

indiviziune forțată, pentru că ea există în afara voinței 
soților pe toată durata căsătoriei, în sensul că nu poate 
fi sistată cât timp subzistă scopul pentru care a fost 
constituită, dar în același timp, vremelnică, tempora-
ră, putând înceta prin partaj la desfacerea sau înceta-
rea căsătoriei”13. 

 Concluzionăm prin a menționa că dreptul de pro-
prietate comună în devălmășie nu poate fi considerat 
o formă a indiviziunii, aceasta deosebindu-se, sub as-
pectul structurii sub care se înfățișează, precum și prin 
trăsăturile distincte pe care le dețin. Iar formularea 
conform căreia proprietate comună în devălmășie ar 
fi o formă a coproprietății sau a indiviziunii ar trebui 
considerate a fi eronate.

 Concluzii
 În urma analizei comparative efectuate asupra na-

turii juridice a proprietății comune pe cote-părți și a 
proprietății comune în devălmășie, am putea face ur-
mătoarele specificări: 

– atât dreptul de proprietate comună pe cote-părți, 
cât și dreptul de proprietate comună în devălmășie 
sunt considerate modalități ale dreptului de proprie-
tate;

– dreptul de proprietate comună pe cote-părți se 
caracterizează prin pluralitatea de titulari, fiecare co-
proprietar fiind titularul exclusiv al unei cote-părți 
ideale și abstracte, exercitarea atributelor dreptului de 
proprietate având loc simultan și concurent, iar cotele-
părți reprezintă modalități de determinare a întinderii 
dreptului de proprietate;

– dreptul de proprietate comună în devălmășie se 
caracterizează prin pluralitate de titulari, existența 
unui bun comun, fără însă a se cunoaște întinderea 
dreptului de proprietate deținută de fiecare copropri-
etar devălmaș;

– s-a specificat că dreptul de proprietate comună 
în devălmășie poate fi constituit atât asupra proprieții 
publice sau private, cât și de către persoanele fizice și 
juridice;

– la determinarea naturii juridice a proprietății co-
mune pe cote-părți, s-a observat multitudinea de teorii 
formulate, dar lipsa uneia care să întrunească în tota-
litate esența și trăsăturile acestei forme a proprietății 
comune;

– s-au specificat erorile de ordin terminologic utili-
zate pentru determinarea naturii juridice a proprietății 
comune în devălmăție.

Recenzent: 
Sergiu BăIEșu, 
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conferențiar universitar
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Actualitatea social-juridică elucidează o neîn-
credere în justiție. Democratizarea societății 

contemporane este însoțită de un complex proces 
de perfecționare calitativă a membrilor săi. Prezin-
tă un interes accentuat subiectele abordate: din sfera 

justiției, a calității și eficienței justiției. La fel, un in-
teres tot mai sporit prezintă și personalitatea fiecărui 
magistrat în parte. Subiecte de discuții aprinse au de-
venit independența, imparțialitatea și integritatea per-
sonală a magistratului. Integritatea, în context, repre-

INTEGRITATEA  MAGISTRATuLuI – OBIECTIV  ESENțIAL  AL 
uNEI  juSTIțII  CONTEMPORANE 

Tatiana NoVAC,
doctorand (USM)

REZuMAT
Alături de subiectul justiției, prin prisma categoriilor de calitate și eficiență, un interes tot mai sporit prezintă și persona-

litatea fiecărui magistrat în parte, atenție fiind acordată independenței, imparțialității și integrității personale a magistratului. 
Dacă procesul de formare a integrității este inițiat prin formarea personalității umane însăși, integritatea profesională își are 
începuturile la etapa primară a instruirii profesional-juridice. Un potențial magistrat necesită a avea și un nivel corespun-
zător de integritate, limitele acesteia fiind determinate prin norme juridice-principii. Accentul cade pe necesitatea testării 
periodice a integrității magistraților aflați în exercițiul funcțiunii, întrucât testarea inițială de integritate a candidatului ma-
gistrat nu este suficientă decât pentru o perioadă scurtă de timp. Multipli factori – incompetența profesională, dezamăgirea 
în nivelul general de integritate, hotărâri incorecte ale CSM și, respectiv, ale CSP, lipsa de transparență în ce privește accesul 
la diferite etape de instruire profesional-juridică, de evaluare finală, modul de alegere a membrilor magistrați judecători și 
magistrați procurori, a membrilor profesori la adunările profesionale generale – prezintă pericole sporite pentru integritatea 
magistratului. Principiul integrităţii reflectă esenţa interacţiunii dreptului cu justiţia, într-o manifestare de ordin social. Inte-
gritatea înseamnă conformitatea cu dispoziţiile legale cu caracter imperativ – onerative şi prohibitive. Principiul integrității 
nu este reflectat în legislaţia naţională. În România însă integritatea funcţiei publice presupune îndeplinirea cumulativă a trei 
condiţii: incoruptibilitatea deciziei; respectarea principiului transparenţei şi al competitivităţii; buna administrare în sensul 
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei. Valoarea principiului integrității este explicată prin necesitatea de a păstra o imagine 
de imparțialitate și corectitudine a justiției în fața societății, ceea ce generează, la rândul său, încredere în acest sistem de 
instituții, în aspirație spre dreptate și echitate. Autorul face o delimitare între integritatea profesională expresă, sesizată în 
orele de serviciu ale magistratului și integritatea profesională generală – în afara orelor de serviciu a magistratului. Inte-
gritatea magistratului este formată din demnitate și onoare. Onoarea este aprecierea dată personalităţii de către societate și 
depinde foarte mult de principiile morale impregnate în conştiinţa comunităţii sociale. Termenul „demnitate” reprezintă au-
toaprecierea personalităţii, bazată pe aprecierea ei de către societate. Deosebirea principală între onoare şi demnitate constă 
în faptul că onoarea este o trăsătură socială obiectivă, iar la demnitate, în prim-plan, se situează aspectul subiectiv, autoapre-
cierea. Drept concluzie, autorul statuează că este imposibilă manifestarea integrității magistratului, dacă nu este consolidat 
sistemul de garanții sociale, acel câmp psihologic de legalitate, chemat să influențeze psihologic magistrații, insuflându-le 
acel potențial de demnitate și onoare, dar și garanția integrității – toate fiind asigurate de stat.

Cuvinte-cheie: integritate, magistrat, justiție, instruire profesional-juridică, independența justiției.

SuMMARy
The personality of the magistrate and the magistrate’s independence impartiality integrity are as important topics for 

investigation as justice itself, by such characteristics as quality and efficiency. If the formation of the integrity initiates with 
the formation of the human personality, the professional integrity begins with the primary step of legal training. A potential 
magistrate must have inclusively a proper level of integrity, its limits being determined by norms- principles. It is compulsory 
to organize a periodical test of the integrity of magistrates on duty, because the initial test of integrity is not sufficient for a 
long time. There are too many factors that affect the magistrate’s integrity as, for example: professional incompetence, disap-
pointment in the general level of integrity, incorrect decisions of the Supreme Court of Magistracy and the Supreme Court of 
the Prosecutors, the lack of transparency referring to the access of legal training, final evaluation, the modality of selection 
the magistrates – judges and prosecutors – and the professors-members of the general professional assembly. The principle 
of integrity means the interaction between law and justice, in a social dimension. Integrity represents the conformity with the 
imperative norms – that impose obligations and that enforce abstention. It is not reflected in the national legislation, but in 
Romania the integrity of the public function presumes three cumulative conditions: the incorruptibility of the decision; transpar-
ency and competition; a good administration in the sense of economy and efficiency. The value of the principle of integrity is 
explained by the necessity to keep an impartial and correct image of the justice, these circumstances insuring trust in this system 
of state institutions, in the aspirations in justice and equity. The author distinguishes the expression of professional integrity 
that is proper for the magistrate’s activity directly and the general professional integrity – out of the professional activity itself. 
The magistrate’s integrity includes honour and dignity. The honour is the appreciation given to the personality by the society 
and depends a lot on the moral principles of the community culture and conscience. The dignity represents self-esteem, based 
on the appreciation given by the society. The main difference between honour and dignity is that the first one is an objective 
social feature at the same time when dignity posts in the foreground the subjective aspect, the self-esteem. As a conclusion, 
the author mentions that the magistrate’s integrity cannot manifest itself without insuring a psychological field of legality, able 
to influence the magistrates and infuse the necessary base of dignity and honour, the integrity being guaranteed by the state.

Keywords: interstate, magistrate, justice, juridical professional education; independence of justice.
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zintă capacitatea persoanei de a fi integră. Rezultând 
din manifestarea axiologică a justiției în societatea 
contemporană, cert este că și integritatea magistratu-
lui este un subiect ce prezintă un interes sporit pentru 
analiză și investigații.

Procesul de formare a integrității este inițiat prin 
formarea personalității umane însăși, iar integritatea 
profesională își are începuturile la etapa primară a in-
struirii profesional-juridice. Nu întâmplător cerințele-
obligațiuni juridice generice inițiale, față de etapa in-
struirii profesională, au fost amplasate în același com-
partiment cu garanția – obligațiune juridică generică 
a statutului special al magistratului-integritatea. Un 
potențial magistrat necesită a avea și un nivel cores-
punzător de integritate, limitele acesteia fiind determi-
nate prin norme juridice-principii. Testarea inițială de 
integritate a candidatului magistrat nu este suficientă 
decât pentru o perioadă scurtă de timp. Realizarea 
competențelor profesionale cotidiene poziționează 
magistratul în condiții reale de activitate, persistând 
riscul afectării integrității. Astfel și poate fi explicată 
necesitatea testării periodice a integrității magistraților 
aflați în exercițiul funcțiunii-reglementare cuprinsă în 
Legea privind testarea integrității profesionale1. Ac-
centuăm, în acest context, valoarea culturii juridice 
și a conștiinței juridice profesionale inițiale, care ur-
mează a fi formate, într-o finalitate și care prezintă un 
obiectiv generic al întregului proces de instruire pro-
fesional-juridică. Ulterior însă, acele valori, promo-
vate în procesul de instruire urmează a fi confirmate 
și prin politicile promovate de Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM) și, respectiv, de Consiliul Supe-
rior al Procurorilor (CSP). Numai promovarea unui 
câmp juridic logic structurat, ce ar exprima un echili-
bru adecvat între drepturile subiective și obligațiunile 
juridice profesionale, manifestat de către CSM și CSP 
va contribui la promovarea integrității magistratului 
în activitatea profesională. Prin urmare, menționăm 
rolul primordial al CSM și, respectiv, al CSP în fortifi-
carea integrității magistratului, exemplificat prin pro-
movarea unor politici corecte, legale, logice, credibile 
și echitabile. Evident, în aceste condiții, menționăm 
necesitatea cercetării subiectului integrității magistra-
tului în procesul instruirii inițiale și continue, carac-
terizată prin dimensiunile de calitate, performanță și 
profesionalism. 

Incompetența la fel afectează integritatea, precum 
dezamăgirea în nivelul general de integritate, nivelul 
sesizat de hotărâri incorecte ale CSM și, respectiv, 
ale CSP. Incompetența profesională prezintă un peri-
col sporit pentru integritatea magistratului. Lipsa de 
transparență în ce privește accesul la diferite etape de 
instruire profesional-juridică, de evaluare finală și, în 
special, de inițiere și evaluare finală a instruirii inițiale 
din cadrul Institutului Național al Justiției, similar, 
afectează destul de pronunțat integritatea magistratu-

lui, chiar la etapa incipientă de manifestare pe plan 
profesional.

Ne putem axa și pe modul de alegere a membrilor 
magistrați judecători și magistrați procurori, a mem-
brilor profesori la adunările profesionale generale, 
accentuând, cu privire la profesori, că reglementările 
juridice naționale în domeniu sunt profund imorale. 
Vorbim despre Regulamentul cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea concursului pentru selectarea candida-
ţilor la funcţia de membru al CSM din rândul profeso-
rilor de drept titulari2. Numai el reglementează deta-
liat procedurile de selecție, evitându-se criteriul pro-
fesionalismului și al audierilor publice, acestea fiind 
evident înlocuite cu un criteriu politic. Însă criteriul 
în cauză denaturează esența reprezentării în consiliile 
menționate a reprezentanților societății civile. Cali-
ficativul de imoralitate este atribuit reglementărilor 
juridice naționale în domeniu, fără a pune în discuție 
candidații aleși în calitate de membri ai acestor struc-
turi, despre eficiența cărora se poate de discutat la o 
finalitate de mandat și numai în cadrul unei cercetări 
științifice de o complexitate cu mult mai avansată. 
Menționăm că recent a fost adoptat și Regulamentul 
cu privire la organizarea și desfășurarea concursului 
pentru selectarea candidaților la funcția de membru al 
Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profe-
sorilor de drept titulari3. Pentru prima dată, în confor-
mitate cu Regulamentul menționat, urmează a fi se-
lectat un profesor pentru locul vacant din cadrul CSP. 
Însă necesitatea unor audieri publice și criteriul profe-
sionalismului apar în calitate de condiții inalienabile 
posturii de membru în această structură de importanță 
majoră pentru Procuratură. 

Acest ansamblu de condiții și formează câmpul ju-
ridic ce reprezintă manifestarea logică a principiului 
legalității și a excluderii politicului și subiectivismu-
lui din domeniu, prin intermediul căruia și se realizea-
ză acel fenomen de integritate individuală a fiecărui 
magistrat. 

Terminologia doctrinară definește integritatea în 
manifestarea sa literară; ulterior însă au fost date și 
interpretări de natură doctrinar-juridică. Integritate: 1) 
Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și 
conștiinciozității, care servește drept călăuză în condu-
ita omului; onestitate; cinste; probitate. 2) Stare a unui 
lucru întreg, intact4. Integritatea este un concept care 
indică calităţile unei persoane ce întreprinde acțiuni 
consecvente, conform valorilor, metodelor și elemen-
telor de măsură, raportate la principii și așteptări care 
pot fi verificate prin rezultate. În etică, integritatea este 
considerată ca onestitate și corectitudine, și este evalu-
ată prin acuratețea acțiunilor cuiva. Așadar, integritatea 
este opusul unor metehne, cum ar fi: inconsecvența, 
ipocrizia sau falsitatea5. Integritatea exprimă virtuțile, 
trăirile și aplicarea convingerilor, fără discrepanțe între 
afirmații și exemplul trăirii personale. Originea cuvân-
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tului „integritate” derivă din adjectivul latin „integer” 
(întreg, complet), și în acest context se referă la totalita-
tea calităților unui individ, exprimate prin onestitate și 
consecvență de caracter. Când cineva face aluzie la lip-
sa de integritate a altei persoane, acea persoană se eri-
jează într-un judecător, care consideră că deține aceste 
calități, pe care le implică „integritatea”, și ca atare, 
judecata lui/ei este un act în conformitate cu propriile 
convingeri și cu valorile pe care pretinde că le posedă 
și le practică în acel moment. Pentru evaluarea corectă 
a integrității unei persoane, a unui sistem sau a unei 
organizații, este necesar un sistem de valori și principii, 
cu o exprimare simplă, dar și corectă în același timp. 
Lipsa unui sistem de valori și principii poate devia în 
afirmații abstracte care, foarte ușor pot fi interpretate 
greșit de către oricine. Sistemul de valori și principii, 
generate de mințile umane, este validat numai în timp 
și are un proces de ajustare și revizuire determinat de 
rezultatele obținute. Această afirmație nu anulează nici-
decum nevoia unui sistem de principii și valori, deoare-
ce, lipsa acestuia promovează invariabil inconsecvența 
și confuzia.

Principiul integrităţii reflectă esenţa interacţiunii 
dreptului cu justiţia, într-o manifestare de ordin social. 
Integritatea înseamnă conformitatea cu dispoziţiile le-
gale cu caracter imperativ, atât cu cele onerative, care 
obligă un funcţionar să realizeze o acţiune, cât şi cu 
cele prohibitive, care impun abţinerea săvârşirii unei 
acţiuni. Legislaţia naţională, în domeniu, nu reflectă 
în niciun mod principiul integrităţii, cu toate că esenţa 
lui este identificată practic în toate actele legislative 
corespunzătoare. În România, integritatea funcţiei pu-
blice, astfel cum este ordonată de Legea 161/20036, 
presupune îndeplinirea cumulativă a trei condiţii:

incoruptibilitatea deciziei, indiferent de bene-1) 
ficiarul acesteia; 

respectarea principiului transparenţei şi al 2) 
competitivităţii;

buna administrare în sensul economicităţii, 3) 
eficacităţii şi eficienţei.

Identificăm o listă de verificare pentru respectarea 
acestor condiţii, denumită „plasa de siguranţă”, care 
impune:

a) respectarea procedurilor fără derogare; 
b) asigurarea transparenţei procedurilor adminis-

trative;
c) evitarea practicilor preferenţiale sau discrimina-

torii;
d) adoptarea soluţiilor care ating scopul cu cel mai 

mic consum de resurse;
e) urmărirea întocmai a dispoziţiilor legale;
f) evitarea conflictului de interese; 
g) recunoaşterea limitelor şi declinarea competen-

ţei;
n) respectarea principiilor de drept7.
Valoarea principiului integrității este explicată prin 

necesitatea de a păstra o imagine de imparțialitate și 
corectitudine a justiției în fața societății, ceea ce ge-
nerează, la rândul său, încredere în acest sistem de 
instituții ale statului, în aspirație spre dreptate și echi-
tate. Sarcina noastră este de a elucida conținutul prin-
cipiului integrității, în scopul perceperii tranziției de la 
principiul consolidării justiției, prin prisma principiilor 
independenței justiției, imparțialității magistratului 
și a integrității justiției, spre celelalte principii de na-
tură organizațională și funcțională ce caracterizează 
justiția. 

Teoretic, putem delimita integritatea profesională 
expresă, care este sesizată în orele de serviciu ale ma-
gistratului și integritatea profesională generală, care 
se manifestă în afara orelor de serviciu a magistratu-
lui. Dacă integritatea profesională expresă este regle-
mentată atât prin normele dreptului muncii și, în caz 
de abatere, vorbim despre răspunderea disciplinară, 
atunci în condițiile integrității profesionale genera-
le, în situația abaterii vorbim despre acele norme de 
deontologie profesională, orientate a ghida imaginea 
magistratului în afara orelor de serviciu și, respectiv, 
este contextul specific răspunderii deontologice, ca 
formă a răspunderii disciplinare. 

În funcție de gravitatea abaterii disciplinare (sau 
deontologice), răspunderea poate fi în arealul formei 
„disciplinare” sau poate depăși aceste limite, trecând în 
răspunderea penală și, ulterior, în condițiile reglemen-
tărilor naționale și internaționale în domeniu – în răs-
punderea civilă a magistratului. Este foarte important 
a stabili limitele aplicabilității cerințelor de integritate 
în viața privată a magistratului. Considerăm că exis-
tă totuși anumite limite, în situația în care compor-
tamentul magistratului în viața privată nu afectează 
imaginea justiției și drepturile terților. O formulare 
mai exactă nu poate fi expusă. Este foarte dificil a de-
termina limitele integrității magistratului, în coraport 
cu comportamentul și faptele terților, cum ar fi, spre 
exemplu, membrii familiei magistratului. În opinia 
noastră, integritatea magistratului este determinată 
de comportamentul și capacitățile lui personale și nu 
pot fi afectate într-o măsură categorică de compor-
tamentul terților, în contextul riscului de pierdere a 
statutului. Un alt argument în favoarea acestei opinii 
mai este și existența limitelor vieții private a magis-
tratului, care coexistă cu principiul integrității și nu 
se pot intersecta.

Integritatea magistratului este formată din demni-
tate și onoare. Cu referință la onoare, ne vom exprima 
din perspectiva O.Pârțac, potrivit căreia: „Onoarea, 
demnitatea şi reputaţia profesională sunt atribute fun-
damentale ale omului şi fără protecţia lor nu putem 
con cepe protecţia omului în societate sau, altfel spus, 
a valorilor fundamentale ale societăţii”8.

Termenul este definit într-un sens larg, dar exact. 
Onoare – (5, 6) onoruri, s. f. 1. Integritate morală, 



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

54

probitate, corectitudine; demnitate, cinste. ◊ Câmp 
de onoare = câmp de luptă pe care și-au dat viața cei 
care au luptat pentru apărarea patriei. ◊ Loc. adj. De 
onoare = a) demn de încredere, cinstit, onest; b) care 
angajează cinstea, demnitatea cuiva; c) onorific. ◊ 
Expr. Pe cuvântul meu (sau tău etc.) de onoare sau 
pe onoarea mea, a ta etc. = formulă folosită pentru 
a întări o afirmație sau pentru a garanta respectarea 
unei promisiuni. 2. Reputație, prestigiu, faimă, vază. 
◊ Expr. A face (cuiva) onoare = a servi (cuiva) spre 
laudă, spre fală; a onora. ♦ Mândrie, demnitate. 3. 
Prețuire deosebită, considerație, respect, stimă. ◊ Gar-
dă de onoare = gardă simbolică instituită în semn de 
respect cu ocazia unei anumite solemnități. (Ieșit din 
uz) Panou (sau tablou, tabel etc.) de onoare = panou 
cu numele (și fotografiile) salariaților unei întreprin-
deri sau a unei instituții evidențiați în muncă. Cavaler 
(sau domnișoară) de onoare = persoană care însoțește 
mirii la ceremonia cununiei. Doamnă (sau damă) de 
onoare = doamnă atașată unei regine, unei prințese. ◊ 
Loc. adj. De onoare = de frunte, de cinste. ◊ Loc. adj. 
și adv. În onoarea cuiva (sau a ceva) = (care se face) 
pentru a cinsti pe cineva (sau ceva). 4. Favoare, cinste. 
◊ Expr. (În formule de politețe) A avea onoarea să... 
(sau a...) = a avea cinstea să... A face (cuiva) onoarea 
să... (sau a...) = a face (cuiva) favoarea de a..., a face 
cinstea de a..., a socoti demn de... (Fam.) Am onoarea 
(să vă salut), formulă respectuoasă de salut. Nu am 
onoarea = nu cunosc, nu știu. 5. Manifestare a stimei, 
a considerației pentru cineva, exprimată prin semne de 
cinstire, de respect; p. ext. (la pl.) ranguri, demnități. 
♦ (Mil.; de obicei cu verbele „a da”, „a prezenta”; în 
forma onor) Prezentarea armei în semn de salut la în-
tâmpinarea unei autorități militare sau civile superioa-
re, la paradă, la înmormântare etc.; semnal de goarnă 
care însoțește, de obicei, această prezentare. ◊ Expr. 
Pentru onor! = comandă pentru darea onorului. A face 
onorurile casei = a-și îndeplini îndatoririle de gazdă la 
o recepție, la un bal etc. 6. (Înv.; în forma onor) Poziție 
socială, rang. ♦ (La pl.) Figură mare (damă, valet, rigă, 
as) la unele jocuri de cărți. [Var.: onór s. n.] – Din lat. 
honor, -oris, fr. honneur, it. Onore9. O caracteristică 
complex elucidată, are destinația de a arăta coraportul 
dintre pluralitatea terminologică operațională – onoa-
re, demnitate, integritate, probitate și de a ne orienta 
spre utilizarea rațională și corectă a sistemului termi-
nologic menționat. Abordând subiectul, o justiție inde-
pendentă, imparțială, în condițiile unui regim politic 
democratic urmează a fi integră în esență, ca sistem de 
organe și funcție a statului. Evident, aceleași exigențe 
sunt impuse și față de personalitatea magistratului ju-
decător sau magistratului procuror. Onoarea este, pe 
de o parte, aprecierea socială a personalităţii şi a me-
ritelor, iar pe de altă parte, reflectă tendinţa omului de 
a-şi păstra reputaţia. Onoarea reprezintă o categorie 
ce reflectă demnitatea individului în conştiinţa altor 

oameni, aprecierea sa publică sau, altfel spus, onoa-
rea este reputaţia pozitivă a omului. Onoarea este, în 
primul rând, aprecierea dată personalităţii de către 
societate și depinde foarte mult de principiile morale 
impregnate în conştiinţa comunităţii sociale10. Nu vom 
găsi definiţia onoarei în legislaţie, ci doar în literatura 
de specialitate (juridică, de etică, filozofică). De exem-
plu, conform unei definiţii tipice lansată de doctrina 
juridică, onoarea este, pe de o parte, „aprecierea mora-
lă generală a personalităţii, constantă şi pozitivă, repu-
taţia sa, iar pe de altă parte, autoaprecierea, sensibilita-
tea faţă de opinia publică, faţă de aprecierea socială”11. 
Perceperea juridică a termenului poate fi oglindită ast-
fel: „onoarea este reflectarea, însoţită de o apreciere 
pozitivă, a calităţilor persoanei (fizice sau juridice) în 
conştiinţa socială”12. Generalizând, menționăm despre 
aspectul intern și extern al categoriei de onoare, pre-
cum și aspectul pozitiv și negativ al acesteia. Noţiunea 
de „onoare” are trei aspecte: 

1. Caracteristica personalităţii însăşi (trăsăturile 
persoanei). În DEX primul sens: „integritate morală, 
probitate, corectitudine; demnitate, cinste”13.

2. Aprecierea socială a personalităţii („reflectarea 
trăsăturilor persoanei în conştiinţa socială”). Noţiunea 
de onoare presupune ab initio că această apreciere 
este pozitivă. 

3. Aprecierea socială acceptată de personalitatea 
însăşi, „capacitatea persoanei de a-şi aprecia faptele, 
(…) de a acţiona în viaţa morală potrivit normelor 
morale, regulilor şi cerinţelor societăţii”14.

 Perceperea noțiunii de onoare, în context, se află 
într-o strânsă interdependență față de conștiința juri-
dică și cultura juridică generală, inclusiv prin trans-
punere logică în cultura juridică și conștiința juridică 
individuală.

Demnitatea, (2) demnități, s. f. 1. Calitatea de a 
fi demn, atitudine demnă (2); autoritate morală, pre-
stigiu. ♦ Gravitate, măreție. 2. Funcție sau însărcinare 
înaltă în stat; rang. — Din lat. dignitas, -atis (după 
demn)15. Termenul demnitate, în contextul studiului, 
apare drept o apreciere a comportamentului, a sistemu-
lui în limitele competențelor. În cazul nostru, vorbim 
despre limitele și esența justiției, percepută de funcție 
și sistem de instituții. La fel, termenul demnitate are 
atribuție nemijlocită și față de comportamentul și mo-
dul de a fi al persoanei caracterizate. Termenul dem-
nitate reprezintă „autoaprecierea personalităţii, bazată 
pe aprecierea ei de către societate”16. Deosebirea prin-
cipală dintre „onoare” şi „demnitate” constă în fap-
tul că onoarea este o trăsătură socială obiectivă, iar la 
demnitate, în prim plan, se situează aspectul subiectiv, 
autoaprecierea. Astfel, putem conchide că demnitatea 
omului se află într-o anumită corelație cu educaţia, cu 
lumea interioară, cu particularităţile psihice, în ultimă 
instanţă – capacitatea omului de a aprecia în modul 
cuvenit părerea celor din jur despre el17. Demnitatea 
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mai este definită drept „reflectare a calităţilor persoa-
nei în propria conştiinţă, însoţită de o apreciere pozi-
tivă a persoanei”18; „autoaprecierea propriilor calităţi, 
aptitudini, concepţii, a propriei semnificaţii sociale”19. 
„Astfel, noţiunea de demnitate include în sine conşti-
entizarea de către persoană a valorii sale abstracte 
şi concret-sociale, precum şi a valorii (importanţei) 
grupurilor sociale din care face parte (pe ce bază sunt 
formate aceste grupuri, este o altă întrebare: de cele 
mai multe ori, e vorba despre grupuri profesionale, 
naţionale sau religioase). Conform definiţiei, ea poate 
fi doar cu semnul „plus” – indică prezenţa la o persoa-
nă a unor calităţi pozitive, iar opinia publică este aici 
neesenţială”20.

Demnitatea nu are suficientă perceptibilitate 
pentru a putea fi probată/contestată în instanţa de 
judecată. Pentru apărarea acestei categorii psiho-
logice, nu este necesar ca ea să fie inserată în lege. 
Articolul legii trebuie să includă doar noţiuni cu 
eficienţă juridică, şi nu de formalitate ideologi-
că, cele din urmă fiind bine-venite doar în cadrul 
Constituţiei. În doctrina juridică, „instituţia demnită-
ţii umane” este definită ca o totalitate, un complex de 
norme cu caracter interramural. „Categoria de demni-
tate, fiind, în principiu, o categorie general consfinţită 
în legislaţia ramurală şi constituţională, precum şi în 
multe acte internaţionale, se referă la un fenomen so-
cial destul de complicat. Este o noţiune foarte largă, 
bogată în conţinut şi, prin natura sa, profund dialec-
tică. În teoria eticii, demnitatea este determinată ca o 
categorie a conştiinţei morale, ce exprimă concepţia 
despre valoarea fiecărui om ca o personalitate mora-
lă, de asemenea, o categorie a eticii, care înseamnă o 
atitudine morală deosebită a omului faţă de sine însuşi 
şi atitudinea societăţii, a statului şi a altor comunităţi 
faţă de el, în care se recunoaşte valoarea personalită-
ţii21. Ținând cont de realitatea contemporană, putem 
afirma că axiologia fenomenului juridic pentru viața 
socială impune necesitatea includerii în câmpul termi-
nologic-juridic a unor interpretări și dimensiuni noi, 
care inițial aveau o pondere numai de natură cultu-
rală, psihologică etc. În doctrina naţională, reputaţia 
profesională este percepută ca „apreciere a calităţilor 
profesionale ale persoanei de către societate”22.

Nu facem o delimitare între integritatea diferite-
lor categorii de magistrați – judecători sau procurori. 
Cu toate că există diferențieri esențiale între aceste 
două statute, totuși esența integrității, în majoritatea 
cazurilor, este asemănătoare. În context, menționăm o 
interacțiune vizibilă atât între principiile ce formează 
statutul magistratului, cât și între componentele aces-
tui statut. Este imposibilă manifestarea integrității 
magistratului, dacă nu este promovat și consolidat sis-
temul de garanții sociale, acel câmp psihologic de le-
galitate, chemat să influențeze psihologic magistrații, 
insuflându-le acel potențial de demnitate și onoare, dar 

și garanția integrității – toate fiind asigurate de stat. 
Analogic, transparența și inactivitatea în procesul de 
instruire juridică, de accedere și promovare în cariera 
de magistrat afectează, chiar în perspectivă apropiată, 
independența și imparțialitatea magistratului.
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Treptat, pe măsura trecerii timpului, orice mare 
eveniment devine istorie. 

„ …Un norod de alt neam, care locuieşte într-o ţară 
…, trebuie să mai aibă de bine cârmuirea (autonomia) 
lui, căci fiecare neam numai atunci se ocârmuieşte 
bine, când se cârmuieşte potrivit cu drepturile lui na-
ţionale”. 

Cu greu am putea găsi cuvinte mai inspirate decât 
cele expuse de Al. Mateevici, care să reflecte atât de 
corect necesitatea independenţei şi suveranităţii unui 
stat.

Cronologia construcţiei statului de drept în R. Mol-
dova ne relevă atât momentele de succes, cât şi mo-
mente de cumpănă. 

Dacă privim istoria Republicii Moldova prin prisma 
marilor schimbări pe care le înregistrează, atunci avem 
toate motivele să apreciem că anul 1989 a fost unul din 
formidabile înlănţuiri seismice de evenimente, el însuşi 
un an-eveniment, un an crucial. 

Potrivit istoricilor, perioada 1989-1990 a constituit 
un fenomen istoric, marcând Europa cu multiple trans-
formări structurale politice radicale, cea mai semnifica-
tivă fiind destrămarea URSS, imperiu expansionist care 
de aproape o epocă a fost printre giganţii ce deţineau o 
sferă de influenţă semnificativă pe harta geopolitică a 
lumii.

Atunci am fost mar torii unuia dintre cele mai inedi-
te şi mai percutante fenomene politice şi sociale, prăbu-
şirea sistemului comunist, totalitar, de tip sovietic. 

Uniunea Sovietică era prea aproape de Europa pen-
tru ca singularitatea ideilor şi a moravurilor ei să rămâ-
nă neinfluen ţată. Prăbuşirea Uniunii Sovietice a cauzat 
conflicte etnice în spaţiul postsovietic şi ca urmare a 
oferit multor naţiuni posibilitatea exercitării unui drept 
ce a fost demult lăsat uitării, poate şi de teama de a nu 
fi supuse represiunilor sau oprobriului, similare celor 
din perioada postbelică, şi anume – dreptul la autode-
terminare. Ca urmare, acest deceniu a fost denumit pe 
bună-dreptate ca „secolul naţionalităţilor”.

Descompunerea URSS a fost acel eveniment al 
sfârşitului secolului XX care a schimbat întregul sis-
tem al relaţiilor internaţionale şi a zguduit întreaga or-
dine mondială. În locul fostei supraputeri s-a format un 
„vacuum al puterii” care cerea reconfigurarea relaţiilor 
între „noile democraţii” formate pe acest spaţiu imens. 
„URSS a murit, dar spaţiul său trăieşte”, formând ceea 
ce în literatura de specialitate a căpătat denumire de 
„spaţiul postsovietic”1.

Contraproductiv pe plan economic şi social şi de-
zastruos sub raportul valorizării gândirii, a cunoaşterii, 
cum au sintetizat de fapt reflecţiile majorităţii analişti-
lor pe bună dreptate, sistemul sovietic ca atare s-a văzut 
înăbuşit de propria sa lipsă de performanţe.

Potrivit lui Raymon Boudon, annus mirabilis 1989 
a luat prin surprindere întreaga lume, reamintindu-ne, 
totodată, faptul că acţiunile umane au consecinţe im-
previzibile şi involuntare, consecinţe care pot sfărâma 
uneori legile de „fier” ale istoriei.

PRIMII  PAŞI  SPRE  EDIFICAREA  STATuLuI  DE  DREPT  ŞI 
AL  SISTEMuLuI  juDICIAR  îN  REPuBLICA  MOLDOVA

Ana PAlADE, 
doctorand (USPEE „C.Stere”)
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Vom încerca, în cele ce urmează, să oferim o sinte-
ză a procesului de democratizare a R. Moldova după 
înlăturarea regimului comunist, în vederea identificării 
caracteristicilor sale esenţiale.

Drept urmare, prin prisma tuturor schim bărilor pro-
duse, avem toate motivele să apreciem că anul 1989 
a fost anul unei formidabile înlănţuiri seismice de 
evenimente, el însuşi un an-eveniment, un an crucial. 
Sfârşitul secolului al XX-lea – a fost un „un secol al 
extremelor”.

Aşadar, statalitatea Republicii Moldova a fost me-
reu văzută şi discutată de către cercetători prin prisma 
dreptului la autodeterminare, or, anume promovarea 
acestui drept a şi determinat edificarea unui nou stat cu 
toate componentele ce-l individualizează şi l-a afirmat 
ca entitate distinctă pe harta globului. 

Obţinerea independenţei R. Moldova avea un pro-
gram clar, concis şi cu un anume sentiment al urgenţe-
lor care nu lasă loc îndoielii ori echivocului.

După anii 1989-1991, ex-Uniunea Sovietică şi ex-
democraţiile populare au trebuit deci să parcurgă, din 
nou, calea juridică pe care o urmaseră după război.

M.G. Losano, renumit cercetător al marilor sisteme 
juridice, a evidenţiat patru probleme care au existat la 
ţările aflate într-o dificilă tranziţie după destrămarea 
Uniunii Sovietice (şi care încă se desfăşoară), şi anu-
me: 

partidului dictaturii unice a proletariatului trebuia 1. 
să i se substituie pluripartitismul democraţiilor liberale 
şi trebuie astfel să se introducă un sistem constituţional 
bazat pe parlamentarism, cu un guvern de o coaliţie de 
partide, cu o majoritate şi o minoritate care acţionează 
potrivit regulilor democraţiei liberale;

economiei la plan de producţie trebuie să i se 2. 
substituie economia de piaţă, deci să se pregătească o 
serie de norme şi, mai ales, de instituţii care să funcţio-
neze, să reglementeze dreptul privat şi comercial, băn-
cile, bursele, libera concurenţă şi toate celelalte forme 
prin care se realizează liberalismul economic;

proprietăţii statale a mijloacelor de producţie tre-3. 
buie să i se substituie proprietatea privată. În aceas-
tă trecere specifică, dar fundamentală, a economiei de 
piaţă, trebuie să fie privatizat un aparat industrial de-
păşit, dar gigantic. În cesiunile către privaţi, este uşor 
ca deţinătorii puterii de ieri să reuşească să acapareze 
întreprinderile, făcându-se deţinătorii puterii de mâine. 
Dacă această disfuncţie nu era blocată sau cel puţin 
limitată, puterea economică, potrivit aceluiaşi autor, 
urma să rămână în mâinile celor care, politic, nu sunt 
interesaţi de trecerea la o democraţie liberală;

internaţionalismului proletar al ideologiei comu-4. 
niste trebuie să i se substituie o garanţie legală pentru 
fiecare naţionalitate. Chemarea la unitate a claselor 
muncitoare dusese la ştergerea aspiraţiilor minorită ţilor 
naţionale, chiar dacă, juridic, acestora din urmă li se 
recunoşteau câteva drepturi. Odată cu căderea comu-
nismului, se pune problema recunoaşterii acestor mi-
norităţi naţionale, nu numai pentru câteva drepturi cul-
turale, ci pentru depline drepturi politice şi chiar pentru 
autodeterminare2.

Dacă ne referim la puterea judecătorească, atunci 
urmează a se menţiona faptul că orice încălcare care se 
încadrează în sfera ilicitului trebuie să fie sancționată 
de către un sistem judiciar eficace, iar cum vom vedea 
în cele ce urmează, constituirea sistemului judiciar în 
R.Moldova a necesitat o lungă perioadă de timp, deoa-
rece în primii anii de la obţinerea independenţei organi-
zarea judecătorească a rămas arhaică și subdezvoltată, 
cu reminiscenţe vădite ale dreptului sovietic.

Abia mult mai târziu, după ce se va încadra în struc-
turile internaţionale, axate profund pe valori democra-
tice, R.Moldova se va simţi la adăpost şi va cunoaşte 
binefacerile reale ale independenţei şi suveranităţii. 

În consecință, analiza sistemului judecătoresc al Re-
publicii Moldova este de neconceput, fără o incursiune 
asupra primelor evenimente şi acte ce au stat la baza 
constituirii statului de drept şi în care au fost consfinţite 
cele mai importante principii ca stat suveran şi inde-
pendent.

 Mai mult, importanţa cercetării acestei perioade 
pentru instituirea sistemului judecătoresc rezidă şi în 
faptul că destrămarea URSS a vizat nu doar dispariţia 
unui stat, ci şi lichidarea prevederilor judiciare ale sis-
temului judecătoresc unional vechi. 

În primul deceniu de la constituirea R. Moldova ca 
stat suveran şi independent se impunea imperios deci 
o nouă ordine economică şi politică, o nouă cultură ju-
ridică, o limbă latină, noi valori morale cu fundaluri 
democratice; noi idei politice și administrative bazate 
pe interes public; un nou sistem de legi.

În consecinţă, edificarea unui nou stat a avut ca scop 
şi instituirea unui sistem judecătoresc propriu.

Astfel, la 23 iunie 1990, Parlamentul a adoptat De-
claraţia suveranităţii RSS Moldova, document de o 
importanţă istorică, stabilind baza viitoarei statalităţi 
suverane şi independente a Republicii Moldova, iar la 
27.07.1990, Parlamentul a adoptat şi Decretul cu privi-
re la puterea de stat3. 

Urmează a se menţiona faptul că la momentul 
adoptării Declaraţiei era încă în vigoare Constituţia 
RSS Moldova de la 15.04.1978, care în art.68 declara 
RSSM ca stat „sovietic, socialist suveran”. 

Potrivit prevederilor Declaraţiei4, Republica Mol-
dova se declara drept un stat suveran, unitar şi indivi-
zibil. Suveranitatea era recunoscută ca condiţie firească 
şi necesară a existenţei statalităţii Moldovei, exercitată 
în interesul întregului popor de către organul reprezen-
tativ suprem al puterii de stat a republicii. Izvorul şi 
purtătorul suveranităţii era recunoscut poporul. Pentru 
asigurarea garanţiilor social-economice, politice şi ju-
ridice ale suveranităţii republicii, se stabilea plenitudi-
nea puterii Republicii Sovietice Socialiste Moldova în 
rezolvarea tuturor problemelor vieţii de stat şi obşteşti; 
supremaţia Constituţiei şi a legilor RSS Moldova pe 
întreg teritoriul ei. Separarea puterii legislative, execu-
tive şi celei judiciare a fost proclamat drept principiul 
de bază al funcţionării R. Moldova ca stat democratic 
bazat pe drept. R. Moldova şi-a exprimat respectul faţă 
de Statutul Organizaţiei Naţiunilor Unite, adeziunea 
faţă de principiile şi normele dreptului internaţional 
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unanim recunoscute şi voinţa de a convieţui în pace şi 
bună înţelegere cu toate ţările şi popoarele, de a nu ad-
mite confruntări în relaţiile internaţionale, interstatale 
şi interetnice, apărând, totodată, interesele poporului. 

Ulterior, conform unui plan bine sistematizat, Par-
lamentul a continuat pregătirea statului către actul fi-
nal – adoptarea Declaraţiei de independenţă, care a fost 
precedată de adoptarea unor acte normative de o impor-
tanţă majoră, care sunt efectuate de state independente 
ca subiect al raporturilor de drept internaţional, acte pe 
care le vom evidenţia în cronologia expusă şi comenta-
tă semnificativ de către V. Popa, în articolul „Instituirea 
regimului reprezentativ în Republica Moldova” 5 după 
cum urmează:

Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova – 
din 28.07.1990 cu privire la aderarea RSSM la Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului şi ratificarea pac-
telor internaţionale ale drepturilor omului;

la 2.XI.1990, Sovietul Suprem prin Hotărârea – 
nr.336-XII creează Garda Republicană a Moldovei 
(baza viitoarei Armate Naţionale) care avea ca sarcină 
apărarea suveranităţii republicii, menţinerea ordinii pu-
blice şi în caz de necesitate asigurarea pazei celor mai 
importante obiecte strategice de stat;

la 3.XI.1990, Sovietul Suprem adoptă noua Ste-– 
mă de Stat care reprezintă un scut tăiat pe orizontală 
având în partea superioară cromatică roşie, în cea in-
ferioară – albastră, încărcat cu capul de bour având 
între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour flancat 
în dreapta cu o roză cu cinci petale, iar în stânga cu o 
semilună conturată. Scutul este plasat pe pieptul unei 
acvile naturale purtând în cioc o cruce de aur (acvi-
la cruciată simbol al creștinătății) şi ţinând în gheara 
dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stângă un 
sceptru de aur. Stema de stat adoptată nu făcea nici o 
aluzie la URSS sau o nouă comunitate de state fiind o 
stemă inerentă unui stat suveran şi independent;

la 18.XII.1990, se adoptă Legea nr.416-XII cu – 
privire la poliţie, prin care sunt lichidate vechile struc-
turi ale miliţiei sovietice, precum şi scoaterea noilor 
organe de poliţie din subordonarea ministerului de in-
terne al URSS;

la 19.XII.1990, se adoptă Legea nr.418-XII cu – 
privire la migraţiune, prin care practic se pune capăt 
sosirii în republică a diferitelor categorii de persoane 
din teritoriul URSS cîn scopul stabilirii domiciliului:

la 19.XII.1990, se adoptă Hotărârea nr.420-XII – 
cu privire la stabilirea de relaţii bilaterale între RSS 
Moldova şi alte state, prin care Preşedintele statului, 
Guvernul erau obligaţi să asigure încheierea tratatelor 
politice bilaterale, pornind de la interesele politice şi 
economice ale republicii;

pe data de 22.01.1991 se adoptă Legea nr.459-– 
XII cu privire la proprietate, prin care s-a recunoscut 
cetăţenilor Republicii Moldova dreptul la proprietate 
privată; 

prin Hotărârea nr.508-XII din 19.02.1991 Sovi-– 
etul Suprem al RSSM nu a susţinut Legea URSS din 
27.12.1990 cu privire la votul întregului popor (referen-
dumul în problema păstrării URSS) şi cheamă cetăţenii 

republicii să se abţină de la participare la referendumul 
planificat pe data de 17.03.1992; 

– la 19.02.1991, prin Hotărârea nr.509-XII Sovietul 
Suprem aprobă proiectul Tratatului asupra creării Co-
munităţii de State Suverane, elaborat de experţii Repu-
blicii Moldova prin care se propunea Moscovei o nouă 
comunitate în cadrul unei confederaţii, care nu va mai 
avea atribute de statalitate;

la 23.05.1991, prin Hotărârea nr.589-XII, Par-– 
lamentul Republicii Moldova schimbă denumirea 
statului în Republica Moldova, lichidând denumirea 
sovietică socialistă, rupându-se astfel încă o legătură 
fundamentală cu orânduirea sovietică socialistă de tip 
comunist;

la data de 29 mai 1991, prin Legea nr.592-XII – 
cu privire la modificarea unor prevederi din Constituţia 
(Legea Fundamentală) art.10 se formulează într-o nouă 
redacţie prin care se stabilesc următoarele: „Sistemul 
economic al Republicii Moldova funcţionează pe baza 
economiei de piaţă, îmbină toate tipurile de proprietate 
şi de gospodărire în diferite forme de organizare, cu li-
bera activitate de antreprenor ……etc.

la 5.06.1991, Parlamentul adoptă Legea nr.596-– 
XII cu privire la cetăţenia Republicii Moldova, care a 
stabilit cetăţenia unică pe teritoriul republicii, interzi-
când cetăţenia comună URSS. La momentul adoptării, 
legea era specifică unui stat suveran şi independent, 
deoarece determina relaţiile politice şi juridice perma-
nente dintre persoanele fizice şi statul respectiv care îşi 
găseşte expresia în drepturile şi obligaţiile reciproce.

Suveranitatea, fiind un fenomen social, a apărut 
odată cu statul, se dezvoltă odată cu statul şi determi-
nă particularităţile statului. De aceea originea şi isto-
ria conceptului de „suveranitate” este strâns legată de 
natura, originea şi istoria statului în evoluţia istorică a 
societăţii.

Aşadar, proclamarea suveranităţii Republicii Mol-
dova a constituit un moment decisiv pentru naţiunea 
noastră şi identitatea poporului nostru, fiind apreciată 
ca atare şi de către politicienii şi oamenii de cultură de 
vază, care au fost martori la acele evenimente. Or, aces-
te amintiri din trecut care ne-au marcat prezentul merită 
a fi amintite în cele ce urmează.

Astfel, proclamarea suveranităţii a fost apreciată 
de Vasile Nedelciuc6 ca fiind „un pas pozitiv, un pas, 
prin care s-a punctat dezideratele imediat următoare pe 
care trebuia Moldova să le urmeze”, iar R. Moldova 
„în contextul evenimentelor din anii de după primele 
alegeri libere din 90, urma deci un făgaş, care era un 
rezultat al schimbărilor profunde, care se profilau ca 
urmare a prăbuşirii Uniunii Sovietice”. 

Potrivit lui Alexandru Moşanu7, în Declaraţia de su-
veranitate se menţionează pentru prima oară că în Repu-
blica Moldova se instituie statutul de cetăţenie a Repu-
blicii Moldova, ceea ce era un fapt destul de curajos.

Cum am mai menţionat supra, conform Declara-
ţiei de suveranitate a Republicii Moldova, izvorul şi 
purtătorul suveranităţii este poporul, sens reiterat şi de 
art.2 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, care 
prevede: „Suveranitatea naţională aparţine poporului 
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Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi 
prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de 
Constituţie”. 

Astfel, suveranitatea statului este limitată prin suve-
ranitatea poporului, căruia îi aparţine dreptul suprem de 
a determina sistemul politic, economic, cultural şi so-
cial al statului. Dreptul internaţional protejează în mod 
egal suveranitatea şi independenţa tuturor statelor8. 

Într-un studiu dedicat studierii fenomenului suvera-
nităţii, ce merită a fi menţionat, V. Puşcaş9 a evidenţiat 
consecinţele apariţiei RM ca stat suveran şi indepen-
dent după destrămarea URSS, şi anume: 

1) RM a devenit subiect de drept internaţional, fi-
ind recunoscută de comunitatea internaţională ca stat 
suveran şi independent, cu deplinătatea drepturilor şi 
obligaţiilor ce decurg din acest statut. 

2) Statul RM a înlocuit fosta Federaţie, fiind prede-
cesorul ei legitim pe partea de teritoriu în limitele ad-
ministrativ-juridice existente la momentul destrămării 
URSS, teritoriu pe care îl ocupă şi în prezent. 

3) Succesiunea de state nu afectează frontierele sta-
bilite printr-un tratat, nici obligaţiile şi drepturile refe-
ritoare la regimul de frontieră sau alte regimuri terito-
riale. 

La data de 23.05.1991, RSSM a fost redenumită în 
Republica Moldova, iar la 27.08.1991, conform hotă-
rîrii Marii Adunări Naţionale, Parlamentul Republicii a 
adoptat Declaraţia de independenţă.

„Ziua de 27 august 1991 a rămas în memoria •	
noastră o dată deosebită. Proclamarea independenţei 
Republicii Moldova de către Parlamentul de la Chişi-
nău a fost apreciată şi va rămâne a fi apreciată, ca o 
hotărâre istorică, ca o mare izbândă a Mişcării de Re-
naştere şi de Eliberare Naţională din stânga Prutului. 
Prin efortul a sute de mii de patrioţi a fost pregătit şi 
realizat actul din 27 august 1991. Drept urmare, a fost 
pus capăt, în spaţiul fostei RSS Moldoveneşti, regimu-
lui totalitar comunist10.

Potrivit, lui A. Smochină•	 11, care, de asemenea, a 
fost preocupat de modul de constituire şi de afirmare a 
statului Republica Moldova, şi a dreptului în el la înce-
putul anilor ‘90 ai secolului XX , este important să con-
statăm şi să conştientizăm faptul că prin intermediul 
contextului istoric propriu-zis al apariţiei şi evoluţiei 
statalităţii sovietice în Moldova poporul a fost determi-
nat să-şi concentreze forţele spirituale şi culturale întru 
consolidarea unităţii naţionale, păstrarea limbii româ-
ne, salvgardarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, 
posedând, de asemeni, resurse spirituale pentru a privi 
cu clemenţă şi dragoste pe semenii de alt neam. Esenţa 
dreptului in Republica Moldova: principii doctrinare de 
dezvoltare (mai 1990-iulie 1994) .

Aşadar, în cele din urmă, autodeterminarea •	
poporului nostru a atins punctul de culminaţie oda-
tă cu adoptarea Declaraţiei de independenţă a Repu-
blicii Moldova, adoptată prin Legea nr.691-XII din 
27.08.1991 şi a constituit un jalon istoric important în 
destinul poporului nostru. 

La caz, conform analizelor efectuate de V.Popa, de-
claraţia conţinea două puncte culminante:

 1) Republica Moldova este stat suveran, indepen-
dent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi vi-
itorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate 
cu idealurile şi năzuințele sfinte ale poporului în spaţiul 
istoric şi etnic al devenirii sale naţionale. 

2) În calitate de stat suveran şi independent, Repu-
blica Moldova solicită tuturor statelor şi guvernelor lu-
mii recunoaşterea independenţei sale, astfel de cum a 
fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, 
şi îşi exprimă dorinţa de a stabili relaţii politice, econo-
mice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu 
ţările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să pro-
cedeze la stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea.

Aşadar, acum două decenii, societatea era în aştep-
tarea unei schimbări şi ca urmare Sovietul Suprem al 
RSS Moldova s-a aliniat aşa-numitei „parade a suvera-
nităţilor” dintr-o Uniune Sovietică în declin12.

Pe cale de consecinţă, existenţa juridică a Uniunii 
Sovietice creată în baza Constituţei din 1924 şi a drep-
tului sovietic a luat sfârşit, fiind deschisă calea spre 
revenirea dreptului în familia de drept romano-germa-
nică.

De atunci, de la începutul anilor ’90 ai secolului tre-
cut, am pornit pe calea democraţiei, cale lungă, întor-
tocheată. Declaraţia de independenţă este un document 
istoric care nu poate fi nici modificat, nici completat şi, 
cu atât mai mult, anulat13. 

Din acel moment, cetăţenii RM au început să cu-
noască valorile autentice reflectate în Declaraţia de 
independenţă, fapt ce denotă încă o dată importanţa 
acestui document. 

Pe măsura curgerii timpului, proclamarea indepen-
denţei Republicii Moldova a ajuns să fie privită ca o 
necesitate stringentă şi inevitabilă. Or, cum s-a scris, 
pe buna dreptate, „Perioada care s-a scurs după pro-
clamarea suveranităţii şi independenţei a demonstrat cu 
prisosinţă că alegerea de către ţara noastră, după destră-
marea fostei URSS, a căii de dezvoltare de mocratică, 
de afirmare a libertăţii, de edificare a statului de drept 
şi de trecere la economia de piaţă a fost o alegere înţe-
leaptă, plină de sens istoric, soldându-se cu urmări din-
tre cele mai benefice pentru întreaga societate”.

De asemenea, independenţa Republicii Moldova 
este percepută la moment şi ca o parte componentă a 
proceselor europene, de democratizare, de afirmare a 
libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale, de edi-
ficare a statelor de drept şi de trecere la economia de 
piaţă. Prin formula dată, se stabilea strategia politică şi 
economică a R. Moldova pe termen lung şi se sugera 
limpede modelul de dezvoltare demn de urmat14.

Prin urmare, datorită caracteristicilor sale excepţi-
onale, Declaraţia de independenţă poate fi considera-
tă actul principal în temeiul căruia R. Moldova a fost 
identificată şi cunoscută în plan internaţional şi a putut 
să se declare în mod ferm ca stat care se bizuie pe pu-
terile proprii.

Aşadar, făurirea statului naţional, expresie a voinţei 
întregului popor, a reprezentat în procesul dezvoltării 
istorice a naţiunii noastre o etapă nouă, care a permis 
acumulări de substanţă în toate ramurile de  ac tivitate, a 
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înmănuncheat într-un singur tot resursele ţării, energiile 
crea toare ale unei naţiuni angajată pe calea progresului, 
a afirmării libere şi independente. 

Odată cu recunoaşterea de comunitatea internaţio-
nală a Republicii Moldova ca stat suveran şi indepen-
dent şi admiterea ei în cadrul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, statul nostru s-a constituit şi ca subiect al relaţii-
lor de drept internaţional. 

Obţinerea independenţei şi proclamarea suveranită-
ţii R.Moldova a fost doar un prim pas în calea refor-
melor fundamentale, iar edificarea statului de drept se 
impunea în mod prioritar.

 Acest proces nu putea fi realizat însă peste noapte, 
odată ce privit ca un concept complex, acesta necesi-
ta adoptarea unor noi acte actelor legislative care să 
creeze mediul propice şi mecanismele de instaurare a 
acestuia.

Aşadar, dacă luăm în considerare trăsăturile defini-
torii oferite de remarcabilii cercetători ai acestui subiect 
şi în special a lui Florea Magureanu, în cele ce urmau 
erau necesare a fi realizate acește acţiuni:

subordonarea puterii faţă de drept;a) 
structurarea piramidală a puterii şi difuzarea ei b) 

unui număr mare de organisme; 
garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale c) 

ale cetăţenilor, participarea cetăţenilor la exercitarea 
puterii prin controlul jurisdicţional şi controlul de natură 
politică;

limitarea fiecăreia dintre cele trei puteri – legis-d) 
lativă, executivă şi judecătorească – de către celelalte 
două;

e) o ierarhizare a puterii executive şi a puterii ju-
decătoreşti care să permită controlul dintre autorităţile 
existente în sistemul aceleiaşi puteri.

Existenţa unui stat real de drept şi democratic de-
pindea de îndeplinirea unei triple condiţii: legalitatea, 
efectivitatea şi legitimitatea dreptului. Or, nu poate fi 
considerat ca legitim decât dreptul care, dincolo de va-
liditatea lui formală, favorizează respectul persoanei 
umane. „Edificarea statului de drept nu este un moft al 
cuiva, nu este un tribut plătit modei, ci o necesitate vi-
tală dintre cele mai stringente, determinată de condiţiile 
noi de viaţă, de perioada de tranziţie de la economia 
supracentralizată, la economia liberă de piaţă, de la o 
conducere autoritară, la o conducere bazată pe principii 
democratice”15. 

Ca urmare, începutul anilor 90 a adus noi prefaceri 
în societatea noastră, anunţând debutul unei noi epoci 
istorice şi apoteotice. 

Republica Moldova şi-a obţinut independenţa şi su-
veranitatea. Aceste noţiuni trebuie înţelese în adevărata 
lor valoare. Or, „suveranitatea constă în posibilitatea şi 
puterea de a face legi” . Această putere era caracterizată 
ca „unica indivizibilă şi continuă”, cum a statuat Jean 
Bodin în cunoscuta sa lucrare Les six livres de la Répu-
blique scrisă in 1576, care pentru prima dată a dezvoltat 
teoria suveranităţii statului.

Suveranitatea este acea trăsătură a puterii de stat 
– precizează Ion Deleanu16, ce se exprimă în dreptul 
acestei puteri de a se organiza şi de a se exercita, de 

a-şi stabili şi rezolva problemele interne şi externe în 
mod liber şi conform voinţei sale, fără nici o imixtiune, 
respectând suveranitatea altor state, precum şi normele 
dreptului internaţional.

Aşadar, perioada care va urma după independenţă 
va fi un timp bogat în realizări cu mari prefaceri în toa-
te planurile societăţii, inclusiv în domeniul justiţiei. Se 
semnează actul de naştere al statului R. Moldova inde-
pendent, intrarea acestuia în marea familie europeană. 
Contextul european în care va evolua R. Moldova este 
în continuă mişcare.

În pofida aparenţei de indestructibilitate a imperiului 
sovietic şi negării oricărei şanse de democratizare, un 
mod miraculos, un trecut care părea de neschimbat s-a 
prăbuşit în doar câteva luni, împreună cu teza inutilităţii 
care nega orice perspectivă de schimbare. Deci, prăbu-
şirea regimului comunist în R. Moldova a determinat o 
primă etapă de instaurare a democraţiei şi a unei peri-
oade tranzitorii de asimilare a valorilor democratice şi 
de schimbare a viziunilor arhaice. Am devenit în sfârşit 
liberi, dar am cunoscut şi resimţim zi de zi concomitent 
amărăciunile şi deliciile libertăţii. Or, „nimic nu e mai 
minunat decât arta de a fi liber, dar nimic nu e mai dificil 
decât ucenicia libertăţii”, afirmaţie de mai bine de un 
veac şi jumătate în urmă a lui Alexis de Tocqueville.

Astfel, anul 1989 a fost un an de recuperare a is-
toriei, un an care a marcat începutul unui nou drum 
dătător de speranţă în veşnicia poporului nostru şi 
în puterea de a învinge vicisitudinile istoriei, pentru 
ca în fine să ajungem la adevărul spuselor lui Guizot 
că „Totul este un început, nimic nu e încheiat, totul 
trebuie continuat”.
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Secretul bancar, unul din pilonii de bază în 
funcționarea sistemelor financiare, a suferit 

schimbări majore în ultima perioadă, chiar și în țările 
recunoscute pentru respectarea acestuia. Acest lucru 
denotă transformarea semnificativă a paradigmelor fi-
nanciar-economice mondiale sub presiunea tot mai pu-
ternică a crizei. Din punct de vedere etimologic, secre-
tul bancar constă în obligația băncilor de a nu divulga 
sau comunica date și informații bancare, deci de a păs-
tra confidențialitatea asupra tuturor acelor informații 
legate de activitatea sa, care, odată făcute publice, ar 
cauza prejudicii fie băncii, fie propriei clientele, dău-
nând intereselor sau prestigiului acestora; fiind practic 
o variantă a secretului comercial.

Problematica secretului bancar (definiția, moda-
litățile de asigurare a protecției) constituie obiectul 
unui studiu permanent al doctrinei și al unei evoluții 
permanente a prevederilor legale4.

Printre obligațiile care guvernează activita-
tea instituțiilor de credit în realizarea operațiunilor 
clienților, există unele care au ca obiectiv protecția 
clienților pe fondul unui set de reguli care constituie 
politica bancară. Astfel, instituția de credit, este ținută 
de obligația secretului profesional, de obligația de a se 
informa despre client și de a informa autoritățile publi-
ce. Activitatea băncii este guvernată de câteva princi-
pii: principiul neimixtiunii băncii în afacerile clientului, 
principiul prudenței, principiul secretului profesional și 
principiul obligației de a informa clientul15.

Secretul bancar și secretul profesional. Conform 
art.22 alin. (1) al Legii cu privire la instituțiile financi-
are intitulat „Secretul bancar și obligațiile fiduciare”: 
„Secret bancar constituie orice informaţie referitoare 

la persoana, la bunurile, la activitatea, la afacerea, la 
relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor băncii, la 
conturile clienţilor (solduri, rulaje, operaţiuni derulate), 
la tranzacţiile încheiate de clienţi, precum şi altă infor-
maţie despre clienţi, care i-a devenit cunoscută băncii. 
În înţelesul prezentului articol, client al băncii este con-
siderată orice persoană care beneficiază sau a beneficiat 
de serviciile unei bănci ori persoana cu care banca a 
negociat o tranzacţie, chiar dacă tranzacţia respectivă 
nu s-a finalizat”. Însă, conform alin.(3) art.22: „Admi-
nistratorii şi funcţionarii băncii, persoanele care acţio-
nează în numele băncii şi alte persoane care, în virtutea 
executării obligaţiilor de serviciu, au obţinut acces la 
informaţia prevăzută la alin.(1) au obligaţia de a păs-
tra secretul bancar, de a nu folosi informaţia indicată 
în alte scopuri decât cele de serviciu. Această obligaţie 
subzistă şi după încetarea activităţii persoanelor men-
ţionate mai sus sau în perioada suspendării activităţii 
lor”, ceea ce de fapt constituie deja esența secretului 
professional12.

Conform art.1226 alin. (1) Cod civil, banca garan-
tează secretul informaţiei privind relaţiile de afaceri cu 
clientul10. Din prevederile sus-citate, se subînțelege de 
fapt secretul profesional în drept bancar, care constă în 
obligația băncii de a nu se folosi sau a dezvălui fapte 
sau informații care, odată devenite publice, să dăuneze 
intereselor ori prestigiului clientului, obligația revenind 
atât personalului băncii, cât și oricăror alte persoane 
care obțin astfel de informații intrând în sfera secretu-
lui bancar, indiferent de modul sau de calea pe care le 
obțin, chiar pe cale oficială cu ocazia activității de con-
trol și supraveghere sau a altor lucrări oficiale15.

Prin urmare, este important de făcut distincție între 

SECRETuL  BANCAR  șI  SECRETuL  PROFESIONAL 
îN  DREPTuL  BANCAR

Victoria SAnDUȚA,
doctorand (USPEE „Constantin Stere”)

REZuMAT
În cadrul prezentului articol, se definește secretul bancar și secretul profesional în domeniul bancar, se face distincția 

etimologică, doctrinară și legală între aceste noțiuni aparent sinonime, dar care conțin în sine, de fapt, obligații diferite și 
vizează subiecți diferiți. De asemenea, se analizează legislația Republicii Moldova la acest capitol, precum și legislația 
României și a altor state europene, precum Elveția, Austria, Germania etc. într-un studiu comparat. Nu în ultimul rând, 
sunt identificați debitorii obligației de păstrare a secretului bancar, precum și răspunderea acestora pentru divulgarea lui. 
În final, sunt trasate concluziile vizavi de importanța, necesitatea, eficiența și actualitatea secretului bancar în coraport cu 
cooperarea internațională între statele europene în lupta cu evaziunea fiscală.

Cuvinte-cheie: secret bancar, secret comercial, secret profesional, date personale, informații confidențiale, bancă, 
instituție financiară, personalul băncii, solduri, rulaje, conturi, operațiuni bancare, obligație de serviciu, confidențialitate, 
divulgare, tranzacții, clienți, spălare de bani, evaziune fiscală.

SuMMARy
In this article, there are defined the banking secrecy and professional secrecy in the banking field, the etymological 

and legal distinction between these seemingly synonymous terms but containing in itself, in fact, different obligations 
and targets of different subjects. This article also considers the Moldovan legislation in this regard, and the Romanian 
legislation and other European countries such as Switzerland, Austria, and Germany in a comparative study. Also, in this 
article there are identified the subjects who are obliged to keep the banking secrecy and their responsibility for disclosing 
it. Finally, conclusions are drawn on the importance, necessity, effectiveness and timeliness of banking secrecy in regard 
of international cooperation between European countries in the fight against tax evasion. 

Keywords: bank secrecy, trade secret, professional secrecy, personal data, confidential information, bank, financial 
institution, bank staff, balances, accounts, banking, service obligation, confidentiality, disclosure, transactions, customers, 
money laundering, tax evasion.



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

62

noțiunea de „secret bancar” care constituie totalitatea 
informațiilor confidențiale cu privire la titularii con-
turilor bancare, cu privire la conturile bancare pro-
priu-zise și la operațiunile bancare efectuate de către 
titularii conturilor, pe când „secretul profesional în 
domeniul bancar” reprezintă obligația personalului 
băncii de a păstra secretul bancar, în timpul exercitării 
atribuțiilor sale de serviciu, precum și după finalizarea 
raportului de muncă cu banca. Bunăoară, în legislația 
Republicii Moldova, din exemplele ilustrate mai sus, 
aceste două noțiuni se confundă, lăsând însă pe seama 
doctrinei sarcina de a defini secretul bancar și secretul 
profesional în dreptul bancar și de a identifica deosebi-
rea între aceste două noțiuni.

Secretul profesional în domeniul bancar este un 
aspect deosebit de important, în Republica Moldova, 
însă acesta fiind reglementat doar la art.1226 Cod civil, 
care stipulează că banca garantează secretul informaţi-
ei privind relaţiile de afaceri cu clientul10, nefiind însă 
specificate și delimitate informațiile care constituie se-
cret bancar. Referiri la secretul profesional se mai fac și 
în Legea privind Banca Națională a Moldovei, la art.36 
intitulat care prevede că membrii Consiliului de admi-
nistraţie, salariaţii Băncii Naţionale, experţii contabili, 
contabilii autorizaţi şi alţi specialişti numiţi, potrivit 
legii, de aceasta să efectueze controlul (inspecţia), pre-
cum şi auditorii sunt obligaţi să păstreze secretul pro-
fesional asupra oricărei informaţii ce reprezintă secret 
bancar, comercial, fiscal şi alt secret ocrotit de lege, de 
care iau cunoştinţă în cursul executării obligaţiilor lor. 
Aceste persoane sunt obligate să păstreze secretul pro-
fesional şi după încetarea activităţii la Banca Naţională 
sau după încetarea raporturilor de altă natură cu aceasta. 
Obligaţia de păstrare a secretului profesional se extin-
de şi asupra informaţiilor confidenţiale create de Banca 
Naţională în scopul ori în legătură cu exercitarea atri-
buţiilor ei, a căror divulgare ar putea dăuna interesului 
sau prestigiului persoanei la care se referă13.

Persoanele sus-menţionate pot folosi informaţia ce 
constituie secret profesional doar în scopul şi în cadrul 
executării obligaţiilor lor aferente atribuţiilor Băncii 
Naţionale.

Persoanele menţionate nu au dreptul să folosească 
informaţiile ce constituie secret profesional în interes 
personal sau în interesul unor terţi, să divulge aceste 
informaţii sau să permită folosirea lor de către terţi ori 
să permită accesul terţilor la informaţiile respective. 
„Deci rezultă că obligația păstrării secretului profesi-
onal revine doar angajaților Băncii Naționale, ceea ce 
este o eroare, deoarece prin art.1226 Cod civil10 această 
obligație revine angajaților oricărei bănci comercia-
le, însă nu este reglementată clar această obligație în 
legislația națională13.

Bunăoară în România prin Legea bancară numărul 
58/1998, se prevăd în cap.8, art.49, următoarele: „Ban-
ca va păstra confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, 
datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfă-
şurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau infor-
maţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, 
proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale 
sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la 
conturile clienţilor – solduri, rulaje, operaţiuni derula-

te, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu 
clienţii14.

Din prevederile legii bancare numărul 58/1998, ob-
servăm că legiuitorul român distinge două categorii de 
informații ce constituie secret bancar: 

care privesc persoana, proprietatea, activitatea, 1. 
afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţi-
lor;

informaţii referitoare la conturile clienţilor – sol-2. 
duri, rulaje, operaţiuni derulate, la serviciile prestate sau 
la contractele încheiate cu clienţii.

Orice persoană care beneficiază de serviciile unei 
bănci este considerată client al acesteia”14.

Orice membru al Consiliului de administraţie al 
unei bănci, angajaţii acesteia şi orice persoană care, sub 
o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea 
ori activitatea băncii are obligaţia să păstreze secretul 
profesional asupra oricărui fapt, date sau informaţii la 
care se referă art.49, de care a luat cunoştinţă în cursul 
desfăşurării activităţii sale profesionale14.

Aceste persoane nu au dreptul de a folosi sau de a 
dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea 
acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, 
ar dăuna intereselor ori prestigiului unei bănci sau ale 
unui client al acesteia14.

Excepțiile de la păstrarea secretului profesional 
în domeniul bancar. Însă, la fel ca și în Republica 
Moldova, obligaţia de păstrare a secretului profesional 
nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea 
atribuţiilor sale prevăzute de lege.

Informaţii de natura secretului profesional pot fi fur-
nizate, în măsura în care acestea sunt justificate de sco-
pul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele 
situaţii:

Conform art.1226 CC RM, informaţia care consti-
tuie secret bancar poate fi furnizată numai la cererea cli-
entului sau a reprezentantului acestuia. Banca poate fur-
niza o astfel de informaţie reprezentanţilor autorităţilor 
publice numai în cazul şi în modul prevăzute de lege10.

Legea BNM, la art.36, prevede condițiile exprese în 
care informațiile ce intră în secretul profesional, pot fi 
divulgate:13

a) când există consimţământul expres al persoanei 
la care se referă informaţiile;

b) când aceste informaţii urmează a fi publicate con-
form legislaţiei;

c) în cazul furnizării acestor informaţii în formă su-
mară sau agregată, astfel încât nu poate fi identificată 
banca sau persoana la care acestea se referă, precum şi 
în cazul exercitării atribuţiilor privind informarea pu-
blicului;

d) la cererea băncilor centrale, organelor de supra-
veghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de 
plăţi din alte state.

De asemenea, în art.22 al Legii instituţiilor financi-
are nr.550-XIII din 21 iulie 1995, se prevăd un șir de 
situații legale când secretul bancar poate fi divulgat, și 
anume:12

la solicitarea clientului băncii sau a reprezentan-– 
tului acestuia;

în cazul decesului clientului băncii, la solicitarea – 
moştenitorului acestuia, cu anexarea certificatului de 
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moştenitor, precum şi la solicitarea notarului care a 
deschis procedura succesorală, cu anexarea copiei cer-
tificatului de deces al clientului băncii;

la solicitarea organului de urmărire penală, cu – 
autorizaţia judecătorului de instrucţie, privind cauza 
penală concretă;

la solicitarea instanţei de judecată, în scopul solu-– 
ţionării unei cauze aflate pe rol;

la solicitarea organului fiscal, în scopul exercitării – 
atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală; 

la solicitarea organului vamal, în privinţa persoanei – 
supuse supravegherii vamale, în conformitate cu preve-
derile Codului vamal;

la solicitarea Curţii de Conturi, în privinţa per-– 
soanei auditate, potrivit legii speciale ce reglementează 
activitatea Curţii de Conturi; – la solicitarea Servi-
ciului de Informaţii şi Securitate, în scopul exercitării 
atribuţiilor ce ţin de asigurarea securităţii de stat; – la 
solicitarea Centrului Naţional Anticorupţie, în privinţa 
persoanei care cade sub incidenţa legislaţiei cu privire 
la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului;

la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financi-– 
are, în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul 
pieţei financiare nebancare;

la solicitarea Ministerului Finanţelor, în scopul – 
exercitării atribuţiilor pentru conturile deschise în bănci 
de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public 
naţional; 

la solicitarea organului de executare, în temeiul şi – 
în limitele prevăzute de documentul executoriu; 

când banca justifică un interes legitim. – 
Obligația de păstrare a secretului profesional mai 

poate fi încălcată și în cadrul acordurilor de coopera-
re cu alte autorităţi publice sau din iniţiativa Băncii 
Naţionale, în scopul exercitării atribuţiilor specifice 
de supraveghere şi control asupra respectării preve-
derilor legale, în cazul furnizării acestor informa-
ţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar, necesare exercitării atribuţiilor acestuia; în 
cadrul procedurilor legate de lichidarea silită a unei 
bănci, cu excepţia informaţiilor referitoare la terţii 
implicaţi în acţiuni legate de lichidarea băncii re-
spective; sau când interesele Băncii Naţionale ne-
cesită dezvăluirea acestor informaţii în cadrul unor 
proceduri judiciare.

La fel și în legea bancară română, aceste situații 
sunt descrise expres14:

a) la solicitarea titularilor sau a moştenitorilor aces-
tora, inclusiv a reprezentanţilor lor legali şi/sau statu-
tari, ori cu acordul expres al acestora;

b) în cazurile în care banca justifică un interes le-
gitim;

c) la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii 
ori din oficiu, dacă prin lege specială sunt prevăzute 
autorităţile sau instituţiile care sunt îndreptăţite să so-
licite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt 
identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de că-
tre bancă, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale 
acestor autorităţi sau instituţii;

d) la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, 
atunci când face dovada că a introdus în instanţă o ce-

rere de împărţire a bunurilor comune sau la solicitarea 
instanţei.

Solicitarea de furnizare a informaţiei, ce constituie 
secret bancar, trebuie să conţină: temeiul legal al solici-
tării, datele de identitate ale persoanei la care se referă 
informaţia confidenţială solicitată, categoria informa-
ţiei solicitate şi scopul pentru care se solicită aceasta. 
Solicitarea înaintată trebuie să fie semnată de persoana 
cu funcţie de răspundere împuternicită şi să aibă aplica-
tă ştampila autorităţii date12.

Persoanele şi organele competente să solicite şi să 
primească informaţiile ce constituie secret profesional 
sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi 
le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat 
ori pentru care li s-au furnizat, potrivit legii sau acordu-
rilor încheiate, precum şi sunt obligate să nu le furnize-
ze şi să nu le divulge terţilor, cu excepţia cazurilor de 
executare a obligaţiilor prevăzute de lege13.

Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi 
furnizate băncilor centrale, organelor de supraveghe-
re a băncilor, a pieţei financiare, a sistemelor de plăţi 
din alt stat în baza principiului reciprocităţii, în modul 
prevăzut de tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte şi de acordurile încheiate între Ban-
ca Naţională şi organele de supraveghere a băncilor, a 
pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state13.

Când informaţiile ce constituie secret profesional 
provin dintr-un alt stat, acestea pot fi divulgate sau fur-
nizate numai cu acordul expres al organului competent 
care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru 
care s-a dat acest acord13.

Debitorii secretului bancar sunt definiți în Codul 
monetar și financiar francez la art. 511-33, fiind prac-
tic toate persoanele care participă la gestiunea, con-
ducerea unei instituții de credit sau angajații acestei 
instituții11. Acestui prim cerc al debitorilor obligației de 
păstrare a secretului bancar, i se circumscrie o catego-
rie de persoane care cu ocazia îndeplinirii unor atribuții 
pot obține astfel de obligații confidențiale deținute de 
instituțiile de credit, cum ar fi cazul persoanelor care 
participă la efectuarea unui control dispus de comisia 
bancară, sau de Comitetul instituțiilor de credit, persoa-
ne care sunt ținute a respecta acest secret profesional. 
Prin dispozițiile art.22 alin.(3) din Legea instituțiilor 
financiare se stabilesc și în dreptul bancar național ca-
tegoriile de persoane obligate la păstrarea secretului 
bancar, și anume: administratorii şi funcţionarii băncii, 
persoanele care acţionează în numele băncii şi alte per-
soane care, în virtutea executării obligaţiilor de servi-
ciu, au obţinut acces la informaţia ce constituie secret 
bancar, au obligaţia de a păstra secretul bancar, de a nu 
folosi informaţia indicată în alte scopuri decât cele de 
serviciu12.

Secretul bancar vizează protecția clientului împo-
triva divulgării informațiilor confidențiale, și orice 
persoană care beneficiază de serviciile unei bănci este 
considerată client al acesteia. În principiu, acest secret 
este opozabil terților si nu poate fi făcut public decât cu 
autorizarea clientului15.

Acest principiu al opozabilității generale creează 
dificultăți atât în ceea ce privește persoanele fizice, cât 
și persoanele juridice, în stabilirea acelor persoane care 
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sunt considerate terți și acelea care au dreptul la afla-
rea acelor informații considerate confidențiale. Astfel 
membrii de familie ai unui client sunt considerați de 
către instituția de credit terți, fiindu-le opozabil se-
cretul bancar, în schimb, în caz de deces al clientului, 
moștenitorii acestuia, în baza principiului continuității, 
pot afla la cererea adresată băncii informațiile solicita-
te. 

Totuși, există în doctrină și opinii potrivit cărora 
instituția de credit ar trebui chiar și în aceste situații să 
nu divulge informații privitoare la viața privată a clien-
tului decedat, ci doar informații legate de patrimoniul 
acestuia15. 

În ceea ce privește persoanele juridice, dacă repre-
zentantului legal nu i se poate opune secretul profesi-
onal pentru informațiile privind societatea pe care o 
conduce, această soluție nu este întotdeauna aplicabilă 
și președintelui consiliului de administrație.

Doctrina este împărțită în ceea ce privește posibili-
tatea membrilor consiliului de administrație de a solici-
ta individual, fără votul consiliului astfel de informații.

 Opinia dominantă este aceea că dacă consiliul de 
administrație este învestit cu puteri de gestiune, comi-
sia de cenzori cu atribuții de control, membrii acestor 
consilii exercită o putere colectivă, ei putând doar dacă 
acționează colectiv, să obțină de la o instituție de credit 
informații confidențiale privitoare la societate15.

În ceea ce privește asociații, nu pot obține aceste 
informații, cu excepția asociaților în nume colectiv, 
care au o răspundere nelimitată.

 Răspunderea pentru divulgarea secretului ban-
car. La capitolul răspundere pentru divulgarea secretu-
lui bancar, legislația Republicii Moldova prezintă lacu-
ne majore, astfel încât găsim o singură prevedere, de 
ordin general despre răspunderea materială a băncii în 
cazul divulgării ilegale a secretului bancar, la art.1226 
alin.(3) Cod civil, și anume: „În cazul în care banca 
divulgă informaţia ce constituie secret bancar, depo-
nentul lezat astfel în drepturi poate cere despăgubiri.” 
Precum și câteva prevederi în Codul contravențional 
al Republicii Moldova, și anume: art.1079: „Obţinerea 
sau divulgarea informaţiilor care constituie secret co-
mercial, bancar sau fiscal:

 – Obţinerea fără consimţământul titularului a in-
formaţiilor care constituie secret comercial, bancar 
sau fiscal în scopul divulgării sau folosirii lor ilegale 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 70 u.c. aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 u.c. aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere. Divulgarea infor-
maţiilor ce constituie secret comercial, bancar sau fis-
cal de către un funcţionar public sau de către o persoană 
căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au 
devenit cunoscute în legătură cu serviciul ei se sanc-
ţionează cu amendă de la 50 la 100 u.c. aplicată per-
soanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 u.c. aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere”. De asemenea, mai 
găsim art. 2916 care prevede neasigurarea confidenţia-
lităţii, și anume, comunicarea de către entităţile rapor-
toare sau de către angajaţii acestora persoanelor fizice 
sau juridice care efectuează tranzacţia sau activitatea 
ori persoanelor terţe despre transmiterea informaţiilor 
la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 

 se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 u.c. apli-
cată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 u.c. 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă 
de la 150 la 300 u.c. aplicată persoanei juridice9.

Neasigurarea de către entităţile raportoare a păstrării 
secretului comercial, bancar sau profesional în dome-
niul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului se sancţionează cu amendă de la 150 la 
300 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 300 u.c. aplicată persoanei juridi-
ce. Neasigurarea de către angajaţii organelor cu funcţii 
de supraveghere a păstrării secretului comercial, ban-
car sau profesional în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului se sancţionea-
ză cu amendă de la 100 la 150 u.c. aplicată persoanei fi-
zice, cu amendă de la 150 la 300 u.c. aplicată persoanei 
cu funcţie de răspundere.

Nu găsim însă nici o normă în Codul penal al RM 
care să reglementeze răspunderea penală a conducerii 
și a personalului băncii pentru divulgarea secretului 
bancar, așa cum întâlnim în alte state europene.

În dreptul francez, spre exemplu, prin dispozițiile 
legii franceze din 1945, se pune în aplicare art. 378 din 
Codul penal care privea secretul profesional bancar 
și sancționa divulgarea secretului aflat în exercitarea 
profesiei, faptă ce era până atunci sancționată doar ci-
vil, iar din 1941, situația bancherilor francezi este clar 
reglementată printr-un statut profesional care prevede 
expres obligația păstrării secretului profesional. Legea 
bancară din 24 ianuarie 1984 privind Codul monetar 
și financiar nu a modificat această stare de drept, astfel 
încât și azi, bancherii francezi trebuie să se abțină de la 
divulgarea informațiilor despre clienți, altfel fiind pa-
sibili de sancțiuni civile sau penale. Secretul bancar se 
referă exclusiv la informațiile confidențiale15.

 Această obligație de confidențialitate a băncii se re-
feră la nedivulgarea informațiilor privind tranzacțiile și 
serviciile oferite clienților, identitatea titularilor contu-
rilor, soldul sau rulajul unui client, contractele încheiate 
sau conținutul unor astfel de contracte etc. 

Trebuie subliniat încă o dată că sunt confidențiale 
informațiile privind tranzacțiile încheiate și servicii-
le oferite de bancă și acceptate de client; cele privind 
identitatea titularilor de conturi, privind sumele și 
operațiunile efectuate în numele persoanelor fizice sau 
juridice. 

În dreptul francez, nu sunt considerate confidențiale 
informațiile de ordin general ce pot fi date unor terți 
care se interesează de solvabilitatea unuia dintre clienții 
băncii. 

Ca și în dreptul spaniol, fundamentul juri-
dic al obligației băncii de a păstra discreția asupra 
informațiilor deținute cu privire la clientelă este și în 
doctrina noastră controversat , în sensul ca există o teză 
contractuală potrivit căreia obligația secretului bancar 
se naște din înseși clauzele de confidențialitate inserate 
în contractele dintre bancă și clienți, dar și teoria po-
trivit căreia fundamentul acestei obligații o constituie 
norma legală15.

Teoria contractuală se bazează și pe o practică de 
lungă durată, pe existența acestei obligații (în drep-
tul european) în statutele tuturor băncilor, astfel încât 
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s-a creat în constiința colectivă convingerea asupra 
acestei obligații, totuși această teorie nu poate expli-
ca persistența obligației de discreție și după încetarea 
contractului14.

Daca în dreptul spaniol teoria legii ca și fundament 
al obligației secretului bancar este dominant acceptată, 
în doctrina românească sunt autori ce consideră ca fiind 
mai aproape de adevăr cumularea celor două teze, jus-
tificând astfel posibilitatea de a lărgi prin contract sfera 
informațiilor divulgabile, derogând prin voința părții 
de la dispozițiile legii8. 

Astfel, clientul, printr-o manifestare expresă de 
voință și excepțional chiar tacit, poate să extindă aria 
informațiilor divulgabile (de exemplu, când în execu-
tarea ordinului dat de client banca trebuie să apeleze la 
serviciile altei bănci și să transmită acesteia informațiile 
necesare efectuării operațiunii)8. 

 Așa cum am precizat supra, în alte state europene, 
odată divulgate informațiile bancare confidențiale în alte 
situații decât cele permise de lege, persoanele ținute de 
la aceasta, se fac vinovate de comiterea unei infracțiuni, 
spre exemplu, în România, art .196 Cod penal al Româ-
niei incriminează „divulgarea, fără drept a unor date, de 
către acela căruia i-au fost încredințate sau de care a luat 
cunoștință în virtutea profesiei sau a funcției, dacă fapta 
este de natură a aduce prejudicii unei personae”15.

Prejudiciul poate fi patrimonial sau nepatrimonial, 
nefind relevant din punct de vedere al calificării faptei 
de momentul în care se produce prejudiciul-odată cu 
divulgarea , imediat după divulgare sau la un timp.

Sau dispozitiile art.79 din Codul de procedură pe-
nală al României prevăd că ascultarea ca martor a per-
soanei obligate să păstreze secretul profesional nu se 
poate face cu privire la faptele și împrejurările de care a 
luat cunoștință în exercițiul profesiei, fără încuviințarea 
persoanei sau a organizației față de care este obligată a 
păstra secretul15.

Pe lângă răspunderea penală, persoanele ce au în-
călcat principiul confidențialității, pot fi trase și la răs-
pundere disciplinară când au săvârșit o abatere disci-
plinară printr-o acțiune sau inacțiune, încălcând astfel 
dipozițiile legale, regulamentul intern sau contractul 
individual de muncă, ordinele și dispozițiile legale ale 
șefilor ierarhici. 

Banca în calitate de angajator, dispune de preroga-
tiva disciplinară, având dreptul de a aplica sancțiuni de 
acest fel. Banca, prin organele sale de conducere sau prin 
angajații săi este solicitată în mod frecvent să dea relații 
pentru rezolvarea unor interese proprii ale clienților ori 
pentru efectuarea de operațiuni bancare pentru aceștia, 
cu privire la care există interesul păstrării secretului ban-
car, sau alteori personalul băncii ia cunoștință de aseme-
nea date, fără ca ele să le fie încredințate în mod expres 
de către persoana cu care se află în raporturi juridice. 
Indiscreția angajaților băncii poate aduce prejudicii titu-
larilor, pericolul social constând în urmările dăunătoare 
pentru clienți, cărora li se nesocotește dreptul la păstra-
rea secretului destăinuit, dar și pentru bancă, prin îm-
piedicarea normalei desfășurări a activității acesteia și 
pierderea prestigiului și încrederii din partea celor care 
apelează la serviciile sale.

În România, Banca Natională are dreptul de a 

aplica sancțiuni contravenționale, în cazul divulgării 
secretului bancar, constând în avertisment scris dat 
băncii, amendă aplicată băncii sau administratorilor/
conducătorilor/persoanelor desemnate, retragerea 
aprobării date conducătorilor și/sau administratorilor, 
finalizând cu cea mai gravă sancțiune, și anume, retra-
gerea autorizației băncii15.

Răspunderea contraventională se angajează pentru 
a apăra valorile sociale generale care nu sunt apărate 
de legea penală.

Răspunderea civilă contractuală poate constitui te-
meiul juridic al acțiunii pornite de un client față de ban-
ca cu care are un contract, spre deosbire de răspunderea 
civilă delictuală care poate constitui temeiul juridic în 
cazul terțului prejudiciat de bancă prin nerespectarea 
obligației de a păstra secretul bancar.

Răspunderea civilă contractuală sau delictuală, 
constituie o sancțiune civilă cu caracter reparator al 
prejudiciului produs ca urmare a încălcării regulilor 
confidențialității sau a regulilor de păstrare, manipulare 
a informațiilor de către bancă prin funcționarii săi, fiind 
practic o sancțiune aplicată patrimoniului persoanei ce 
a săvârșit faptul ilicit.

Premisa răspunderii civile contractuale este existența 
unui contract între bancă și client, întemeiat pe dispoz. 
art.668 CC. În cuprinsul acestei răspunderi a băncii, 
când este legată printr-un raport juridic contractual ce 
conține o clauză de confidențialitate, intră și daunele 
interese întemeiate pe art. 1398-1399 CC, care au fost 
prevăzute prin voința părților. 

Dacă mai sus am trasat o paralelă între dreptul 
bancar din Franța, România și Republica Moldova, în 
continuare, vom analiza succint și alte sisteme de drept 
bancar din Europa. 

Secretul bancar elvețian – principalul atu al 
băncilor elvețiene. Secretul bancar elvețian este o in-
stituţie de drept, o barieră juridică impusă de lege în 
jurul relaţiei dintre bancă şi clientul său cu scopul de a 
proteja curiozitatea unei terţe persoane, indiferent dacă 
este vorba despre persoane private sau despre autorităţi 
publice, cu excepțiile prevăzute de lege. Prin extensie, 
secretul bancar desemnează un ansamblu de practici 
destinate să asigure discreţia clienţilor. Spre exemplu, 
principalul atu al băncilor elveţiene nu era dat de cali-
tatea serviciilor sau de dobânzile atractive, nici chiar 
de siguranţa plasamentelor făcute de bănci, ci de se-
cretul bancar. Atunci când venea vorba de bănci străi-
ne, primul gând se îndrepta automat către Elveţia. Aici 
secretul bancar făcea ca sistemul bancar elveţian să fie 
considerat cel mai sigur, aceasta desigur până în anul 
2013, când Elveția a renunțat la secretul său bancar, în 
favoarea cooperării internaționale în lupta cu evaziunea 
fiscală și spălarea banilor16. 

 Sistemul bancar elveţian avea o concepţie atât de 
aparte vizavi de secretul bancar, încât, chiar şi la solici-
tările instituţiilor care se ocupau de prevenirea şi com-
baterea evaziunii fiscale sau a spălării banilor, băncile 
nu furnizau decât un set minim de date, fără a ieşi de 
sub incidenţa legii. Secretul bancar făcea din Elveţia un 
spaţiu juridic care oferea clienţilor băncilor un grad de 
confidenţialitate străin celor mai multe ţări1.

 Sub aspect istoric, secretul bancar este constituit 



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

66

din mai multe norme aflate în sectoare diferite ale ordi-
nii juridice elveţiene.

 Elementul său central este art.47 din Legea fede-
rală privind băncile, adoptată în 1934 şi modificată la 
începutul anilor 1970:

„1. Cel care, în calitatea sa de membru al unui or-
ganism, de angajat, de mandatar, de lichidator sau de 
comisar al băncii, de observator al comisionului băncii, 
ar dezvălui un secret care i-a fost încredinţat sau despre 
care ar fi avut cunoştinţă în urma funcţiei sale, cel care 
ar incita o terţă persoană la violarea secretului profesi-
onal, va fi pedepsit cu închisoare pentru o perioadă de 
cel mult şase luni sau cu o amendă cu o valoare de până 
la 50 000 franci”.

„3. Violarea secretului poate fi pedepsită chiar şi în 
condiţiile în care funcţia respectivului angajat s-a în-
cheiat sau deţinătorul secretului nu-şi mai exersează 
profesia”.

„4. Sunt rezervate dispoziţiile legislaţiei federale şi 
comunale care statuează obligaţia de a informa sau de a 
mărturisi în cadrul justiţiei”2.

 Faptul că acest articol pedepseşte cu închisoarea 
sau cu amendă pe cei care ar putea revela un secret 
aflat într-o bancă şi că justiţia elveţiană ar putea urmări 
această violare din proprie iniţiativă, a contribuit mult 
la stabilirea reputaţiei de confidenţă a secretului bancar. 
În alte ţări, în fapt, bancherul este, cu siguranţă, obligat 
să păstreze secretul profesional, dar violarea lui nu an-
trenează sancţiuni penale.

 În Elveţia, secretul acoperă chiar şi existenţa unui 
raport de afaceri cu o bancă şi protejează toate infor-
maţiile deţinute de către bancă care sunt susceptibile 
să afecteze sfera privată sau economică a unui client. 
Acesta împiedică banca sa dezvăluie faptul că nu între-
ţine raporturi cu un client, la sfârşitul relaţiilor cu aces-
ta şi protejează toţi clienţii, indiferent dacă este vorba 
despre persoane fizice sau de societăţi. În afara sancţiu-
nilor prevăzute de lege, violarea secretului bancar poa-
te avea ca şi consecinţă concedierea agentului bancar 
respectiv, excluderea băncii din Asociaţia elveţiană a 
bancherilor, sau chiar retragerea licenţei de exploatare 
a băncii, în cazuri mai grave1.

Celelalte dispoziţii principale constituind secretul 
bancar elveţian se găsesc în Codul civil (art.27 şi urmă-
toarele) şi în Codul obligaţiilor (art.398 alin.2, în spe-
cial). Primul protejează sfera privată economică a cli-
entului unei bănci, împiedicând orice prejudiciu adus 
personalităţii acestuia. Al doilea obligă agentul bancar 
să execute fidel indicaţiile date de client, ceea ce im-
plică şi să nu divulge din informaţiile ca se regăsesc în 
acord1.

 Unul dintre principiile care susţin aceste dispoziţii 
este reprezentat de inviolabilitatea vieţii private. Din 
1914, Tribunalul federal, cea mai înaltă jurisdicţie el-
veţiană, stabilise că „viaţa privată trebuie protejată”. 
Secretul bancar este expresia acestei protecţii, aplicată 
raporturilor dintre bancă şi clientul său, pentru că in-
formaţiile ce privesc un cont în bancă cuprind şi ele-
mente din viaţa privată a deţinătorului contului. Chiar 
dacă Tribunalul federal nu recunoaşte secretul bancar 
ca fiind un drept fundamental al individului, pentru 
numeroşi jurişti, dar mai ales pentru bancherii înşişi, 

secretul bancar nu este departe de această desemnare. 
Potrivit Asociaţiei elveţiene a bancherilor, „dreptul la 
discreţie” în domeniul financiar, constituie unul dintre 
valorile fundamentale ale Elveţiei1.

 Astfel, în concepţia multor jurişti şi bancheri elve-
ţieni, secretul bancar este un element fundamental al 
unei societăţi libere, un ingredient indispensabil al ori-
cărei civilizaţii democratice. Tribunalul federal îi acor-
dă totuşi o protecţie mai puţin strictă decât secretelor 
profesionale ale altor profesii: avocaţi, medici, preoţi, 
ale căror obligaţii profesionale privind discreţia, nu su-
portă aproape nici o excepţie.

Cu toate acestea, în anul 2013 Elveția a renunțat la 
secretul bancar. Organizaţia pentru Cooperare Econo-
mică şi Dezvoltare (OECD) a anunțat la data de 15 oc-
tombrie 2013 că Elveţia a semnat un acord internaţio-
nal privind combaterea evaziunii fiscale, punând capăt 
practic secretului său bancar16.

La presiunile autorităţilor europene şi americane, 
care vor să lupte împotriva evaziunii fiscale, sprijinul 
politic în Elveţia pentru secretul bancar a scăzut gra-
dual, deschizând calea pentru semnarea de acorduri 
fiscale cu autorităţile străine. Astfel, Elveţia a devenit 
a 58-a ţară care se alătură convenţiei OECD cu privire 
la schimbul de informaţii fiscale cu autorităţile fiscale 
străine. Chiar dacă nu s-a angajat să facă schimb auto-
mat de informaţii cu privire la rapoartele fiscale, Elve-
ţia va răspunde la cererile autorităţilor fiscale din alte 
state vizând cazuri individuale16.

Aderarea Elveţiei la convenţia de asistenţă mutuală 
în domenii fiscale trimite un mesaj clar şi puternic că 
Elveţia este parte a comunităţii de state care consideră 
cooperarea internaţională în domeniul fiscal ca o nece-
sitate16.

Până acum multe autorităţi fiscale şi guverne-
le lor aveau dificultăţi în a realiza investigaţii fiscale 
transfrontaliere, greutăţi care au fost sporite de deschi-
derea frontierelor faţă de fluxurile de capital şi utiliza-
rea de noi tehnologii pentru transferul banilor. Con-
venţia fiscală a OECD a fost semnată de ambasadorul 
Elveţiei la OECD, Stefan Flückiger. Următorul pas, 
care ar putea fi unul dificil, este ratificarea convenţiei 
de parlamentul elveţian16.

în Liechtenstein, legea bancară din 1993, care cu-
prinde o parte din directivele Comunității Economice 
Europene, obligă la păstrarea secretului bancar atât per-
sonalul băncii, cât și pe auditori sau pe alte autorități 
publice responsabile cu supravegherea și autorizarea 
bancară15.

Există interdicția ca aceste informații confidențiale 
deținute de aceste autorități să fie folosite în alte sco-
puri decât cele pentru care au fost solicitate.

 în Austria, prin Legea bancară din 1984, art.39 
alin.(1), se instituie în sarcina angajaților băncii 
obligația de a păstra secretul bancar referitor la nego-
cierile și tranzacțiile individuale ale băncii, în special 
cele referitoare la creditele acordate de bancă, nume-
le împrumutaților, gajurile și alte depozite deținute de 
bancă, numărul, natura și valoarea acestora. Consiliul 
de Administrație al băncii este responsabil de aplicarea 
legii, controlează aceste operațiuni și este cel în măsură 
a stabili sancțiunile disciplinare15.
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Prin art.44 alin.(1), legea bancară austriacă îi con-
feră Băncii Naționale a acestei țări dreptul de a solicita 
orice informație și orice documente de la instituțiile fi-
nanciare în legătură cu activitatea de supraveghere ban-
cară sau în scopuri statistice, fără însă a putea dezvălui 
numele instituțiilor.

Eventualele refuzuri de furnizare de informații în te-
meiul art.44, informarea incorectă sau incompletă sunt 
sancționate adminstrativ. Competența materială exclu-
sivă de soluționare a acțiunilor judiciare pornite împo-
triva băncilor aparține Curții de Comerț din Viena, iar 
în ceea ce privește judecarea acțiunilor penale intentate 
împotriva unei bănci, competența materială absolută 
este a Curții Penale Provinciale din Viena.

în Germania, obligația secretului bancar este una 
contractuală, neexistând reglementări constituționale 
sau statutare, iar băncile germane sunt obligate să păs-
treze secretul informațiilor referitoare la relațiile de 
afaceri cu clienții săi chiar și în lipsa unui contract, așa 
cum a stabilit practica judiciară a Curții Supreme15.

În general însă clauza de confidențialitate este pre-
zentă în contractul bancă-client.

Condițiile Generale de Afaceri – GTC, prevăd și ca-
zurile în care banca, în mod excepțional, poate divulga 
informațiile din sfera secretului bancar, prevederea ex-
presă a legii, acordul clientului și cazul în care divulga-
rea este conformă cu regulile instituite în GTC. 

Sancționarea dezvăluirii informațiilor banca-
re în dreptul german este restrânsă doar la cazurile 
funcționarilor publici. În condițiile existenței în con-
tractul cu banca a clauzei de confidențialitate, aceasta 
din urmă poate să furnizeze informații altor bănci sau 
unor societăți de leasing, numai în cazul unei cereri jus-
tificate. În ceea ce privește creanțele bugetare (taxe și 
impozite) conform art.93 din Legea fiscală, informațiile 
confidențiale pot fi comunicate de bănci doar dacă a în-
ceput un proces penal15.

Dacă banca are suspiciuni privind spălarea banilor, 
ea poate prin organele sale de conducere să informeze 
procurorul public. Sesizarea acestuia este totodată și o 
obligație instituită de Legea pentru prevenirea și com-
baterea spălării banilor și de Codul penal.

Potrivit Codului de procedură penală, documentele 
unei bănci pot fi cercetate numai în baza ordinului dat 
de instanță, sau în cazul unui pericol iminent, în baza 
unui ordin al procurorului public sau al poliției15.

Concluzii
Revenind la Republica Moldova, în domeniul ban-

car, comercial și al contractelor civile, considerăm că 
regulile secretului profesional sunt esențiale pentru a 
proteja afacerile legale, creditul comercial și de a pre-
veni spionajul economic sau concurența neloială. De 
asemenea, considerăm că în Republica Moldova, o 
problemă majoră în acest sens reprezintă lipsa norme-
lor legale privind răspunderea atât civilă, cât și penală a 
conducerii și a funcționarilor băncii pentru divulgarea 
ilegală a secretului bancar, cu excepția câtorva cazuri în 
care legea prevede obligația compensării daunei mate-
riale cauzate prin divulgarea secretului bancar, stipulate 
în Codul fiscal, la art.11 și în Codul civil la art.1226 și al 
răspunderii contravenționale, în Codul contravențional 
al Republicii Moldova.

Băncile au obligaţii etice faţă de clienţii lor, cât şi 
faţă de societate în ansamblul ei, fiindcă ocupă o pozi-
ţie privilegiată prin faptul că membrii societăţii trebuie, 
în multe situaţii, să apeleze la serviciile lor. Datorită 
faptului că băncile au un rol economic important în so-
cietate, participarea lor la activități ilegale (de exemplu 
– spălarea de bani – proveniţi din activităţi ilicite: con-
trabandă, comercializarea de droguri, semne monetare 
false) poate avea un impact negativ asupra întregii vieţi 
economice şi sociale.

De aceea este indubitabil faptul că datorită implica-
ţiilor sale social-economice, activitatea bancară nece-
sită o reglementare şi o protecţie specială. Securitatea 
sectorului bancar depinde şi de încrederea pe care se 
întemeiază relaţia dintre bancă şi clienţii săi. Aceasta 
este justificarea principiului confidenţialităţii operaţiu-
nilor bancare, respectiv a obligaţiei de discreţie ce re-
vine băncii în privinţa informaţiilor pe care le deţine cu 
privire la clienţii săi, cu privire la identitatea titularilor 
conturilor, la sumele de bani existente în cont, la depo-
nenţi şi la operaţiunile bancare desfăşurate.
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Gheorghe AVORNIC,

doctor habilitat în drept, profesor universitar
Note: 
1 Aubert Maurice et al., Le secret bancaire suisse, Stampfli et 

Cie, Berna, p.87.
2 Besson Sylvain, Le secret bancaire, Editura Politehnică şi 

Universitară, Lausane, 2004, p.25.
3 Bonneau Thierry, Droit Bancaire, Montchrestien, 2005. 

656 p. 
4 Burac Victor, Drept bancar, Chișinău, 2001, p.164-170.
5 Dabu Valerica, Boboc Enoiu Tudorel, Despre Protecția secre-

tului profesional și a creditului bancar // Revista de Drept Comer-
cial, nr.6/2000.

6 Oprea Mihail Etienne, Secretul bancar // Revista de Drept Co-
mercial. Serie nouă, an 1999, An IX/nr.7-8, p.109-124.

7  Turcu Ion, Boboc Enoiu Tudorel, Recenta reformă legislati-
vă în domeniul activității bancare // Revista de Drept Comercial, 
9/2004.

8 Turcu Ion, Drept bancar, operatiuni și Contracte bancare, Lu-
mina Lex, Bucuresti, 1994, 351 p. 

9 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 
24.10.2008 publicat: 16.01.2009 // Monitorul Oficial al RM, nr. 3-6 
art.15.

10 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002, 
publicat: 22.06.2002 // Monitorul Oficial al RM, nr.82-86, art.661.

11 Codul monetar și financiar francez n°99-1071, adoptat la 16 
decembrie 1999, sursa electronică www.wikipedia.org (vizitat la 
08.05.2014).

12 Legea Republicii Moldova cu privire la instituţiile financiare 
nr.550 din 21.07.1995, publicată: 13.05.2011 // Monitorul Oficial al 
RM, nr 78-81 art.199. Data intrarii în vigoare: 01.01.1996. 

13 Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţiona-
lă a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95 // Monitorul Oficial al 
R.Moldova, nr.56-57/624 din 12.10.1995.

14 Legea României nr.58 din 5 martie 1998 privind legislaţia 
bancară, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.78 din 24 ianuarie 2005.

15 Ignat Claudia Elena, Secretul profesional în dreptul bancar, 
publicat în sursa electronică: http://avocatura.lexignat.ro (vizitat la 
16.04.2014).

16 Ciprian Mailat, Elveția a renunțat la secretul bancar, publicat 
la data de 16.10.2013 în sursa electronică: www.capital.ro, (vizitat 
la 16.04.2014).



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

68

Noţiunile „echitate”, „echitabil”, „just” şi „drep-
tate” au trezit dispute nu doar în cercul juriş-

tilor, ci şi în ambianţa filosofilor şi a altor oameni de 
ştiinţă, oferind un teren pentru continue dezbateri chiar 
de la originea acestora.

Într-o accepţiune mai simplă şi generală, a proceda 
echitabil înseamnă a oferi fiecăruia ceea ce merită şi a 
nu-i lipsi pe cei care merită de ceea ce merită. 

Noţiunea de „echitate” se identifică cu cea de 
„dreptate”. Noul Dicţionar explicativ al limbii româ-
ne din 2002 defineşte echitatea ca fiind un „principiu 
moral sau juridic care cere respectarea drepturilor 
fiecăruia”1.

A fi echitabil înseamnă a fi întemeiat pe dreptate, pe 
adevăr. A fi echitabil înseamnă a fi just2.

În sensul celor afirmate, noţiunile „echitabil” şi 
„just” au un conţinut similar. În contextul prezentului 
articol, vom utiliza aceşti termeni pentru a ne referi la 
unul şi acelaşi fenomen. Poziţia autorului este încuraja-
tă şi de traducerea oficială a unor acte internaţionale în 
limba română. Astfel, atât noţiunea de „fair”, cât şi cea 
de „just” sunt traduse ca „echitabil”3.

Întrebarea pe care urmează să o desfăşurăm nu con-
stă într-atât în faptul dacă „echitabil” şi „just” reprezin-
tă, în esenţă, două noţiuni cu acelaşi sens, ci mai curând 
– ce anume şi în ce condiţii poate fi considerat drept 
„echitabil” sau „just”?

Pornind de la faptul că atributul de echitate se men-
ţionează în majoritatea actelor internaţionale de im-
portanţă majoră, autorul consideră iminentă efectuarea 
unui studiu asupra trăsăturii de echitate şi a modalităţi-
lor de a determina criteriile de apreciere a caracterului 
just al actelor de dispoziţie sau de justiţie.

În acest sens, în cadrul prezentei lucrări, urmează 
să examinăm aprecierile unor renumiţi filosofi asupra 
caracterului echitabil şi a definiţiei acestuia, ca, ulte-

rior, să determinăm în ce context şi după care criterii 
se aplică noţiunea în circumstanţele concret existente. 
Totodată, vom scoate în evidenţă particularităţile carac-
terului echitabil întâlnite în reglementările Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului.

În spiritul formulării utilizate în instrumentele inter-
naţionale fundamentale, vom utiliza noţiunile de „just” 
şi „echitabil” ca fiind termeni cu conţinut şi sens apro-
piat. 

I. Noţiunea şi trăsăturile echităţii şi ale caracte-
rului echitabil şi just

Echitatea nu reprezintă un fenomen univoc. Ceea 
ce este considerat ca fiind echitabil de către un individ 
poate fi, fără dubii, perceput ca fiind inechitabil de către 
alt individ.

În unele circumstanţe, echitatea unui anumit act este 
confundată cu legalitatea acestuia. Dar, realitatea e că 
nu tot ce este legal este şi echitabil. Astfel, un război 
sau o represiune pot fi legale, dar nici pe de-aproape 
echitabile.

Nu există criterii de determinare a caracterului echi-
tabil unanim acceptate. Având un conţinut flotant, con-
ceptul de echitate diferă de la un stat la altul, de la o 
colectivitate la alta şi de la un individ la altul.

Determinarea criteriilor de apreciere a caracterului 
echitabil este influenţată de diverşi factori, printre care 
se numără: valorile, educaţia, convingerile, aspiraţiile 
individului sau ale societăţii etc. Nu mai puţin impor-
tantă la determinarea a ceea ce este echitabil într-o so-
cietate este cultura acestei societăţi, deoarece cultura 
este influenţată de istorie, iar istoria, la rândul său, de 
mitologie şi credinţă.

Acţiunile oricărei entităţi nu pot fi marginalizate ca 
„bun/rău” sau „corect/incorect”. Or, în majoritatea con-
flictelor, fie acestea politice, militare sau de alt tip, fie-
care parte se consideră pe sine corectă, iar pe oponent 
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îl consideră incorect. O simplă analiză a evenimentelor 
ce au decurs pe parcursul celui de-al Doilea Război 
Mondial ne conving de acest fapt. Nimicirea nucleară a 
oraşelor Hiroşima şi Nagasaki poate părea corectă, din 
punctul de vedere al cetăţenilor SUA, care au avut de 
suferit de pe urma bombardamentului din Pearl Harbo-
ur, dar la sigur va părea incorectă şi inechitabilă pentru 
cetăţenii Japoniei, care conştientizau că SUA puteau 
ieşi învingători şi prin utilizarea altor mijloace militare 
şi politice, cu un caracter relativ mai paşnic, care ar fi 
cauzat mult mai puţine pierderi de vieţi omeneşti.

Continuând cele afirmate, nu ar fi corect să numim 
exagerată afirmaţia potrivit căreia învingătorii scriu 
istoria. Oricare ar fi fost rezultatul celui de-al Doilea 
Război Mondial, învingătorul, cu siguranţă ar fi reuşit 
să-şi motiveze şi să ofere legitimitate tuturor acţiunilor 
sale, cât de barbare nu ar fi fost. Chiar dacă cei din jur 
ar fi fost obligaţi, fie prin frică, fie prin alte metode, să 
accepte poziţia învingătorului, cel din urmă ar fi fost 
subiectiv convins de corectitudinea şi echitatea acţiuni-
lor sale. Numărul celora care în conştient se consideră 
ca procedând incorect este minimal. Chiar dacă ar licări 
un asemenea gând, psihologia individului este structu-
rată, în aşa mod încât acesta ar căuta toate pretextele 
pentru a se convinge pe sine însuşi că este corect, iar 
ceea ce el face este just.

Trecând peste state şi comunităţi şi revenind la sim-
plul individ, ne convingem că cele afirmate sunt corec-
te şi în privinţa lui. Mulţi infractori sunt convinşi că cri-
mele săvârşite de ei sunt justificate, iar scopul urmărit 
este nobil. Astfel sunt actele teroriste ce au drept scop 
„liberarea” asupriţilor de sub regimul politic „tiran”; 
omuciderile săvârşite întru răzbunarea pentru actele 
considerate de criminal ca ilegitime şi în consecința 
cărora cel din urmă a avut de suferit; tortura în scopul 
„pedepsirii” presupusului criminal etc.

Potrivit renumitului filosof Platon, individul just 
este individul care se află în locul potrivit, depune efort 
maxim şi oferă echivalentul exact a ceea ce i se oferă 
lui4.

Potrivit lui John Locke, echitatea este un drept na-
tural5. După cum afirmă filosoful, pentru fiecare acţiu-
ne există o contraacţiune, o acţiune opusă, cu conţinut 
calitativ şi cantitativ echivalent. În acest sens, echitatea 
presupune acordarea indivizilor sau grupurilor de indi-
vizi ceea ce ei cu adevărat merită.

Pe de altă parte, John Stuart Mill afirmă că concep-
tul de echitate nu este într-atât de fundamental cum îl 
considerăm noi. Mai curând, acesta derivă din standar-
dele mai fundamentale ale corectitudinii şi consecinţe-
lor: ceea ce e corect e ceea ce se soldează cu cele mai 
favorabile consecinţe (de regulă, se măsoară în raport 
cu bunăstarea subiectului). În acest sens, cele mai co-
recte principii ale echităţii sunt cele care au consecinţe 
mai favorabile6.

Teoria distributivă, pe care o agreăm cu preponde-
renţă, implică faptul că este justă (echitabilă) situaţia 
când fiecare primeşte ceea ce merită7. Întrebarea care 
oferă spaţiu pentru dezbateri constă în faptul cum să 
determini ce anume merită fiecare. 

Potrivit teoriei meritocraţiei, ceea ce merită fiecare 
se determină în baza meritului individual, care, la rân-
dul său, este apreciat în raport cu capacităţile şi munca 
de care dă dovadă subiectul.

În fine, potrivit teoriei necesităţii, fiecare merită şi 
trebuie să-i fie acordat doar ceea de ce acesta are nevoie 
primară (hrană, medicamente etc.). În jurul acestei teo-
rii, este structurată şi ideologia marxistă.

Teoriile examinate, fiind doar câteva dintr-o multi-
tudine existentă, ne conving cu certitudine de faptul că 
aprecierea justului şi a echitabilului depinde de perce-
perea şi ierarhizarea valorilor fundamentale.

II. Actele internaţionale fundamentale care fac 
referire la noţiunile de „echitabil” şi „just”

După cum am reuşit să menţionăm în partea intro-
ductivă, atributele „echitabil” şi „just” sunt întâlnite în 
conţinutul celor mai renumite instrumente de protecţie 
a drepturilor omului.

Astfel, art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturi-
lor Omului stipulează că „Orice persoană are dreptul 
în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil şi 
public de către un tribunal independent şi imparţial 
care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzări în materie pena-
lă îndreptată împotriva sa”.

Art.23 §1 din cadrul aceleiaşi Declaraţii prevede că 
„Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere 
a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de 
muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului”.

În fine, art. 23 §3 din Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului afirmă că „Orice om care munceşte are 
dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care 
să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă con-
formă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, 
prin alte mijloace de protecţie socială”.

Carta Socială Europeană, precum şi Pactul Inter-
naţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale 
şi Culturale utilizează termenul de „echitabil” pentru 
a determina garanţiile minime acordate salariaţilor, 
similar art. 23 din Declarţia Universală a Drepturilor 
Omului.

Art.14 §1 din Pactul Internaţional cu privire la 
Drepturile Civile şi Politice prevede că „[…]Orice 
persoană are dreptul ca litigiul în care se află să 
fie examinat în mod echitabil şi public de către un 
tribunal competent, independent şi imparţial, stabi-
lit prin lege, care să decidă fie asupra temeiniciei 
oricărei învinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie 
asupra contestaţiilor privind drepturile şi obligaţiile 
sale cu caracter civil. […]”.

În Amendamentul V din Declaraţia Drepturilor 
Omului din 1791 („The Bill of Rights”) este prevăzut 
că „[…] nicio proprietate particulară nu va putea fi 
luată pentru uz public fără o compensaţie adecvată”. 
Aici, în versiunea Declaraţiei tradusă în limba română, 
sintagma originală „just compensation” este tradusă ca 
„compensaţie adecvată”.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (în con-
tinuare – „Convenţia Europeană”) utilizează noţiunea 
de „echitabil” în conţinutul a două articole:
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„Dreptul la un proces echitabil”•	 , art. 6 §1: „Ori-
ce persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod 
echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către 
o instanţă independentă şi imparţială, instituită prin 
lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi 
obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeini-
ciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate îm-
potriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod 
public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis 
presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau 
a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordi-
nii publice ori al securităţii naţionale într-o societate 
democratică, atunci când interesele minorilor sau pro-
tecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în 
măsura considerată absolut necesară de către instanţă 
când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de na-
tură să aducă atingere intereselor justiţiei”.

„Reparaţia echitabilă”•	 , art.41: „Dacă Curtea 
declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a 
Protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi 
Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă 
a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii 
lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă”.

Concluzia la care ajungem, în urma examinării acte-
lor internaţionale citate, este că noţiunea de „echitabil”, 
sub aspect practic, se atribuie, cel mai frecvent, la trei 
tipuri de raporturi:

raporturile ce ţin de asigurarea condiţiilor de mun-1. 
că echitabile;

raporturile care privesc asigurarea procesului 2. 
echitabil;

raporturile de acordare a satisfacţiei (reparaţiei, 3. 
compensaţiei) echitabile.

Determinarea caracterului echitabil în cazul pri-
melor două raporturi nu prezintă o sarcină deosebit de 
complicată. Aceasta se explică, în primul rând, prin 
faptul că însuşi textul normativ prevede criteriile de 
constituire a caracterului echitabil.

În acest sens, spre exemplu, art. 23 §3 din Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului subînţelege ca 
fiind echitabilă acea retribuire care e aptă de a-i asigura 
salariatului şi familiei acestuia o existenţă conformă cu 
demnitatea umană. Desigur, definirea existenţei „con-
formă cu demnitatea umană” trezeşte, la rândul ei, nu 
mai puţine întrebări decât determinarea a ce este just, 
însă acest subiect se află în afara spaţiului de studiu al 
prezentei lucrări.

Din art. 6 al Convenţiei Europene deducem că prin 
„proces echitabil” se subînţelege acel proces care e ne-
discriminatoriu, public, derulat în limitele termenului 
rezonabil de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită prin lege, cu asigurarea dreptului reclamantu-
lui la apărător şi cu pronunţarea unei hotărâri publice 
motivate etc.

Adevărata dificultate survine la tentativa de a de-
termina caracterul echitabil al satisfacţiei, în special al 
celei acordate de către Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (în continuare – Curtea Europeană) în temeiul 
art. 41 din Convenţia Europeană.

III. Particularităţile determinării caracterului 

echitabil al satisfacţiei acordată de către Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului.

Dacă ne-am referi nu la echitatea satisfacţiei, ci la 
echitatea hotărârilor Curţii Europene în genere, atunci 
nu am greşi afirmând că una dintre cele mai echitabile 
soluţii pe care ar putea-o oferi decizia Curţii este re-
punerea victimei în situaţia existentă anterior săvârşirii 
încălcării prevederilor Convenţiei. O asemenea repu-
nere este cunoscută ca fiind întruchiparea cunoscutului 
principiu „restitutio in integrum”.

Repunerea în situaţia existentă anterior săvârşirii în-
călcării pare a fi cea mai echitabilă soluţie, deoarece are 
efectul de „călătorie în timp”, victima revenind la cir-
cumstanţele în care încălcările pur şi simplu nu existau. 
Această „călătorie”, totuşi, este departe de a fi ideală, 
după cum ne vom convinge ulterior. 

Cu regret, multe situaţii nu permit aplicarea acestui 
mod de înfăptuire a justiţiei. Astfel, cu titlu de exemplu, 
restitutio in integrum poate fi aplicat atunci când victi-
ma a fost ilegal expropriată de bunurile sale, dar e mult 
mai greu să aplici principiul atunci când reclamantul a 
devenit victimă a aplicării torturii. Ori, tratarea rănilor 
fizice nici pe de-aproape nu asigură şi vindecarea răni-
lor psihice.

Din aceste considerente, Curtea Europeană proce-
dează, de regulă, după următoarea metodă: în primul 
rând, verifică dacă e posibilă repunerea în situaţia exis-
tentă anterior săvârşirii încălcării. În cazul în care nu 
este posibilă sau nu este suficientă pentru înlăturarea 
tuturor încălcărilor, Curtea Europeană, dacă e cazul, 
dispune acordarea unei satisfacţii echitabile, scopul că-
reia este de a reîncarna, pe cât posibil, starea materială 
şi sufletească în care se afla victima înaintea săvârşirii 
încălcării.

Într-o concepţie generală, scopurile aplicării restitu-
tio in integrum şi cel al satisfacţiei echitabile sunt simi-
lare, ambele urmărind repunerea, pe cât posibil, în si-
tuaţia existentă anterior încălcării. Totuşi, se deosebesc 
mijloacele prin care se realizează această repunere. În 
cazul restitutio in integrum, victimei îi sunt restituite 
bunurile de care a fost deprivată sau este repusă în drep-
turile de care a fost lipsită. Pe de altă parte, acordarea 
satisfacţiei echitabile presupune atribuirea unei sume 
de bani victimei, care ar fi suficientă să compenseze 
pagubele materiale şi să aplaneze suferinţele acesteia.

Dacă în cazul prejudiciului material această sarcină 
se realizează fără deosebite dificultăţi, datorită posibili-
tăţii calculării cu o precizie avansată a costului pierde-
rilor materiale şi a venitului ratat, sarcina devine foarte 
dificilă de realizat în cazul prejudiciului moral.

IV. Dificultăţile determinării caracterului echita-
bil la acordarea satisfacţiei pentru prejudiciul mo-
ral în temeiul Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului

De la bun început, merită de menţionat că determi-
narea cu exactitate a mărimii satisfacţiei care s-ar dove-
di drept echitabilă pentru repararea prejudiciului moral 
este, pentru moment, imposibilă. Însă imposibilitatea 
determinării criteriilor exacte de calcul al satisfacţiei 
echitabile nu ne împiedică să determinăm impedimen-
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tele ce stau întru realizarea obiectivelor propuse, ca, pe 
viitor, să fie descoperite modalităţi de înlăturare a aces-
tor obstacole.

Nici cel mai performant medic nu poate determi-
na cu exactitate maximă care este gradul de intensitate 
a suferinţelor victimei, deoarece o asemenea gradaţie 
în genere lipseşte. Clasificările tipurilor de suferinţe 
morale nu pot fi, nici pe de aproape, considerate drept 
gradaţie. Pentru a spune exact cât de „mult” suferă vic-
tima, ar fi nevoie să pătrundem în partea senzitivă a 
creierului acesteia, fapt care, cel puţin pentru moment, 
pare a fi imposibil.

În urma acestor afirmaţii, ne punem întrebarea: cum 
urmează să cunoaştem dacă satisfacţia acordată de că-
tre Curtea Europeană este într-adevăr echitabilă?

Există două posibilităţi. Prima, cea mai simplă, con-
stă în acceptarea faptului că oricare ar fi soluţia propusă 
de către Curte, ea de la bun început este echitabilă. A 
doua posibilitate presupune punerea la îndoială a carac-
terului echitabil al hotărârii Curţii Europene, până nu 
ne convingem de contrariu.

Considerăm cea din urmă cale ca fiind cea mai co-
rectă. Ori, dacă acceptăm tot ce ne este dat, fără a supu-
ne informaţia „filtrului raţiunii”, ne dezicem de singu-
rul atribut particular fiinţei omeneşti – raţiunea propriu-
zisă. Cele afirmate sunt susţinute şi în cauza Hentrich 
vs. Franţa8, unde judecătorul Martens a menţionat în 
opinia sa separată că „... Curtea nu ar trebui să se as-
cundă după echitate, ci să decidă în baza problemelor 
juridice şi să invite experţi pentru a-i oferi informaţii 
care ar ajuta-o să evalueze valoarea terenului, dacă 
este cazul, conform echităţii. A decide în baza echităţii, 
ca şi în oricare altă decizie judiciară, cere o viziune 
clară şi sigură asupra circumstanţelor de fapt”.

Astfel, fiind încurajaţi să avem o atitudine cu o doză 
de scepticism faţă de toate declaraţiile, fie acestea ale 
primei instanţe naţionale sau ale Curţii Europene, ur-
mează să purcedem nemijlocit la analiza criteriilor de 
delimitare a mărimii satisfacţiei echitabile, în depen-
denţă de dreptul încălcat sau, altfel spus, de valoarea 
lezată.

În acest sens, potrivit Recomandării Curţii Supreme 
de Justiţie din 23 iulie 2012, sumele acordate pentru re-
pararea prejudiciului moral cauzat prin încălcarea pre-
vederilor Convenţiei Europene ar urma să floteze între 
următoarele limite9:

Tabel Compensaţii acordate de către Curtea 
Europeană pentru prejudiciul moral

Convenţia europeană a 
drepturilor omului

Mărimea 
compensaţiei 

pentru 
prejudiciul 

moral
Încălcarea art. 2 (dreptul la 
viaţă)

6.000-30.000 
EURO

Încălcarea art. 3 (interzicerea 
torturii)

3.000-5.000 
EURO

Încălcarea art. 5 (dreptul la 
libertate şi siguranţă)

600-30.000 
EURO

Încălcarea art. 6 (dreptul la 
un proces echitabil)

1.000-7.000 
EURO

Încălcarea art.1 din 
Protocolul nr.1 (protecţia 
dreptului de proprietate)

1.000-6.000 
EURO

Încălcarea art.7 (nici o 
pedeapsă fără lege), 8 
(dreptul la respectarea vieţii 
private şi de familie), 9 
(libertatea de gândire, de 
conştiinţă şi de religie), 10 
(libertatea de exprimare), 11 
(libertatea de întrunire şi de 
asociere)

1.000-10.000 
EURO

 
Cu unele excepţii10, sumele indicate în Tabel cores-

pund îndeaproape cu sumele acordate de către Curtea 
Europeană.

Astfel, deducem faptul că, în calitate de criteriu pri-
mar de determinare a satisfacţiei echitabile, în partea 
ce ţine de prejudiciul moral, figurează valoarea lezată. 
Cu cât e mai superioară valoarea lezată, cu atât e mai 
mare reparaţia acordată, în comparaţie cu compensaţii-
le acordate pentru încălcările valorilor relativ inferioa-
re. După cum observăm, acest criteriu este folosit drept 
criteriu de pornire şi de către Curtea Europeană.

În acest sens, sumele maxime acordate pentru în-
călcarea dreptului la viaţă sunt de câteva ori mai mari 
decât sumele maxime acordate pentru încălcarea drep-
tului la un proces echitabil, deoarece viaţa e o valoare 
net superioară procedurii judiciare.

Una dintre dificultăţi constă în aprecierea ierarhiei 
acestor valori. Dacă gradaţia între viaţă şi proces echi-
tabil e destul de conturată, dar nu indiscutabilă, cea 
dintre libertatea de exprimare şi dreptul la respectarea 
vieţii private şi de familie nu este într-atât de evidentă. 
În recomandarea Curţii Supreme de Justiţie, analizată 
anterior, cele două drepturi sunt amplasate în aceeaşi 
categorie, valoarea compensaţiei recomandabile fiind 
echivalentă. Dar sunt oare aceste valori echivalente 
după gradul de importanţă? Dreptul la familie poate 
fi apreciat de un individ ca fiind mai important decât 
dreptul la libertatea de exprimare, dar poate fi apreciat 
şi invers de către altul. Ierarhizarea, în mare parte, poa-
te fi doar subiectivă. Analizând consecinţele aplicării 
torturii, ajungem la concluzia că nu este exclus ca un 
individ să prefere moartea în locul suferinţelor fizice.

După ce finisăm primul pas, urmărind criteriul ier-
arhiei valorilor lezate, urmează să parcurgem al doilea 
nivel şi să apreciem factorii în baza cărora se determi-
nă cuantumul sumelor acordate victimelor cărora le-a 
fost încălcată una şi aceeaşi valoare. Altfel spus, cum să 
determinăm dacă două victime ale încălcării aceleiaşi 
valori, să presupunem, libertăţii de exprimare, merită 
compensaţii echivalente, sau totuşi una merită o com-
pensaţie în valoare mai mare decât cealaltă?
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În asemenea caz, urmează a fi determinat cu o 
precizie, pe cât de posibil ridicată, ce efecte a avut 
prejudiciul asupra stării morale ale victimei. Altfel 
formulând, trebuie de stabilit ce sentimente încearcă 
victima: stres, frustrare, nesiguranţă, frică etc. Ori, ni-
mic nu garantează că toate persoanele cărora le-a fost 
încălcat dreptul la libera exprimare au emoții la apari-
ţia unei lipse de încredere în capacităţile autorităţilor 
de stat de a proteja interesele sale. Nu este exclus ca 
unele victime să-şi fi pierdut cu mult timp înainte, în 
cu totul alte circumstanţe, încrederea în capacitatea 
autorităţilor de stat de a le apăra drepturile şi intere-
sele legale.

În acest sens, dacă am porni de la ipoteza în care 
valoarea lezată ar fi echivalentă după importanţă pen-
tru ambele victime, atunci formula de determinare a 
victimei care a suferit mai tare ar fi cam următoarea:

X = V1 – V2, unde V1 = (S1 + S2 + S3, + … + Sn), 
iar V2 = (S`1 + S`2 + S`3 + … + S`n).

În formula dată, variabila V1 reprezintă prima 
victimă, variabila V2 reprezintă a doua victimă, vari-
abila X reprezintă diferenţa cantitativă dintre suferin-
ţele celor două victime, variabilele S şi S` reprezintă 
o suferinţă, un oarecare sentiment negativ, apărut 
drept consecinţă a încălcării drepturilor primei (V1) 
şi, respectiv, celei de-a doua victime (V2) (ex. frustra-
re, frică, stres, neîncredere etc.), iar variabila n re-
prezintă numărul total de sentimente negative simțite 
de către o victimă. 

În cazul în care suma elementelor V1 este echi-
valentă cu suma elementelor V2 şi, respectiv, X este 
echivalent cu 0, putem afirma că prima victimă (V1) 
a suferit în aceeaşi măsură şi la fel de „mult” ca şi a 
doua victimă (V2).

În cazul în care suma elementelor V1 este mai 
mare decât suma elementelor V2 şi, respectiv, X este 
un număr pozitiv, putem afirma că prima victimă (V1) 
a suferit într-o măsură mai mare decât a doua victimă 
(V2).

În cazul în care suma elementelor V1 este mai 
mică decât suma elementelor V2 şi, respectiv, X este 
un număr negativ, putem afirma că a doua victimă 
(V2) a suferit într-o măsură mai mare decât prima vic-
timă (V1).

Cea mai clară explicaţie a formulei indicate poate 
fi oferită prin ilustrarea unui exemplu. Să presupunem 
că prima victimă (V1) a retrăit sentimentele de stres 
(S1), frustrare (S2) şi frică (S3). Totodată, să ne imagi-
năm că a doua victimă a suportat aceleaşi stări (S`1, 
S`2, S`3), dar suplimentar şi-a pierdut încrederea în ca-
pacitatea autorităţilor de stat de a-i proteja interesele 
(S`4). Dacă am presupune că cele trei stări retrăite de 
ambele persoane ar fi absolut identice, atunci potrivit 
formulei în discuţie, ar rezulta că a doua victimă a 
suferit mai mult, deoarece prima a suferit trei stări ne-
gative, în timp ce a doua a suferit patru stări negative. 
Astfel:

X = V1 – V2, unde V1= (S1 + S2 + S3) şi V2 = 
(S`1 + S`2 + S`3 + S`4).

Drept rezultat, X = -1. 
Aplicarea acestei formule cu caracter cantitativ 

presupune că prima şi a doua victimă au suferit în-
călcarea aceluiaşi drept, iar suferinţele împărtăşite de 
acestea au acelaşi grad de intensitate.

Cu regret, sub aspect practic, o asemenea formulă 
este inaplicabilă, deoarece e foarte mică probabilita-
tea ca suferinţele victimelor, chiar şi atunci când sunt 
de acelaşi tip, să aibă aceeaşi intensitate. Astfel, frica 
suferită de o victimă a încălcării art.3 din Convenţia 
Europeană poate apărea doar atunci când cineva sună 
în uşa apartamentului acesteia, în timp ce frica altei 
victime care a suferit de pe urma aceleeaşi încălcări, 
poate exista într-o stare persistentă şi continuă.

Având în vedere cele spuse, pentru a fi completă, 
nu doar cantitativ, ci şi calitativ, expresia ar urma să 
fie reformulată în felul următor:

X = V1 – V2, unde V1 = [(S1 * Z1)
 + (S2 * Z2) + 

(S3
 * Z3) + … + (Sn * Zn)] şi V2 = [(S`1 * Z`1)

 + (S`2 * 
Z`2) + (S`3

 * Z`3) + … + (S`n * Z`n)].
Unde Z reprezintă gradul de intensitate al suferin-

ţei concrete.
Valoarea gradului de intensitate este influenţată de 

un număr mare de factori, precum: condiţiile sociale, 
condiţiile economice, relaţiile victimei cu alte persoa-
ne, educaţia, cultura, religia, fobiile etc.

În acest sens, gradul de intensitate al suferinţelor 
cauzate prin încălcarea art. 5 unei persoane care sufe-
ră de claustrofobie poate fi mai ridicat decât al sufe-
rinţelor cauzate prin încălcarea aceluiaşi articol unei 
persoane care nu suferă de fobie.

În alt exemplu, încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 
1 ar putea avea un impact mai dur asupra unei victime 
al cărei venit lunar este de 1.000 decât asupra unei 
victime al cărei venit lunar este de 25.000 . 

Din simplul considerent că factorii care influenţea-
ză gradul de intensitate sunt atât de numeroşi şi diverşi, 
diferenţa calitativă dintre suferinţele a două victime nu 
va putea fi calculată niciodată cu precizie maximă şi, 
consecutiv, nu va fi posibil de apreciat obiectiv dacă 
satisfacţia acordată pentru prejudiciul moral este sau 
nu echitabilă. Orice calcul întru determinarea gradului 
de intensitate va avea caracter doar aproximativ.

În concluzie la cele examinate în prezentul punct, 
putem afirma că aprecierea caracterului echitabil al 
satisfacţiei în cazul prejudiciului moral întâmpină ur-
mătoarele dificultăţi:

nu există o metodă recunoscută de determinare – 
a sumei iniţiale de referinţă în baza căreia se măresc 
sau se scad sumele acordate în calitate de satisfacţie 
echitabilă pentru diferite categorii de încălcări;

nu există metode exacte şi unanim acceptate de – 
determinare a gradului de intensitate a suferinţelor, 
atunci când se determină care din mai multe persoane 
a suferit mai tare.
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Karen Reid, în urma analizei sumelor de bani acor-
date cu titlu de satisfacţie echitabilă, constată că „Cur-
tea nu s-a dovedit a fi prea generoasă în abordarea 
sa de a acorda despăgubiri sub niciunul din cele trei 
capete (aici autorul se referă la prejudiciul material, 
moral şi la costuri şi cheltuieli). Accentul Curţii nu 
este de a institui un mecanism de a îmbogăţi petiţio-
narii care şi-au demonstrat cauza, ci ea pune accent 
pe rolul său de a face constatări publice şi obligatorii 
a încălcărilor drepturilor omului”11.

Autorul menţionat, schiţând în manualul său tabe-
lele cu sumele despăgubirilor patrimoniale şi nepatri-
moniale pentru diverse încălcări, demonstrează lipsa 
de consecutivitate la determinarea satisfacţiei echita-
bile în abordarea Curţii Europene.

V. Concluzii şi sugestii pentru cercetări ulteri-
oare

Într-o viziune mai extinsă, ignorând pentru mo-
ment dificultăţile descrise anterior, considerăm că un 
proces judiciar, în genereal, sau un act judecătoresc 
în particular, este echitabil nu atunci când, pur şi sim-
plu, repară un prejudiciu deja existent, ci atunci când, 
suplimentar compensării, creează condiţiile necesare 
pentru a evita o încălcare similară pe viitor.

Uneori, creând un mediu apt de a preveni unele 
încălcări viitoare, magistratul se vede nevoit să pro-
nunţe o decizie care ar putea părea, la prima vedere, 
injustă în raport cu faptele care au avut deja loc.

În calitate de exemplu, să ne imaginăm un furt de 
bancă cu luarea ostaticilor. Să presupunem că hoţul a 
pătruns în bancă, a fixat arma la tâmpla unui client al 
băncii şi a avertizat casierul că în cazul refuzului de a-i 
preda banii, hoţul va omorî ostaticul. Casierul refuză 
să-i înmâne hoţului banii ceruţi. La rândul său, hoţul 
omoară ostaticul şi părăseşte banca, fără ca ulterior să 
fie găsit de către forţele de ordine. Rudele apropiate 
se adresează în instanţă contra băncii, solicitând pla-
ta prejudiciului moral pentru faptul că reprezentanţii 
băncii, ignorând interesele clientului, au refuzat să-l 
apere şi să înmâne banii hoţului.

La prima vedere, soluţia echitabilă ar părea a fi 
compensarea prejudiciului cauzat de către bancă prin 
refuzul de a se supune indicaţiilor hoţului, deoarece, 
fără dubii, viaţa e o valoare mai importantă decât ba-
nii.

Însă, dacă aruncăm o privire mai analitică asupra 
cazului descris, înţelegem că soluţia propusă anterior 
poate să nu fie deloc echitabilă. Pentru a înţelege sen-
sul celor afirmate, trebuie să analizăm efectele pe care 
le poate produce o asemenea hotărâre pentru viitor.

O hotărâre în favoarea rudelor victimei ar deter-
mina băncile, pentru viitor, să se supună indiscutabil 
cerinţelor hoţului. La rândul lor, asemenea acţiuni din 
partea băncilor, ar determina hoţii să recurgă mai frec-
vent la luarea de ostatici, cunoscând că în aşa mod la 
sigur le vor fi îndeplinite cerinţele.

Din aceste considerente, nu excludem că soluţia 
echitabilă ar consta în respingerea cererii reclamanţi-
lor în scopul de a evita un risc sporit ce poate surveni, 
cu o mare probabilitate, în viitor. Or, ceea ce a avut 

loc în trecut nu poate fi modificat, ci doar, într-o mă-
sură relativă, reparat. În schimb, ceea ce va avea loc 
în viitor poate depinde de decizia fiecăruia dintre noi, 
precum şi siguranţa nenumăraţilor clienţi bancari poa-
te depinde de o simplă decizie judecătorească.

De repetate ori, ne-am convins de faptul că deter-
minarea exactă a ceea ce este just şi echitabil nu poate 
fi efectuată şi este foarte probabil că nu va putea fi 
efectuată în viitorul apropiat. Totodată, aceasta nu în-
seamnă că oamenii de ştiinţă trebuie să renunţe şi să se 
dezică de scopul de a stabili criteriile de determinare a 
ceea ce este just şi echitabil. Existenţa oricărei proble-
me neapărat presupune şi existenţa obstacolelor care, 
de fapt, constituie cuprinsul celor dintâi. Determinând 
cât mai exact obstacolele, vom crea un teren cât mai 
neted pentru viitorii cercetători, care, la rândul lor, vor 
analiza, pe rând şi în parte, fiecare obstacol şi, într-un 
final, nu este exclus că vor ajunge la un răspuns mai 
apropiat de realitatea obiectivă.

Obiectivul acestui articol, de la bun început, s-a 
conturat nu în soluţionarea problemei, ci mai curând, 
în determinarea şi definirea obstacolelor care stau în 
calea acestei soluţionări. Nu pretindem, nici pe de-
aproape, că am reuşit să scoatem la suprafaţă întregul 
spectru de obstacole. Încercând să le soluţionăm pe 
cele deja determinate, nu este exclusă relevarea unor 
noi dificultăţi. Dar, într-un final, acest principiu este 
caracteristic întregii noastre vieţi, astfel că, în cazul 
ştiinţelor juridice, nu avem ceva de ce ne-am plânge 
în exclusivitate. 

 Recenzent:
Victoria ARHILIuC,

doctor habilitat în drept,
profesor universitar (USM)
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Pornind de la analiza textului incriminator, pre-
văzut la art.159 CP RM, este fără tăgadă că 

intenţia legiuitorului nu a fost de a interzice avortul, ci 
de a supune punibilităţii manoperele avortive realiza-
te în lipsa condiţiilor de siguranţă şi/sau de către per-
soane necalificate. Aceasta întrucât politica penală în 
materie de avort în Republica Moldova este materiali-
ceşte legată de dreptul femeii de a decide asupra soar-
tei fructului concepţiei. Acest drept însă nu este unul 
absolut, deoarece, în acord cu alin.(2) art.32 al Legii 
ocrotirii sănătăţii, nr.411 din 28.03.1995,1 operaţia de 
întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuată până 
la sfârşitul primelor 12 săptămâni de sarcină în insti-
tuţii medico-sanitare publice şi private. Întreruperea 
voluntară a cursului sarcinii după acest termen se rea-
lizează în condiţiile prescrise în Regulamentul privind 
efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, 
aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii cu privire 
la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii 
în condiţii de siguranţă, nr.647 din 21.09.20102. Din 
acest unghi de vedere, cele două acte se prezintă ca 
fiind complementare art.159 CP RM. 

Ab initio, atragem atenţia asupra necorespunderii 
terminologice dintre legea penală şi actele extrapena-
le de referinţă. Astfel, în titulatura art.159 CP RM se 

utilizează conceptul „provocarea avortului”, în timp 
ce în legislaţia din sfera sănătăţii reproductive se vor-
beşte despre „întreruperea cursului sarcinii”. Astfel, 
apare ca firească întrebarea: Există echipolenţă între 
sintagmele „provocarea avortului” şi „întreruperea 
cursului sarcinii”? Dacă răspunsul este afirmativ, de 
ce se încalcă lit.e) art.19 al Legii Republicii Moldova 
privind actele legislative, nr.780 din 27.12.20013, po-
trivit căreia „terminologia, utilizată în actul elaborat, 
este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte le-
gislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se 
va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar 
folosirea lui repetată exclude confuzia”.

Deoarece avortul nu este definit de legea penală, 
vom determina conţinutul şi semnificaţia terminologi-
că a acestuia, apelând la domeniul medicinii; or, utili-
zarea termenilor speciali, nejuridici este acceptată doar 
în sensul în care aceştia îşi au conţinutul în domeniul 
de referinţă. Pentru a ne fundamenta poziţia exprima-
tă, trecem în revistă una dintre regulile de interpreta-
re terminologică reţinută în literatura de specialitate 
rusă: „Termenilor tehnici sau altor termeni speciali, 
înţelesul cărora nu este dezvăluit în legislaţie, urmea-
ză să li se acorde acel înţeles pe care îl au în sfera şti-
inţifică de referinţă”4. Apelând la semnificaţia terme-

INFLuENŢA  TERMENuLuI  DE  GESTAŢIE  ASuPRA  
îNCADRăRII  FAPTEI  POTRIVIT  art.159 CP RM

Aliona PloP,
doctorand (USM)

     REZuMAT
Dat fiind faptul că materia întreruperii cursului sarcinii în Republica Moldova este raportată la sistemul termenului de 

gestaţie, tocmai neglijarea acestuia constituie una dintre circumstanţele de angajare a răspunderii penale pentru provoca-
rea ilegală a avortului. Din aceste raţiuni, în prezentul demers ştiinţific ne-am propus abordarea interdisciplinară a unor 
concepte de referinţă, analiza prevederilor extrapenale în materie, având ca finalitate explicarea coraportului dintre mano-
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nului dată în sfera medicală, prin avort (lat.: ab „fără”, 
ortus „naştere”) înţelegem întreruperea intempestivă 
a cursului unei sarcini prin eliminarea spontană sau 
provocată a produsului de concepţie înainte de viabi-
litatea acestuia, el fiind incapabil să supravieţuiască 
independent şi având drept efect moartea fătului5. O 
abordare similară este caracteristică şi sensului uzual 
al avortului. Astfel, potrivit Dicţionarului explicativ 
ilustrat al limbii române6, prin avort înţelegem „ex-
pulzia spontană sau provocată a embrionului, anterior 
limitei minime de viabilitate (180 zile) sau a fetusului, 
înainte ca acesta să poată trăi în afara organismului 
matern”. În concluzie, viabilitatea fătului (capacitatea 
fructului concepţiei de a duce o viaţă independentă de 
cea a mamei) reprezintă chintesenţa demarcaţiei din-
tre avort şi o altă categorie medicală conexă acesteia, 
denumită naştere prematură. Or, expulzarea produsu-
lui viabil al concepţiei înainte de termen nu este con-
siderată un avort, ci o naştere prematură.

După criteriul cronologic, este acceptată drept pre-
matură orice naştere care survine înainte de 259 de 
zile sau 37 de săptămâni7. Dacă limita superioară a 
intervalului ce corespunde unei sarcini premature este 
unanim acceptată, atunci limita inferioară de la care 
s-ar considera expulzarea produsului concepţiei o naş-
tere prematură este, în principiu, controversată. Astfel, 
încă în 1970, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a sta-
bilit un termen-limită de 28 de săptămâni, nivel peste 
care produsul concepţiei ar putea supravieţui. Întrucât 
au fost înregistrate progrese ale tehnicii medicale în 
acest domeniu, concepţia despre limita viabilităţii fe-
tale s-a schimbat considerabil în timp. La concret, au 
fost înregistrate cazuri de recuperare a produşilor de 
concepţie cu vârste gestaţionale mai mici de 24 de săptă-
mani, ajungându-se în multe cazuri la 20 de săptămani. 
Iată de ce, ştiinţele medicale răspund în mod diferit la 
întrebarea privind viabilitatea fătului: 1) 22 de săptă-
mâni sau 154 de zile de amenoree (ginecologie)8; 2) 
180 de zile de amenoree (obstetrică)9

.
Prin aceasta şi se explică lipsa unei viziuni unita-

re cu referire la definiţia avortului dată în literatura 
de specialitate juridică. Pentru a ne convinge de acest 
fapt, remarcăm că unii autori definesc „avortul” drept 
întreruperea artificială a sarcinii prin suprimarea fă-
tului (embrionului) viu în uter, realizată în termen 
de până la 28 de săptămâni de la concepere (subl. ne 
aparţine), adică până la momentul când fructul con-
ceperii este capabil de a supravieţui de sine stătător în 
afara corpului matern10

, în timp ce alţii susţin că avortul 
reprezintă îndepărtarea, expulzarea embrionului sau 
fătului la un termen de gestaţie inapt pentru supravie-
ţuire de sine stătătoare, adică până la 24 de săptămâni 
de sarcină (subl. ne aparţine),11 după care expulzarea 
produsului de concepţie, din orice motiv ar surveni, 
reprezintă o naştere prematură, nu un avort12. Totuşi, 
este predominată viziunea potrivit căreia expulzia in-

voluntară sau provocată din uterul matern a fructului 
concepţiei până la 22 de săptămâni de gestaţie (subl. 
ne aparţine) reprezintă avort, iar după acest termen se 
consideră naştere prematură13.

Actualmente, limita inferioară de la care se poate 
invoca o sarcină prematură este diferită de la ţară la 
ţară. Astfel ea este de 24 de săptămâni în Norvegia, 
Ungaria, Franţa, Italia; 22 de săptămâni în Germa-
nia, Anglia; 28 de săptămâni în Danemarca şi Suedia 
etc.14. Organizaţia Mondială a Sănătăţii în The Inter-
national Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems recomandă această limită 
inferioară la 22 de săptămâni de amenoree şi 500 gr. 
pentru greutate15.

În concluzie, din punct de vedere medical, între 
sintagmele „provocarea avortului” şi „întreruperea 
cursului sarcinii” există un coraport de parte/întreg, în 
sensul că nu orice întrerupere a cursului sarcinii este 
neapărat o provocare a avortului. Totuşi, o asemenea 
abordare nu este unitară, întrucât medicii legişti consi-
deră avort „întreruperea cursului normal al sarcinii pe 
perioada celor 9 luni, indiferent de vârsta acesteia”16.

Analizând aceste disensiuni, credem că utilizarea 
termenului „avort” în toate ipotezele de întrerupere 
artificială a sarcinii, fără a lua în calcul termenul de 
gestaţie, este nejustificată. În acelaşi timp, pornind de 
la prevederea de la art.159 CP RM per ansamblu, de-
ducem că în sens juridico-penal, conceptul „avort”, pe 
de o parte, este mai îngust decât sensul medical, întru-
cât nu se referă la înreruperea spontană a cursului sar-
cinii (denumit şi avort patologic), determinat exclusiv 
şi întotdeauna de existenţa unor factori şi condiţii pa-
tologice; iar, pe de altă parte, este mai larg, deoarece 
se răsfrânge la întreg termenul de gestaţie.

Dincolo de aceste deosebiri, pe fond sau pe nu-
anţe, pentru a exclude orice dubiu asupra preceptului 
normei de incriminare care eventual poate să apară la 
destinatarul şi beneficiarul legii penale, ar trebui să 
se opereze cu remanieri terminologice, pentru ca ti-
tlul normei de incriminare să corespundă dispoziţiei 
acesteia, dar deopotrivă, şi sensului medical, şi a ce-
lui uzual al faptei incriminate. Pledăm astfel pentru 
înlocuirea sintagmei „provocarea ilegală a avortului” 
prin locuţiunea „întreruperea ilegală a cursului sar-
cinii”, întrucât de lege lata titulatura art.159 CP RM 
este una marginală, nereflectând adevărata semnifi-
caţie a acţiunii prejudiciabile supusă punibilităţii. De 
remarcat că o situaţie analogică cadrului incriminator 
naţional a fost reţinută în contextul legii penale româ-
ne în redacţia din 196817

, actualmente abrogată, care 
însă nu a mai fost păstrată de Codul penal al României 
în redacţia din 200918. Astfel, spre deosebire de fosta 
reglementare română (art.185 CP al României în re-
dacţia din 1968), de lege lata, art.201 CP al României 
în redacţia din 2009 este intitulat „Întreruperea cursu-
lui sarcinii”. După cum afirmă unii autori, s-a operat 
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la această schimbare, deoarece s-a simţit nevoia unei 
protecţii suplimentare a fătului dincolo de perioada de 
24 de săptămâni, termen până la care se poate pune în 
discuţie avortul19

.
Făcând abstracţie de la distincţia dintre avort şi 

naştere prematură, reiterăm că, în acord cu prevede-
rile pct.37 din Regulamentul privind efectuarea în-
treruperii voluntare a cursului sarcinii, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Sănătăţii cu privire la efectuarea 
întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiţii de 
siguranţă, nr.647 din 21.09.2010, întreruperea volun-
tară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni şi 
până la sfârşitul săptămânii a 21-a de sarcină (subl. ne 
aparţine) se efectuează la indicaţii medicale (anexa 
nr.1 la Regulament) şi sociale (anexa nr.2 la Regu-
lament). În contrast, în Federaţia Rusă de exemplu, 
întreruperea voluntară a cursului sarcinii în cazul in-
dicaţiilor sociale este posibilă până la 22 de săptămâni 
de sarcină, iar în cazul indicaţiilor medicale, indife-
rent de vârsta gestională20 (subl. ne aparţine). Doar 
în cazul depistării unor anomalii fetale cromozomiale 
confirmate, întreruperea sarcinii este limitată la 22 de 
săptămâni de gestaţie. După acest termen, asupra ad-
misibilităţii întreruperii sarcinii se pronunţă consiliul 
medicilor, fiind un act individual. O abordare similară 
este aplicabilă şi în cazul imaturităţii fiziologice a fe-
meii gravide, care, potrivit legislaţiei ruse, este de 15 
ani21

.
Revenind la limita maximă a termenului de ges-

taţie consacrată în legislaţia naţională până la care se 
poate întrerupe cursul sarcinii, interpretând ad litte-
ram pct.37 din Regulamentul privind efectuarea în-
treruperii voluntare a cursului sarcinii, rezultă că fap-
ta prejudiciabilă incriminată la art.159 CP RM este 
imputată doar în ipoteza întreruperii cursului sarcinii 
până la sfârşitul săptămânii a 21-a de gestaţie. Din 
această regmementare, rezultă umătoarele întrebări: 

1) Are vreo legătură termenul-limită permis de 
legislaţie până la care se poate întrerupe sarcina cu 
viabilitatea produsului de concepţie? Dacă da, de ce 
acesta este de 21 de săptămâni de gestaţie şi nu de 22 
de săptămâni, aşa cum recomandă Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii?

2) Care trebuie să fie încadrarea faptei de între-
rupere a cursului sarcinii cu consimţământul femeii 
după termenul de 21 de săptămâni de gestaţie? 

Întrucât ne interesează aspectul juridico-penal, 
vom căuta răspuns la ultima întrebare. În legătură cu 
aceasta, unii autori consideră că întreruperea cursului 
sarcinii efectuată după termenul-limită permis de le-
gislaţie trebuie calificat ca omor intenţionat22, în timp 
ce alţii pledează pentru o vătămare intenţionată gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii23. Dimpotrivă, 
conform unui alt punct de vedere, se consideră că 
această faptă nu poate fi calificată drept omor, întrucât 
este general recunoscută opinia potrivit căreia viaţa 

persoanei începe nu mai devreme de momentul înce-
perii naşterii fiziologice. Nu poate fi calificată nici ca 
vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
deoarece întreruperea sarcinii se realizează cu con-
simţământul femeii24.

Împărtăşind ultima viziune, autorul V.Stati susţi-
ne tranşant că „Până la momentul naşterii nu se poate 
vorbi despre persoană, privită drept ipostază a fiinţei 
umane. Un embrion (făt) este o fiinţă umană, dar nu 
este o persoană. ... embrionul (fătul) se află în relaţie 
biologică cu organismul matern, însă nu se poate afla 
în relaţii sociale. Intrarea în relaţii sociale este mar-
cată de momentul naşterii. Până la acest moment, nu 
este posibilă participarea la relaţiile sociale, deci nu 
există persoană. Şi, implicit, nu se poate vorbi des-
pre existenţa victimei omorului intenţionat”25. În ace-
laşi spirit de idei, se pronunţă şi alţi autori. Potrivit 
acestora, linia de demarcaţie dintre omor intenţionat 
şi provocarea ilegală a avortului constă în începerea 
naşterii. Dacă produsul concepţiei (chiar fiind viabil) 
este suprimat în uter până la începerea naşterii, putem 
vorbi doar despre provocare ilegală a avortului. Dacă 
însă, în timpul întreruperii ilegale a sarcinii, începe 
naşterea şi se naşte un copil (indiferent de viabilitate), 
care este ucis în momentul expulzării din uterul ma-
tern – vorbim despre omor. În cel din urmă caz, cele 
comise trebuie încadrate şi în baza art.123, şi în baza 
art.105 CP al Federaţiei Ruse26 (adică, provocarea ile-
gală a avortului şi omor), întrucât are loc concursul 
real al infracţiunilor indicate27. Neordinar se prezintă 
şi viziunea, potrivit căreia, pentru a găsi răspuns la 
această întrebare, în prealabil, urmează să distingem 
între două ipoteze: prima vizează situaţia în care doc-
torul întrerupe sarcina cu intenţia de a ucide un copil 
nenăscut in utero, dar pentru un motiv oarecare copi-
lul moare după naştere; în cel de-al doilea caz, deşi 
întreruperea sarcinii viza o naştere vie, copilul astfel 
născut este lăsat să moară. În mod limpede, în amele 
situaţii, susţine autorul, trebuie dovedită legătura de 
cauzalitate între acţiunea doctorului în întreruperea 
sarcinii şi moartea copilului după naştere. Pentru ca 
un atare act să poată fi asimitat omuciderii, trebuie do-
vedită, în plus, reaua-credinţă a medicului28.

Mai explicit se pronunţă M.Dunea: „Orice activi-
tate cu caracter tanatogenerator exercitată asupra pro-
dusului de concepţie în perioada anterioară expulsiei 
sale complete, inclusiv în timpul travaliului, pe par-
cursul eforturilor de trecere de la mediul intrauterin la 
cel extern, semnifică, din punct de vedere juridic, un 
avort, iar nu un omor (incluzând aici şi forma sa ate-
nuată, pruncuciderea), deoarece fătul nu a dobândit, 
încă, existenţă autonomă, aşadar nu are o viaţă pro-
prie, care să facă obiectul ocrotirii prin intermediul 
nomelor de incriminare ale omorului”29.

Într-adevăr, poate fi lezată o valoare socială doar 
în măsura în care ea există. Deoarece legiuitorul prin 
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incriminările consacrate în cap. II al părţii speciale a 
Codului penal al Republicii Moldova apără viaţa ex-
trauterină, avem temei de a considera drept desuete 
unele viziuni sui generis potrivit cărora, din moment 
ce naşterea s-a declanşat natural asupra unui făt viu 
(care, deşi nu a primit viaţă extrauterină, este totuşi 
o fiinţă distinctă de organismul mamei), orice acţiune 
violentă exercitată asupra corpului său, urmată de su-
primarea vieţii, trebuie apreciată ca omucidere (după 
caz omor sau pruncucidere)30. Fundamentul legal de 
diferenţiere între art.159 CP RM şi unele infracţiuni 
comise prin omor (lit.e) alin.(2) art.145 sau, după caz, 
art.147 CP RM) rezidă în condiţia normativă de care 
depinde încadrarea faptei drept pruncucidere. Din mo-
ment ce fapta prevăzută la art.147 CP RM nu poate fi 
săvârşită decât „în timpul naşterii” sau „imediat după 
naştere”, deducem că orice activitate infracţională re-
alizată asupra produsului de concepţie anterior înce-
perii expulzării acestuia, urmează a fi apreciat drept 
provocare ilegală a avortului.

Întrucât ne-am convins că suprimarea in utero 
a fructului de concepţie cu consimţământul femeii 
după termenul de 21 de săptămâni de gestaţie nu 
poate constitui nici omor şi nici vătămare intenţiona-
tă gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ne pu-
nem întrebarea dacă nu cumva întreruperea sarcinii 
după termenul-limită consfinţit în actul extrapenal 
de referinţă – Regulamentul privind efectuarea între-
ruperii voluntare a cursului sarcinii, aprobat prin Or-
dinul Ministerului Sănătăţii cu privire la efectuarea 
întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiţii 
de siguranţă, nr.647 din 21.09.2010, nu angajează 
răspunedere penală? Să fi admis legiuitorul o astfel 
de lacună?

Răspunsul la acestă întrebare îl deducem din unele 
interpretări exegetice exprimate în literatura de spe-
cialitate. Bunăoară, se susţine că pentru reţinerea in-
fracţiunii prevăzute la art.159 CP RM este indiferentă 
durata sarcinii (subl. ne aparţine) sau dacă produsul 
concepţiunii era viabil sau nu31. Şi în raport cu infrac-
ţiunea de întrerupere a cursului sarcinii prevăzută de 
art.201 Cod penal al României în vigoare, în literatura 
de specialitate română se susţine că nu are relevanţă 
dacă fătul este sau nu capabil de viaţă extrauterină32, 
opinie care nu se opune viziunii exprimate în privinţa 
aceleiaşi incriminări abrogate (art.185 CP al Români-
ei în redacţia din 1968). La concret, în ceea ce priveş-
te chestiunea viabilităţii fătului, majoritatea autorilor 
consideră că infracţiunea există, indiferent dacă fătul 
este sau nu viabil, deci indiferent dacă poate sau nu să 
supravieţuiască în afara uterului33. Astfel, pronunţân-
du-se asupra lipsei relevanţei la încadrare a viabilită-
ţii fătului, implicit deducem irelevanţa termenului de 
gestaţie. De remarcat că şi practica judiciară română 
împărtăţeşte aceeaşi soluţie. Astfel, într-o cauză, in-
stanţa a reţinut următoarele: „Întrucât întreruperea 

cursului sarcinii poate interveni în orice moment de la 
constatarea prezenţei acesteia şi până la naşterea copi-
lului (subl. ne aparţine), chiar dacă expulzarea fătului 
a corespuns, ca dată, unei naşteri la termen, urmează 
a se considera că infracţiunea prevăzută la ar.185 CP 
al României (adică, provocare ilegală a avortului in-
criminat în Codul penal al României în redacţia din 
1968 – n.a.) s-a săvârşit34.

În concluzie, fapta prejudiciabilă incriminată la 
art.159 CP RM manifestată în întreruperea cursului 
sarcinii poate să se realizeze în orice fază a gestaţiei, 
până în momentul începerii procesului fiziologic al 
naşterii naturale. Din aceste raţiuni, orice întrerupere a 
cursului sarcinii cu consimţământul femeii însărcina-
te, realizată după săptămâna a 21-a de sarcină, chiar şi 
în prezenţa indicaţiilor medicale, indiferent dacă este 
săvârşită de către un medic ginecolog-obstetrician sau 
nu, va alcătui elementele componenţei infracţiunii de 
provocare ilegală a avortului (art.159 CP RM). 

Recenzent: 
Adriana EŞANu,

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)
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Economia naţională se află într-un proces de 
schimbare în care toate sectoarele – inclusiv cel 

al comunicaţiilor electronice – cunosc o nouă dinamică 
în încercarea de adaptare la condiţiile de integrare euro-
peană şi conformare la regulile Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului (OMC). 

În acest proces de transformare socioeconomic şi ju-
ridic al Republicii Moldova, nu se poate face abstracţie 
de documentele de politici prin care se îmbunătăţeşte în 
ansamblu calitatea şi eficienţa procesului de luare a de-
ciziei, într-o dimensiune europeană şi în conformitate 
cu valorile acestui spaţiu.

Studiul de faţă îşi propune să abordeze aceste as-
pecte, ţinând cont de sectorul comunicaţiilor electro-
nice (aspect sectorial, axat pe soluţionarea/rezolvarea 
problemelor şi adaptarea la realităţile socioeconomice) 
şi de măsurile de reformă de la nivelul administraţiei 
publice specifice sectorului (aspect instituţional, axat 
pe managementul şi coordonarea problemelor la nivel 
instituţional, folosind ca instrumente dezvoltarea de 
modele instituţionale eficiente) ce au fost întreprinse în 
ultima perioadă, precum şi cele ce sunt în derulare.

În literatura de specialitate, interesul pentru politici 

publice ocupă un rol important. Contextul socioecono-
mic, aflat într-o continuă evoluţie, creează premise pen-
tru reajustări permanente ale viziunilor strategice asupra 
dezvoltării sectoarelor vitale ale economiei, autorităţi-
lor publice, societăţii în ansamblu. Totuşi, politicile pu-
blice în domeniul comunicaţiilor electronice reprezintă 
o problemă care este mai puţin studiată. Acesta este şi 
unul dintre motivele pentru preocupările ştiinţifice de 
studiere a mijloacelor şi metodelor de perfecţionare a 
politicilor publice relevante sectorului comunicaţiilor 
electronice, în scopul general de a identifica trăsături-
le juridico-administrative ale documentelor de politici 
prin care îşi găsesc reflectare politicile publice, precum 
şi în vederea conturării unui profil care să optimizeze 
procesul de implementare adecvată a acestora, dar şi să 
fundamenteze dezvoltarea lor.

Odată cu amendarea Legii privind actele legislative1 
prin Legea nr.61-XVI din 21.03.20082 (care anterior a 
fost precedată de aprobarea Hotărârii Guvernului „Cu 
privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă 
de documentele de politici”3, a apărut o nouă abordare 
a acţiunilor autorităţilor publice implicate în procesul 
legislativ prin intermediul documentelor de politici, fă-

DOCuMENTELE  DE  POLITICI  RELEVANTE  SECTORuLuI 
COMuNICAŢIILOR  ELECTRONICE  

DIN REPuBLICA  MOLDOVA
Iurie GASnAŞ,

doctorand (ULIM)

REZuMAT
Politicile în domeniul societăţii informaţionale au scopul să consolideze contribuţia semnificativă a tehnologiilor infor-

maţiei şi comunicaţiilor (TIC) la performanţa economiei noastre şi se înscriu într-un mediu care cunoaşte schimbări rapide 
şi, prin urmare, trebuie actualizate şi perfecţionate în mod regulat.

TIC nu constituie doar un motor al inovării şi al competitivităţii, ci, de asemenea, aduc schimbări în modul de viaţă şi 
de comunicare. Cercetarea şi dezvoltarea în sectorul TIC, aspectele legate de încredere şi securitate şi măsurile în vederea 
reducerii costurilor administrative ale întreprinderilor şi administraţiilor constituie noile priorităţi pentru politicile socie-
tăţii informaţionale.

Odată cu apariţia noilor servicii, următoarea provocare o reprezintă utilizatorii, astfel imaginea tradiţională a utilizatori-
lor se va schimba în societatea informaţională. Utilizatorii sunt preocupaţi din ce în ce mai mult de viaţa privată, de absenţa 
interoperabilităţii, lipsa de transparenţă a condiţiilor contractuale şi a tarifării, complexitatea excesivă a aplicaţiilor şi lipsa 
de eficienţă a litigiilor. În prezent, sarcina de a răspunde acestor preocupări le revine factorilor de decizie.

Cuvinte-cheie: comunicaţii electronice, societate informaţională, TIC, Internet, convergenţă, banda largă, cadru de 
reglementare, spectru radioelectric, viaţa privată şi comunicaţiile electronice, securitate.

SuMMARy
An information society policy seeks to reinforce the important contribution of information and communication technolo-

gies (ICT) to the performance of our economy and operate in a fast changing environment and therefore requires regular 
up-dating and fine-tuning.

ICT are not only a driver of innovation and competitiveness, but also change the way people live and communicate. 
ICT research and development, trust and security issues, and measures to reduce administrative costs for businesses and 
administrations emerge as new priorities for information society policies.

With the emergence of new services, the next challenge is the user; the traditional vision of the users will change in 
the information society. Users are increasingly concerned with privacy, lack of interoperability, lack of transparency on 
contractual terms and pricing, excessive complexity of applications and inefficiencies of litigation. Policy makers now have 
to respond to these concerns.

Keywords: e-communications, information society, ITC, Internet, convergence, broadband, regulatory environment, 
spectrum, e-Privacy, security.



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

80

cându-se trecerea de la înţelegerea tehnică a procesului 
legislativ la o analiză aprofundată în etapa prelegislati-
vă numită – analiza politicilor publice4 – şi dezvoltarea 
unui sistem de elaborare a documentelor de politici ca un 
principal instrument pentru îmbunătăţirea, fundamenta-
rea şi promovarea calităţii în procesul decizional în me-
diul socioeconomic complex al societăţii moderne.

Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea privind actele le-
gislative1 în corelare cu pct. 4 din Regulile de elaborare 
şi cerinţe unificate faţă de documentele de politici3 do-
cumentele de politici abordează (descriu şi analizează) 
problemele existente într-un domeniu, identifică obiec-
tivele aferente problemelor vizate, definesc atât instru-
mentele de soluţionare ale acestora, cât şi impactul aş-
teptat asupra statului şi societăţii. Adiţional, documen-
tele de politici trebuie să identifice riscurile posibile ale 
implementării acestor politici. 

Curtea Constituţională, prin pct. 23 din Decizia nr. 
10 din 25 mai 20135, a reţinut că un document de po-
litici nu cuprinde norme juridice, iar aspectele identifi-
cate în documentele de politici urmează a fi soluţionate 
şi puse în aplicare ulterior cu ajutorul instrumentelor 
normative.

Documentele de politici sunt instrumentele de deci-
zie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele 
soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici pu-
blice6 (situaţii socioeconomice sau de altă natură care 
necesită intervenţia statului şi pe care Guvernul intenţi-
onează să le soluţioneze). Altfel spus, documentele de 
politici sunt instrumente care asigură un sistem coerent 
de formulare a politicilor publice.

Sub aspect ştiinţific, politicile publice sunt prezenta-
te ca „orice decide un organ al administraţiei publice să 
facă sau nu facă”7 ori ca „un set de decizii interdepen-
dente, luate de un actor politic sau de un grup de actori 
politici, cu privire la selecţia scopurilor şi la mijloacele 
de a atinge aceste scopuri într-o situaţie specifică, în 
care ar trebui ca acei actori politici să poată, în prin-
cipiu, să ia aceste decizii”8; „acţiuni realizate de către 
Guvern (central sau local) ca răspuns la problemele care 
vin de la societate”9; „o reţea de decizii legate între ele 
privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi a resur-
selor alocate pentru atingerea lor în situaţii specifice”10. 
Aceste decizii urmăresc obţinerea unor rezultate care 
vizează îmbunătăţirea unei situaţii considerate de inte-
res public. În concluzie, politicile publice reprezintă un 
ansamblu de activităţi specifice, integrate într-un pro-
ces iniţiat şi desfăşurat de echipele tehnice din cadrul 
administraţiei centrale sub coordonarea decidenţilor 
politici, în colaborare cu reprezentanţi ai societăţii civi-
le, prin care sunt rezolvate, cu ajutorul instrumentelor 
legislative, probleme de interes public11.

O menţiune specială trebuie făcută în ceea ce priveş-
te proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
„Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile 
de elaborare, aprobare, monitorizare şi evaluare a poli-
ticilor publice”12. În accepţiunea acestuia, document de 
politici publice este un instrument de decizie care fun-
damentează politica publică şi oferă detalii cu privire la 
modalitatea de implementare, monitorizare şi evaluare. 

Documentele de politici publice pot fi naţionale, care 
reflectă obiectivele de dezvoltare a ţării, sau sectoria-
le, care reflectă obiectivele de dezvoltare a unui sector 
sau domeniu. În ceea ce priveşte noţiunea de politică 
publică, aceasta reprezintă acţiunea (sau inacţiunea) 
statului, care schimbă sau influenţează societatea sau 
economia şi contribuie la soluţionarea problemelor şi 
la atingerea obiectivelor asumate; politicile publice se 
implementează prin intermediul unuia sau mai multor 
acte legislative sau normative. Astfel, proiectul de ho-
tărâre defineşte cu exactitate termenii utilizaţi în dome-
niul planificării strategice, implementând noi termeni 
aferenţi procesului de planificare strategică, ce contri-
buie la perfecţionarea procesului decizional şi la îm-
bunătăţirea calităţii documentelor de politici publice 
(documentelor care au conţinut strategic).

Legislaţia naţională (art.131 din Legea privind acte-
le legislative1 şi pct. 5-12 din Regulile de elaborare şi 
cerinţe unificate faţă de documentele de politici3 clasi-
fică, într-o formă/definire ierarhică clară, documentele 
de politici în următoarele tipuri: concepţia ce repre-
zintă un sistem de idei generale orientate spre tratarea/
interpretarea multilaterală a problemelor economice, 
sociale, juridice, ştiinţifice, tehnice etc., reflectă modul 
de a percepe sau ansamblul de opinii, idei cu privire la 
problemele ce ţin de dezvoltarea unui sau mai multor 
domenii sau sectoare în ansamblu; strategia reprezin-
tă un document într-o anumită politică (document de 
politici) care cuprinde direcţia orientativă de activi-
tăţi pentru un termen mediu (4-7 ani) sau lung (8-15 
ani), având drept scop identificarea modalităţii şi me-
canismului de realizare (organizare) a obiectivelor în 
problemele abordate; programul este o succesiune de 
operaţiuni concrete, care servesc drept instrument de 
implementare a politicilor, conținând obiective clar 
definite, resurse necesare, grupuri-ţintă prestabilite şi 
termene de realizare; urmează planul care este un do-
cument de programare, în care sunt trasate sarcini con-
crete pe termen scurt într-un anumit domeniu, elaborat 
în conformitate cu documentele de politici, inclusiv a 
Programului Guvernului.

Concepţiile şi strategiile pe direcţiile principale ale 
politicii interne şi externe a statului se elaborează de 
Guvern şi se transmit Parlamentului spre aprobare, prin 
acte legislative care, de regulă, fac parte din categoria 
legilor ordinare. Celelalte documente de politici sunt 
aprobate de către autorităţile publice, conform compe-
tenţei stabilite.

Cu regret, aşa cum se va vedea în cele ce urmea-
ză, nu toate concepţiile şi strategiile sunt aprobate de 
Parlament, ci, deseori şi de Guvern, or, potrivit Notei 
informative13 la Legea nr. 61-XVI din 21.03.20082, in-
tenţia legislatorului a fost tocmai stabilirea clară a com-
petenţelor organelor abilitate de a adopta concepţii şi 
strategii. În această ordine de idei, autorii proiectului 
au invocat prevederile lit. d) şi f) a art. 66 din Con-
stituţia Republicii Moldova [14], prin care s-a stabilit 
că Parlamentul aprobă direcţiile principale ale politicii 
interne şi externe a statului şi exercită controlul parla-
mentar asupra puterii executive.
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Astfel, apare o problemă de constituţionalitate în 
cazul aprobării de către Guvern a documentelor de po-
litici sub formă de concepţii sau de strategii. În acest 
sens, Curtea Constituţională, în pct. 83-85 şi 95 din 
Hotărârea nr. 23 din 6 septembrie 2013 [15], a subli-
niat că „[…] în temeiul art. 6 din Constituţie, princi-
piul fundamental aflat la baza organizării şi funcţionării 
aparatului de stat este separaţia puterilor în legislativă, 
executivă şi judecătorească. […] În condiţiile separaţi-
ei şi colaborării puterilor în stat, Guvernul, potrivit art. 
102 alin. (2) din Constituţie, adoptă hotărâri pentru or-
ganizarea executării legilor. […], principiul statului 
de drept (consfinţit de art. 1 din Constituţie) impune ca 
abilitarea executivului de a adopta acte administrative 
într-un domeniu sau altul să fie suficient determinată 
şi limitată prin lege, după conţinut, obiect, scop, astfel 
încât intervenţiile acestuia să fie previzibile şi cuantifi-
cabile pentru cetăţean […]. La fel, potrivit principiului 
legalităţii administraţiei, legea trebuie să reglemente-
ze conţinutul activităţii administraţiei, nu să se limiteze 
la formularea de principii cu caracter general şi vag. 
O clauză generală şi vagă, care lasă la discreţia exe-
cutivului determinarea detaliată a limitelor libertăţii, 
nu este compatibilă cu principiul legalităţii administra-
ţiei. Această concluzie se desprinde şi din principiul 
separării puterilor în stat. Or, în cazul în care com-
petenţa executivului nu este suficient determinată prin 
lege, acesta nu mai execută legea şi nu mai acţionează 
conform directivelor legiuitorului, ci intervine după 
propria apreciere şi astfel aduce atingere articolului 6 
din Constituţie […], în multe domenii, Guvernul poate 
acţiona doar dacă este autorizat printr-o lege adoptată 
de Parlament”.

Având ca obiectiv prioritar respectarea cerinţelor in-
ternaţionale privind liberalizarea pieţei telecomunicaţi-
ilor ca urmare a aderării Republicii Moldova la Consi-
liul Europei şi la Conferinţa Europeană a Administraţi-
ilor Poştale şi de Telecomunicaţii (CEPT), precum şi a 
semnării Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) 
cu Uniunea Europeană (UE) şi, nu în ultimul rând, ca 
rezultat al obligaţiunilor asumate de Republica Moldo-
va prin documentele de aderare la OMC, precum şi în-
tru asigurarea unui cadru naţional de furnizare de reţele 
şi servicii de telecomunicaţii flexibile, eficiente şi de 
calitate, ce necesita restructurarea ramurii telecomuni-
caţiilor prin impunerea a noi sarcini, dictând ajustarea 
urgentă a cadrului juridic şi reglementărilor specifice şi 
accelerarea dezvoltării infrastructurii telecomunicaţii-
lor naţionale, în anul 2001 Guvernul a aprobat primul 
document de politici în domeniul telecomunicaţiilor în 
Republica Moldova – Politica naţională în domeniul 
telecomunicaţiilor16; ulterior Ministerul Transporturi-
lor şi Comunicaţiilor va aproba Strategia de dezvoltare 
a domeniului telecomunicaţiilor17 în vederea realizării 
politicii naţionale anterior menţionate.

În optica documentelor precitate, telecomunicaţiile 
reprezintă pentru Republica Moldova, ca şi pentru ma-
joritatea statelor lumii, un sector prioritar/strategic al 
economiei naţionale, prin amploarea investiţiilor atra-
se, prin expansiunea rapidă şi mai ales prin capacitatea 

de a induce un efect multiplicativ de creştere economi-
că, prin potenţialul deosebit de stimulare a dezvoltării 
altor sectoare ale economiei naţionale. Telecomunica-
ţiile sunt privite ca unul din cele mai importante mo-
toare ale economiei, un sector care cunoaşte o evoluţie 
deosebit de dinamică, având ca principale caracteristici 
ritmul constant de creştere a investiţiilor şi procesele 
de privatizare şi liberalizare, pe fundalul unor evoluţii 
tehnologice spectaculoase.

Politica naţională în domeniul telecomunicaţiilor a 
Republicii Moldova16, ce a constituit piatra de temelie 
în restructurarea acestui domeniu, viza tranziţia ramu-
rii telecomunicaţiilor la economia de piaţă (ca un ele-
ment al procesului general de restructurare a economi-
ei naţionale), definind concepţiile politice şi direcţiile 
principale de dezvoltare a pieţei serviciilor de teleco-
municaţii în Republica Moldova şi a servit drept bază 
pentru revizuirea cadrului legislativ şi a reglementărilor 
specifice, ţinând cont de experienţa ţărilor din Europa 
Centrală şi de recomandările Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (UIT), CEPT şi OMC. 

Obiectivele esenţiale ale politicii Guvernului în 
domeniul telecomunicaţiilor erau reformarea sectoru-
lui prin: 1. adoptarea şi dezvoltarea continuă a cadru-
lui legislativ şi a reglementărilor specifice, regulilor şi 
procedurilor integrale, armonizându-le cu cele ale UE, 
CEPT şi OMC; 2. liberalizarea treptată a pieţei teleco-
municaţiilor prin eliminarea monopolului în prestarea 
serviciilor de telecomunicaţii şi crearea unei pieţe de 
telecomunicaţii libere către finele anului 2003 (demo-
nopolizarea); 3. asigurarea populaţiei cu o gamă largă 
de servicii de telecomunicaţii înalt calitative la preţuri 
accesibile, având la bază principiile serviciului univer-
sal. 

În scopul realizării integrale a obiectivelor esenţiale 
ale Politicii în domeniul telecomunicaţiilor16, s-a impus 
realizarea următoarelor sarcini importante: 1. separarea 
instituţională a funcţiilor de administrare de funcţiile 
de reglementare a domeniului telecomunicaţiilor, pe 
de o parte, şi a funcţiilor de reglementare de cele de 
operare şi cele rezultând din dreptul asupra proprietăţii 
întreprinderilor, ce constituie subiectul reglementărilor, 
pe de altă parte (o tendinţă comună, realizată de ţările 
membre UE şi OMC). Astfel, ministerul de profil, fi-
ind autoritatea centrală de specialitate, este definit ca 
organ responsabil de realizarea politicii Guvernului în 
domeniul telecomunicaţiilor şi determină strategia de 
dezvoltare a acestui domeniu, pe când autoritatea de 
reglementare de profil este independentă de operatori şi 
de organele administraţiei publice centrale, responsabi-
le de realizarea politicii de ramură; 2. armonizarea ca-
drului juridic şi a reglementărilor specifice naţionale cu 
cele europene prin promovarea consecventă a prevede-
rilor directivelor, deciziilor şi rezoluţiilor UE şi CEPT 
în domeniul telecomunicaţiilor, printre cele mai impor-
tante reglementări ale legislaţiei naţionale, pasibile de 
armonizare, fiind actele normative privind liberalizarea 
pieţei de telecomunicaţii, furnizarea serviciilor de cali-
tate înaltă, protecţia consumatorilor, crearea unei largi 
oferte din gama serviciilor de telecomunicaţii la preţuri 
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accesibile şi orientate spre costuri; 3. furnizarea reţe-
lelor deschise la nivel naţional în totală conformitate 
cu principiile dreptului UE prin facilitarea intrării pe 
piaţă a noilor operatori, în vederea prevenirii distorsiu-
nilor concurenţei, ce s-a realizat odată cu formarea unui 
cadru stabil de reglementări specifice pentru dirijarea 
telecomunicaţiilor în baza licenţelor şi autorizaţiilor 
(regimul autorizaţiilor generale şi individuale, bazate 
pe categoriile drepturilor şi obligaţiilor echilibrate, în 
vederea promovării integrării în reţelele transeuropene 
şi implementării serviciilor comune europene); stabi-
lirea cadrului reglementar şi asigurarea condiţiilor de 
interconectare a reţelelor de telecomunicaţii de toate 
tipurile, în vederea extinderii concurenţei asupra in-
frastructurii; stabilirea mecanismului de calculare a 
tarifelor pe baza costurilor şi echilibrarea tarifelor; 
convergenţa tehnologiilor de telecomunicaţii, media 
şi informaţionale; gestionarea eficientă a resurselor 
naturale, în special, a spectrului de frecvenţe radio, a 
resurselor de numerotare şi accesului la facilităţi, în 
vederea asigurării unui tratament echitabil pentru toate 
categoriile de participanţi la piaţa telecomunicaţiilor;     
3. armonizarea cadrului naţional de metrologie şi stan-
dardizare în domeniul telecomunicaţiilor cu reglemen-
tările specifice ale UIT şi CEPT; 4. sancţionarea penală 
şi contravenţională a abaterilor de la lege, inclusiv sta-
bilirea modului de aplicare a sancţiunilor (elaborarea 
şi implementarea unui mecanism reglementar eficient, 
care să acopere cerinţele privind supravegherea strictă 
a îndeplinirii condiţiilor licenţei şi prevenirea desfăşu-
rării activităţilor ilicite).

Iniţiativele ce au fost vizate de documentele de po-
litici, menţionate mai sus, au fost consacrate şi au atins 
nivelul optim de funcţionare, de fapt aceasta a fost o 
iniţiativă de trecere de la societatea informati că (a cărei 
preocupare principală era realizarea unui sistem infor-
matic naţional, cu idei şi tendinţe care vizau o societate 
informaţio  nală) la societatea informaţională, ca una 
din condiţiile necesare pentru transformarea Republicii 
Moldova într-o ţară democratică şi prosperă. 

Sub informatizarea societăţii (societate informati-
că – n.a.) se înţelege procesul de punere sub stăpâni-
rea informaţiei a societăţii, ca o resursă pentru dezvol-
tarea acesteia prin mijloace de informatică, cu scopul 
cardinal de a spori potenţialul intelectual al civilizaţiei 
şi pe această bază – reconstrucţia umanistă a întregii 
vieţi umane18. Informatica reprezintă un domeniu de 
activitate care include prelucrarea şi transportul datelor 
cu ajutorul sistemelor automatizate de calcul şi mijloa-
celor de telecomunicaţie19, iar informatizarea constitu-
ie atât ansamblul organizat de acţiuni destinate creării, 
implementării, întreţinerii şi perfecţionării sistemelor 
automatizate de calcul şi transport de date în procesul 
de colectare, stocare, prelucrare şi difuzare a informa-
ţiei19, cât şi un proces organizatoric social-economic şi 
tehnico-ştiinţific de creare a unor condiţii optime pen-
tru satisfacerea necesităţilor informaţionale şi pentru 
realizarea drepturilor cetăţenilor, autorităţilor adminis-
traţiei publice şi persoanelor juridice în baza formării 
şi utilizării resurselor informaţionale (totalitatea de in-

formaţii documentate în sistemele informaţionale auto-
matizate)20. 

Societatea informaţională este o concepţie a soci-
etăţii postindustriale; o etapă istorică de dezvoltare a 
unei civilizaţii în care principalele produse fabricate 
sunt informaţiile şi cunoştinţele21. La rândul său, socie-
tatea postindustrială reprezintă o societate în economia 
căreia prioritatea a trecut de la producţia de mărfuri la 
producţia de servicii, la efectuarea cercetărilor, organi-
zarea sistemului de învăţământ şi ridicarea calităţii vie-
ţii; în care clasa tehnicienilor a devenit grup profesional 
principal şi, cel mai important, în care implementarea 
inovaţiilor [...] sunt tot mai dependente de realizările 
cunoştințelor teoretice [...]. Societatea postindustrială 
[...] implică apariţia clasei intelectuale, reprezentanţii 
cărora, la nivel politic, acţionează în calitate de consul-
tanţi, experţi sau tehnocraţi22. 

Astfel, societatea informaţională este direct legată 
de conceptul de postindustrialism. Cea mai importan-
tă caracteristică a postindustrialismului este saturaţia 
intensă a societăţii cu informaţie, dezvoltarea rapidă a 
tehnologiei informaţiei. Anume acest fapt a servit drept 
bază pentru introducerea unui concept special de „so-
cietate informaţională”, care este utilizat pentru a ca-
racteriza societatea postindustrială în contextul trecerii 
acesteia prin „revoluţie informaţională”23.

Dezvoltarea rapidă şi coerentă a societăţii informa-
ţionale are un impact esenţial asupra competitivităţii, 
utilizării eficiente a forţei de muncă şi asupra ridicării 
standardelor de viaţă ale naţiunilor.

Pe deplin conştient de importanţa sectorului teleco-
municaţiilor, precum şi întru consolidarea contribuţiei 
semnificative a telecomunicaţiilor la performanţa eco-
nomiei naţionale, Guvernul a abordat, în Politica de 
edificare a societăţii informaţionale în Republica Mol-
dova24, dezvoltarea sectorului în contextul societăţii 
informaţionale, una din direcţiile strategice ale dezvol-
tării mondiale, ce se bazează pe implementarea largă a 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Punerea în 
aplicare a politicii sus-menţionate a fost orientată prin 
Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţio-
nale – „Moldova electronică”25.

Din perspectiva acestor documente, „Societatea in-
formaţională este o formă nouă a civilizaţiei umane, 
mult mai perfectă, în care accesul egal şi universal la 
informaţie, în corelaţie cu o infrastructură informaţio-
nală şi de comunicaţii dezvoltată, contribuie la o dez-
voltare social-economică durabilă, reducerea gradului 
de sărăcie, îmbunătăţirea calităţii vieţii, la integrarea 
în Uniunea Europeană. Practica internaţională demon-
strează impactul pozitiv al infrastructurii informaţiona-
le şi de comunicaţii asupra dezvoltării societăţii con-
temporane, care constă în diversificarea posibilităţilor 
de acces la informaţie şi la resursele informaţionale 
publice în toate domeniile de activitate umană: gu-
vernarea electronică, economia electronică, comerţul 
electronic, învățământul electronic, cultura electronică, 
medicina electronică etc., precum şi în creşterea nive-
lului de ocupaţie a populaţiei prin crearea a noi locuri 
de muncă” 24, 25.
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Academicianul Mihai Drăgănescu opina: „În esenţă 
societatea informaţională este societatea care se bazea-
ză pe Internet. De asemenea, globalizarea este […] o 
consecinţă, cu prioritate a Internetului. Atunci se 
poate spune că globalizarea este un fenomen specific 
societăţii informaţionale. […] Datorită legăturii dintre 
societatea informaţională şi globalizare, ceea ce îndrep-
tăţeşte afirmaţia, globalizarea este o consecinţă fireas-
că a societăţii informaţionale, întrucât societatea infor-
maţională se dovedeşte a fi un proces care nu mai poate 
fi oprit, globalizarea este şi ea un proces inevitabil”26.

Societatea informaţională, este, aşadar, după cum 
concretizează specialiştii în materie, o treaptă în dez-
voltarea civilizaţiei moderne, caracterizată printr-o 
creştere a rolului informaţiei şi cunoştinţelor în societa-
te, prin majorarea cotei produselor şi serviciilor infor-
maţionale în structura produsului intern brut, apariţia 
unui spaţiu informaţional global, oferind interacţiunea 
umană eficientă şi accesul la resursele informaţionale 
globale, precum şi satisfacerea necesităţilor informaţi-
onale publice şi private27.

Documentul strategic menţionat24 are drept scop 
relevarea rolului comunicaţiilor electronice în cadrul 
realizării obiectivelor şi direcţiilor strategice ale po-
liticii statului privind edificarea unei societăţi infor-
maţionale care vizează: 1. asigurarea accesului egal 
la informaţie, servicii şi cunoştinţe tuturor cetăţenilor, 
luând în considerare necesităţile cetăţenilor; 2. conso-
lidarea societăţii şi extinderea practicilor democratice 
în baza aplicării tehnologiei guvernării electronice;                     
3. asigurarea creşterii economice şi reducerea sărăciei 
prin trecerea la o economie stabilă de tip nou, bazată 
pe aplicarea TIC; 4. integrarea în spaţiul informaţional 
regional şi internaţional prin diminuarea decalajului 
digital între Moldova şi comunitatea internaţională;     
5. îndeplinirea obligaţiunilor Republicii Moldova faţă 
de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării TIC. 

Așadar, un element obligatoriu privind edificarea 
societăţii informaţionale îl constituie comunicaţiile 
electronice [având în vedere definiţiile legale ale noţi-
unilor de serviciu de comunicaţii electronice, reţea de 
comunicaţii electronice şi infrastructură asociată28, se 
poate afirma că comunicaţiile electronice sunt identifi-
cate în terminologia documentelor supra prin noţiuni 
de infrastructura informaţională şi de comunicaţii24 sau 
infrastructura societăţii informaţionale25], fiind un fac-
tor-cheie în dezvoltarea economiei naţionale, care joa-
că un rol decisiv în utilizarea în toate sferele activităţii 
umane a sistemelor computerizate, a fibrelor optice, a 
reţelelor prin satelit, a televiziunii, a radioului, telefo-
niei fixe şi mobile, a internetului, iar accesul la servicii 
şi reţele de comunicaţii este un element indispensabil 
al societăţii informaţionale, dat fiind faptul că permite, 
independent de situarea geografică, schimbul nelimitat 
de informaţii economice, ştiinţifice, culturale etc. Co-
municaţiile electronice permit, de asemenea, introdu-
cerea pe scară largă a noilor servicii în administraţia 
publică, în comerţ şi în sistemul bancar, a noilor forme 
de lucru şi de educaţie la distanţă, a noilor principii de 
acordare a ajutorului medical la distanţă etc.

În ceea ce priveşte realizarea politicilor supra, au-
torităţile executive abilitate au pus accentul pe imple-
mentarea Planului de acţiuni pentru realizarea Strate-
giei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale 
– “Moldova electronică”25, unde în cap. I au fost trasate 
sarcinile prioritare ce vizează dezvoltarea infrastructurii 
societăţii informaţionale prin: (i) dezvoltarea şi armo-
nizarea cadrului legislativ şi reglementar (elaborarea 
proiectului de lege privind comunicaţiile electronice în 
corespundere cu noul cadru reglementar al Uniunii Eu-
ropene); (ii) crearea condiţiilor atractive pentru investi-
tori în domeniu; (iii) diminuarea decalajului tehnologic 
dintre categoriile de beneficiari; (iv) prestarea de servi-
cii calitative, la preţ rezonabil şi nediscriminatoriu.

Acest lucru demonstrează că ciclul de planificare 
şi de programare strategică, axat pe un număr limitat 
de priorităţi, a permis implementarea în cea mai mare 
parte a sarcinilor vizate, eforturile depuse pentru trans-
punerea acţiunii politice în rezultate concrete, iar ame-
liorarea mediului de investiţii pentru întreprinderi şi 
crearea de locuri de muncă au fost vizibile în sector. 
De asemenea, a fost scos în evidenţă că reformele ante-
rioare au început să producă beneficii cuantificabile şi 
au confirmat faptul că aplicarea deplină a Politicii naţi-
onale în domeniul telecomunicaţiilor16 şi a Politicii de 
edificare a societăţii informaţionale în Republica Mol-
dova24 oferă un potenţial pentru câştiguri importante în 
materie de locuri de muncă şi creştere economică.

O alta etapă importantă în crearea infrastructurii in-
formaţionale şi de comunicaţii a constat în implemen-
tarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet 
în bandă largă pe anii 2010-201329 al cărui scop a fost 
crearea unei societăţi informaţionale pentru toţi cetă-
ţenii Republicii Moldova prin extinderea gradului de 
acces şi utilizare a Internetului, contribuind astfel la 
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, ceea 
ce, la rândul său, stimulează creşterea gradului de com-
petitivitate economică, de coeziune socială, precum şi 
de creare a locurilor noi de muncă. 

Obiectivul principal al Programului29 l-a constituit 
lichidarea decalajului dintre localităţile rurale şi cele 
urbane, precum şi în ansamblu faţă de ţările UE pri-
vind accesul şi utilizarea Internetului în bandă largă, 
ceea ce implică abordarea aspectului privind dezvol-
tarea infrastructurii informaţionale, ca un mecanism 
integru, unde fiecare componentă are rolul său specific 
şi, totodată, buna funcţionare a mecanismului depinde 
de fiecare componentă în parte. Prin urmare, atingerea 
obiectivului principal impune realizarea următoarelor 
obiective specifice: 1) dezvoltarea reţelelor de comuni-
caţii electronice şi sporirea accesibilităţii folosirii aces-
tora pentru utilizatorii finali; 2) disponibilitatea dispo-
zitivelor (echipamentelor terminale) de acces la reţelele 
de comunicaţii electronice; 3) dezvoltarea conţinutului 
şi a aplicaţiilor electronice.

Programul menţionat supra29 a reprezentat o altă 
etapă în deblocarea întregului potenţial al unui sector 
important al economiei Republicii Moldova şi a avut 
un efect direct asupra dezvoltării concurenţei, a opţi-
unilor consumatorilor şi a ocupării durabile a forţei de 
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muncă, menţinând totodată un serviciu public de co-
municaţii electronice de înaltă calitate.

În contextul în care valoarea serviciilor de comu-
nicaţii electronice care depind de utilizarea spectrului 
radioelectric, atinge 4 mld. lei30, gestionarea eficientă 
a spectrului radioelectric devine un factor important 
pentru reuşita economiei Republicii Moldova, ceea ce 
implică asumarea de către autorităţile abilitate a unei 
gestionări mai flexibile şi mai liberale a spectrului ra-
dioelectric în ceea ce priveşte utilizarea neutră pe plan 
tehnologic şi al serviciilor, licitaţiile, utilizarea partaja-
tă şi autorizarea generală. Această abordare şi-a găsit 
reflectare în Programul de management al spectrului de 
frecvenţe radio pe anii 2013-202031, unde se acordă o 
mare importanţă disponibilităţii şi utilizării eficiente a 
spectrului de frecvenţe radio ca resursă limitată – pro-
prietate publică a statului, pentru piaţa internă a reţe-
lelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru alte sectoare ale economiei naţionale 
a Republicii Moldova. Obiectivul general al Progra-
mului este asigurarea unei dezvoltări continue a indus-
triei comunicaţiilor electronice, sectorului tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor din Republica Moldova, 
în special a reţelelor şi serviciilor publice de comuni-
caţii electronice mobile în bandă largă, cu menţinerea 
obligatorie şi dezvoltarea continuă în condiţiile locale, 
conform cerinţelor de piaţă, a serviciilor voce mobile 
GSM (2G) şi se referă la asigurarea resurselor de spec-
tru radio necesare pentru o dezvoltare continuă a reţele-
lor mobile terestre de comunicaţii electronice în bandă 
largă; valorificarea acestor resurse limitate; asigurarea 
previzibilităţii actului de reglementare şi a certitudinii 
în ceea ce priveşte regulile ce acţionează în procesul de 
gestionare a spectrului de frecvenţe radio.

Reţelele mobile/fără fir permit conexiunea neîntre-
ruptă şi utilizarea aplicaţiilor şi a serviciilor integrate, 
acestea devenind din ce în ce mai utilizate în societate, 
astfel, Programul precitat31 este un aspect al iniţiativei 
Guvernului privind politicile în domeniul societăţii in-
formaţionale şi vizează să consolideze contribuţia sem-
nificativă a comunicaţiilor electronice la performanţa 
economiei Republicii Moldova (numai din eliberarea 
licenţelor pentru utilizarea spectrului radio se preconi-
zează de a aduce la bugetul de stat 75 de milioane de 
euro în anul 2014), comunicaţiile electronice rămânând 
un motor important al creşterii şi inovării. 

Societatea informaţională a devenit o realitate şi 
cunoaşte o creştere constantă. Utilizatorii serviciilor 
publice de comunicaţii electronice adoptă rapid noile 
servicii generate de convergenţă, în împrejurări în care 
are loc un nivel ridicat de utilizare a bandei largi, fapt 
care stimulează, la rândul său, dezvoltarea serviciilor 
inovatoare avansate. Cei peste zece ani de implemen-
tare a documentelor de politici relevante sectorului 
comunicaţiilor electronice îşi arată roadele, stimulând 
inovaţiile în diverse sectoare ale telecomunicaţiilor şi 
transformând Republica Moldova, încet, dar sigur, într-
o economie bazată pe cunoaştere/societate bazată pe 
cunoaştere.

În „Raportul Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dez-

voltarea Științei şi Tehnologiei”, publicat în 1998, no-
ţiunea de Societate a cunoaşterii este prezentată astfel: 
„Recent termenul de Societate a cunoaşterii a fost utili-
zat pentru a pune accentul pe faptul că rolul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) a evoluat de la un 
instrument de schimbare tehnologică la un instrument 
care oferă un nou potenţial, rezultat din combinarea 
informaţiilor înglobate în sistemele TIC cu potenţia-
lul creativ al oamenilor pentru dezvoltarea cunoaşte-
rii acestora”. În prezent, denumirea de Societate a cu-
noaşterii (Knowledge-society) este utilizată în întreaga 
lume, ea fiind o prescurtare a termenului de Societate 
bazată pe cunoaştere (Knowledge-based Society). Or-
ganismele Comisiei Europene folosesc uneori sintag-
ma Economia bazată pe cunoaştere (knowledge-based 
economy) în acelaşi sens pe care îl are şi noţiunea de 
societate a cunoaşterii.

Societatea cunoaşterii reprezintă mai mult decât 
societatea informaţională şi decât societatea informa-
tică, înglobându-le de fapt pe acestea. Din momentul 
în care intervine Internetul cu marile avantaje pe care 
acesta le aduce (e-mail, comerţ electronic şi tranzac-
ţii electronice, piaţa Internet, distribuţia de conţinut), 
prin cuprinderea în sfera informaţiei electronice a unui 
număr cât mai mare de cetăţeni se trece la societatea 
informaţională32. 

Executivul naţional, luând aceste realizări ca punc-
te de plecare pentru a-şi continua politicile publice de 
creştere şi inovare a comunicaţiilor electronice, ca ele-
ment indispensabil al sectorului TIC – motor al inovă-
rii, instrument de transformare a modelelor de guver-
nare şi de întreprinderi şi instrument de îmbunătăţire 
a calităţii vieţii –, a aprobat Strategia naţională de dez-
voltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 
2020” 33, care este orientată spre crearea condiţiilor prin 
intervenţia minimă a statului, dar cu un efect maximum 
pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, concen-
trând eforturile pe trei piloni: 1) Pilonul I: Infrastructu-
ră şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la 
reţea; 2) Pilonul II: Conţinut digital şi servicii electro-
nice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor 
digitale; 3) Pilonul III: Capacităţi şi utilizare – conso-
lidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a 
permite inovarea şi a stimula utilizarea.

În acest context, dezvoltarea infrastructurii infoco-
municaţionale şi îmbunătăţirea accesului pentru toţi, în 
contextul în care convergenţa digitală este o realitate, 
reprezintă pentru factorii de decizie, care veghează ca 
legislaţia care are efecte asupra sectoarelor convergen-
te, să ofere siguranţa juridică necesară pentru a permi-
te părţilor interesate să inoveze. Obiectivul este de a 
răspunde schimbărilor tehnologice într-un mod care să 
promoveze concurenţa, să consolideze piaţa comunica-
ţiilor electronice şi economia naţională în ansamblu şi 
să fie în beneficiul utilizatorilor finali, în special, con-
sumatorilor. 

O analiză a principalelor aspecte ale politicii publice 
anterior menţionate sugerează că actualul cadru legis-
lativ şi de reglementare este favorabil continuării con-
vergenţei, totuşi următoarea provocare este de a suscita 
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încrederea utilizatorilor în noile servicii, promovând o 
societate informaţională sigură prin prevenirea mesaje-
lor comerciale nesolicitate (spam), a programelor spion 
(spyware) şi a programelor ostile (malicious software), 
precum şi abordarea problemei criminalităţii informati-
ce ca un pericol la securitate cibernetică a infrastructu-
rilor critice naţionale (autorităţi/instituţii publice, reţele 
de comunicaţii electronice, apeducte, reţele energetice, 
reţele de transport etc.).

Cu regret, la adoptarea Strategiei naţionale de dez-
voltare „Moldova 2020”34, ce vine să prezinte o viziune 
strategică privind dezvoltarea economică susţinută pe 
termen lung a Republicii Moldova prin prisma a 7 so-
luţii, lipseşte abordarea sectorului comunicaţiilor elec-
tronice ca un element de bază pentru ieşirea din criză şi 
pregătirea economiei Republicii Moldova pentru pro-
vocările deceniului. 

„Moldova 2020”34 conturează o perspectivă care 
înglobează realizarea unui grad înalt de ocupare a for-
ţei de muncă, productivitate şi coeziune socială, fără a 
defini rolul motor pe care utilizarea tehnologiei infor-
maţiei şi comunicaţiilor (TIC) îl joacă în acest proces. 
Astfel, făcându-se abstracţie de realizarea de beneficii 
economice şi sociale durabile, generate de participarea 
Republicii Moldova în economia digitală, bazată pe In-
ternetul rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţiile interoperabi-
le la nivel naţional şi internaţional (ceea ce stimulează 
inovaţia şi creşterea economică, acestea reflectându-se 
în creşterea calităţii vieţii de zi cu zi a cetăţenilor şi în 
consolidarea mediului de afaceri).

Concluzionând asupra politicilor publice relevante 
sectorului comunicaţiilor electronice, ne permitem să 
constatăm că acestea oferă un cadru politic, instituţi-
onal şi juridic corespunzător, dar provocările actuale, 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial, au dovedit 
că voinţa, viziunea strategică şi dezbaterea în plan poli-
tico-juridic trebuie transpuse rapid în rezultate tangibi-
le pentru cetăţeni şi întreprinzători.

Astfel, deşi abordările strategice din sector au favo-
rizat apariţia unor servicii de comunicaţii electronice 
novatoare şi din ce în ce mai abordabile (oferind bene-
ficii consumatorilor) şi aceasta într-un cadru juridic de 
reglementare ajustat la dreptul UE, mai rămân o serie 
de obstacole serioase care trebuie depăşite.

În acest sens, „Moldova Digitală 2020”33, prin care 
se stabileşte o serie de măsuri strategice pentru stimu-
larea economiei digitale şi a tranziţiei la un mediu de 
mare viteză (bandă largă), precum şi pentru dezvoltarea 
pieţei on-line, nu se poate realiza dacă nu va fi însoţită 
de abordări legislative şi normative corespunzătoare şi 
de implementarea eficientă a remediilor (reglementări 
ex-ante ale autorităţii de reglementare din domeniul co-
municaţiilor electronice), care necesită, în primul rând, 
armonizarea legislaţiei naţionale specifice la cadrul re-
vizuit de reglementare al UE (care a intrat în vigoare la 
19 decembrie 2009), ce constă din Directiva 2009/136/
CE35, precum şi din Directiva 2009/140/CE36.

Un alt aspect ar fi promovarea unei politici strategi-
ce şi coerente în domeniul spectrului de frecvenţe radio, 
care, la rândul său, reprezintă un instrument important 

ce stă la baza societăţii informaţionale moderne şi care 
facilitează realizarea obiectivelor strategice în materie 
de creştere economică şi inovare, scopul fiind acela de 
a oferi tuturor cetăţenilor acces la servicii rapide de 
bandă largă, respectiv măsurile de reglementare imedi-
ate recomandate ar trebui să fie finalizarea tranziţiei de 
la transmisiunea analogică la cea digitală şi stabilirea 
unor condiţii armonizate de utilizare a subbenzii 790-
862 MHz, în care scop urmează a fi emis un document 
de politici întru implementarea Acordului regional pri-
vind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală 
terestră37, pentru a deschide spectrul care corespunde 
dividendului digital diferitelor servicii, deoarece aceas-
ta va oferi oportunităţi, mai ales furnizorilor de reţele 
de bandă largă pe suport radio, permiţând accesul la un 
spectru important de frecvenţe radio, ceea ce va condu-
ce la consolidarea concurenţei din sectorul furnizării de 
servicii în bandă largă.

De asemenea, întru asigurarea promovării integră-
rii tuturor cetăţenilor Republicii Moldova în societatea 
informaţională, este nevoie de o viziune strategică (do-
cument de politici), care să prevadă un mecanism de 
acordare acestor cetăţeni a dreptului de a beneficia de 
setul minim de servicii de comunicaţii electronice, la 
un anumit nivel de calitate şi la preţuri accesibile, indi-
ferent de amplasarea geografică a acestora, ce implică 
punerea în aplicare a obligaţiei de serviciu universal – 
mecanism legislativ promovat de Uniunea Europeană 
prin care se garantează un set minim de facilităţi de 
comunicaţie tuturor cetăţenilor ţării. Această abordare 
strategică va avea rolul unei plase de siguranţă care nu 
va admite excluziunea socială în cazul în care furnizorii 
de servicii de comunicaţii electronice nu pot furniza în 
condiţii de piaţă serviciile de bază pentru toate catego-
riile de utilizatori finali (consumatori). 
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Pilonul de bază în procesul penal aparține pro-
belor, or doar în baza lor este posibilă aflarea 

adevărului în cauză. Din acest considerent, probelor 
urmează a le acorda o atenție deosebită, în special 
noțiunii. 

Codul de procedură penală definește probele drept 
elemente de fapt (subl. ne aparține) dobândite în 
modul stabilit de lege, care servesc la constatarea 
existenței sau inexistenței infracțiunii, la identifica-
rea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și 
la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa 
soluționare a cauzei. O asemenea poziție o regăsim și 
în legislațiile altor state1 în care este indicat că proba 
reprezintă orice element de fapt. Totodată, spre deo-
sebire de legislația procesual-penală a RM, Codul de 
procedură penală2 al Federației Ruse în conținutul 
art.74 alin.(1) prevede că probele în procesul penal 
sunt orice date, în baza cărora instanța, procurorul, 
ofițerul, anchetatorul în ordinea stabilită de cod, con-
stată existența sau inexistența circumstanțelor ce ur-
mează a fi stabilite în cauză, precum și alte împreju-
rări importante pentru justa soluționare a cauzei. Prin 
urmare, apare întrebarea dacă sintagmele „elemente 
de fapt” și „date” sunt identice sau diferă? Ce i-a de-
terminat pe procesualiștii din Federația Rusă să utili-
zeze noțiunea de „date”?

 Pentru a cunoaște răspunsul la aceste întrebări, în 
primul rând, urmează a stabili conținutul termenului 
„fapt”. V.А. Stoff, menționează că termenul „fapt” se 
utilizează în trei sensuri:

I. În sens de „eveniment”, „fenomen” sau „frag-
ment al realității obiective” (exemplu: eclipsa de lună 
care a avut loc pe data de 15 aprilie 2014). Eclipsa de 
lună poate fi privită ca un fapt al realității obiective, 
fapt care există independent, fără intervenția unei per-
soane.

II. Sub aspect gnoseologic. În acest sens, stabilirea 
unui fapt are loc în baza unor cunoștine veridice acu-
mulate despre acest fapt. Faptul în cazul dat este legat 
de modul în care este redat, de terminologia utiliza-
tă, de sentimentele persoanelor care redau etc. Spre 
exemplu: martorul care depune declarații. 

III. Faptul în calitate de adevăr. Spre exemplu: este 
un fapt că triunghiul are 180°3.

 În teoria probelor, specialiștii s-au limitat la pri-
mele două sensuri ale termenului, fapt – ca fragment 
al realității obiective, și fapt – sub aspect gnoseologic. 
Vladimirov, în lucrarea sa, a indicat că termenul „fapt” 
reprezintă orice lucru, stare a lucrurilor, orice fenomen 
care poate fi perceput de simțurile umane, precum și 
orice stare psihică, care poate fi obiect al conștiinței 
noastre4. Ceea ce persoana a văzut sau auzit este un 
fapt, că persoana a vorbit un cuvânt sau un rând de cu-
vinte este un fapt, că persoana iubește, urăște, a avut 
o anumită reputație, toate acestea sunt fapte4. Aceeași 
părere o întâlnim și la un alt procesualist din perioa-
da socialistă Vâșinki, care menționa că probele sunt 
fapte, aceleași fenomene, lucruri, persoane, aceleași 
acțiuni ale oamenilor5. Și în spațiul românesc existau 
asemenea păreri, spre exemplu, V.Dongoroz definea 
probele drept acele elemente de fapt (realități, întâm-
plări, împrejurări), care datorită relevanței lor infor-
mative, servesc la aflarea adevărului și la justa rezol-
vare a unei cauze penale6. Observăm că procesualiștii 
respectivi defineau proba drept un fapt al realității 
obiective. Interpretarea dată de procesualiștii în cau-
ză a termenului „fapt” a ridicat critici, or în cadrul 
procesului penal, urmele care au fost create în urma 
săvârșirii infracțiunii lasă o anumită informație care 
va contribui ulterior la restabilirea faptului, însă nu 
reprezintă faptul propriu-zis. Or, așa cum spunea 
A.A. Hmârov, nici organul de urmărire penală, nici 
instanța de judecată, nici orice alt participant la pro-
ces nu operează real cu fapte ale realității obiective, ei 
pot opera doar cu cunoștințe despre asemenea fapte, 
informație despre fapte, obținute conform legislației 
procesual-penale7. Poziția conform căreia probele ur-
mează a fi interpretate drept cunoștințe despre fapte, 
și nu ca fapt al realității obiective, a fost consolidată 
prin lucrarea lui V.А. Dorohov, care a format teoria 
reflectării informației8. V.А. Dorohov a constatat că 
fenomenele sau evenimentele reale nu pot figura în 
materialele cauzei în calitate de probă, or în percepția 
ofițerilor, judecătorilor există și interacționează nu 
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lucrurile, ci imaginile lor. Astfel, conform teoriei 
reflecției, fenomenul, evenimentul se reflectă inițial în 
lumea ce ne înconjoară lăsând urme materiale și idea-
le, ulterior aceste urme sunt percepute de către ofițerul 
de urmărire penală, procuror, care, la rândul lor, se 
reflectă în conștiința lor și se materializează în mate-
rialele cauzei, transformându-se în probă. Prin urma-
re, la baza definirii probei din conținutul art.93 alin.
(1) C.proc.pen. al RM a stat modelul informativ al 
probelor, conform căruia proba reprezintă informația 
despre un anumit fapt, și nu un fapt al realității obiec-
tive. Cu toate acestea, lucrurile se confundă și în ziua 
de azi, existând opinii conform cărora proba este un 
fapt al realității obiective3. Anume pentru a pune ca-
păt discordiei, legiuitorul rus, a renunțat la utilizarea 
termenului „element de fapt” și a introdus termenul 
„date”4, ceea ce înseamnă că probele reprezintă o anu-
mită informație care contribuie la stabilirea existenței 
sau inexistenței vinovăției, identificării făptuitorului 
și a altor împrejurări ce au importanță pentru justa 
soluționare a cauzei, care ia forma declarațiilor bă-
nuitului, învinuitului, inculpatului, părții vătămate, 
părții civile, părții civilmente responsabile, martoru-
lui, raportului de expertiză, corpurile delicte, proce-
se-verbale privind acțiunile de urmărire penală, docu-
mente, înregistrări audio-video9. De menționat că și 
în prezent există opinii conform cărora C.proc.pen. al 
Federației Ruse definește proba atât ca „date”, cât și ca 
„element de fapt al realității obiective”, autorii susțin 
că în cazul corpurilor delicte suntem în prezența unui 
element de fapt al realității obiective. Viziunile în ca-
uză sunt criticate, or în primul rând, art.74 alin.(1) și 
alin.(2) ale C.proc.pen. FR urmează a fi privit ca un 
tot întreg, alin.(1), definind conținutul probei, iar alin.
(2) stabilind forma probei9. În al doilea rând, într-ade-
văr, corpul-delict este un fapt al realității obiective, 
totodată, importanța probatorie o are nu acest fapt, ci 
informația, purtătorul căruia este obiectul, precum și 
împrejurările în care el se află10.

 În baza celor relatate anterior, constatăm mai 
reușită definiția dată probelor conform art.74 alin.(1) 
C.proc.pen. FR, definindu-le drept „date” , indicând 
astfel faptul că probele reprezintă informație des-
pre un fapt al realității obiective, și nu un fapt pro-

priu-zis al acestei realități, totodată, punând capăt și 
divergențelor existente în literatură.

 Recenzent: 
Elena CROITOR,

  doctor în drept, lector superior universitar (USM)
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Libera circulaţie a persoanelor reprezintă un 
drept fundamental, consacrat în plan interna-

ţional şi la nivel naţional în constituţiile multor sta-
te. Consacrarea cea mai solidă a drepturilor omului 
s-a realizat în cadrul ONU la 10 decembrie 1948 prin 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, având 
menirea de a proteja persoana umană împotriva ori-
căror pericole ce ar ameninţa-o. Garantarea, recu-
noaşterea şi asigurarea libertăţii de circulaţie fac ca 
tema propusă să prezinte un deosebit interes ştiinţific, 
de o reală valoare şi de o incontestabilă actualitate. 
Cristalizarea şi consacrarea libertăţii de circulaţie în 
sistemul drepturilor omului, exercitarea dreptului la 
libera circulaţie, limitele, obligaţiile şi restricţiile în 
exercitarea dreptului la liberă circulaţie în beneficiul 
ordinii publice sunt conceptele care reprezintă cadrul 
legal de garantare, asigurare a dreptului fundamental 
al libertăţii de circulaţie. 

Libera circulaţie a persoanelor favorizează comu-
nicarea directă dintre oameni, o mai bună cunoaştere 
între popoare, contribuind efectiv, atât la susţinerea 
dezideratelor de pace şi securitate mondială, cât şi la 
consolidarea drepturilor omului. Circulaţia persoa-
nelor, prin dinamismul şi diversificarea pe care o cu-
noaşte în ultimul timp, a devenit un factor important 
pentru desfăşurarea şi chiar impulsionarea relaţiilor 
internaţionale.

De fapt, exercitarea dreptului la libera circulaţie 
nu se poate face în mod unilateral – prin ignorarea 

celorlalte drepturi şi libertăţi: dreptul la securitate so-
cială, libertatea de comunicare, nediscriminarea, ega-
litatea în drepturi, posibilitatea de a intra în altă ţară 
şi chiar dreptul la muncă. Drepturile omului nu pot 
fi tratate exclusiv juridic – ele presupun o abordare 
interdisciplinară (sociologie, filozofie, criminologie 
etc.). Putem spune că adevărata dimensiune a dreptu-
rilor omului ţine de modul de abordare a relaţiei din-
tre individ şi societate. Această relaţie poate fi privită 
fie de la individ spre societate, fie de la societate spre 
individ. 

Dată fiind profunzimea şi complexitatea implică-
rilor care decurg din atitudinea faţă de un drept fun-
damental, cum este libertatea de circulaţie, tratarea şi, 
respectiv, exercitarea lui trebuie să se facă dincolo de 
„conjunctură”, numai astfel posibilitatea are şansa să 
devină realitate. 

Dreptul la libera circulaţie – este un drept fun-
damental al omului, consacrat în art. 27 din Consti-
tuţia Republicii Moldova, iar garantarea acestuia re-
prezintă o obligaţie a fiecărui Stat de Drept. Acest 
drept aparţine fiecărui individ, fiind cunoscut ca un 
drept natural, o voință a acestuia de a hotărî indepen-
dent şi liber asupra locului şi ţării în care ar prefera 
să locuiască. 

Luând în studiu evoluţia preocupărilor pentru 
protecţia şi dezvoltarea drepturilor fundamentale ale 
ființei umane, s-a constatat că dreptul la libera circu-
laţie este totuşi un drept de eternă tradiţie în istoria 
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popoarelor, fapt pentru care a fost preluat și înscris în 
marea majoritate a actelor internaţionale despre drep-
turile şi libertăţile fundamentale ale omului, devenind 
o preocupare a organismelor internaționale1.

Dreptul la libera circulaţie este consacrat în tratate 
internaţionale ca:

Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile •	
şi politice;

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;•	
Convenţia Europeană pentru Apărarea Dreptu-•	

rilor Omului.
Conform art.12 din Pactul Internaţional cu pri-

vire la drepturile civile şi politice:
Orice persoană, care se află în mod legal pe teri-	

toriul unui stat, are acolo dreptul de a circula liber şi 
de a-şi alege liber reşedinţa.

Orice persoană este liberă să părăsească orice 	
ţară, inclusiv propria sa ţară.

Drepturile sus-menţionate nu pot face obiectul 	
unor restricţii decât dacă sunt prevăzute prin lege, sunt 
necesare pentru a ocroti securitatea naţională, ordinea 
publică, sănătatea şi moralitatea publică sau drepturi-
le şi libertăţile altora şi sunt compatibile cu celelalte 
drepturi recunoscute în prezentul Pact.

Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de drep-	
tul de a intra în ţară2.

 Potrivit art.13 din Declaraţia universală a 
Drepturilor Omului:

Orice om are dreptul de a-şi căuta azil împotriva 1. 
persecuţiilor în alte ţări şi de a fi sub protecţia acestui 
azil.

Orice om are dreptul de a părăsi orice ţară, inclu-2. 
siv propria ţară şi de a nu se întoarce în ea3.

Conform art.2 din Protocolul nr.4 la Convenţia 
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului:

Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui 1. 
stat are dreptul să circule în mod liber şi să-şi aleagă 
în mod liber reşedinţa sa.

Orice persoană este liberă să părăsească orice 2. 
ţară, inclusiv pe a sa.

Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul 3. 
altor restrângeri decât acelora care, fiind prevăzute de 
lege, constituie măsuri necesare într-o societate demo-
cratică, pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 
menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, 
protecția sănătății sau a moralei, ori pentru protejarea 
drepturilor și a libertăților altora.

Drepturile recunoscute în alin.(1) pot, de ase-4. 
menea, în zone determinate, să facă obiectul unor 
restrângeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de 
interesul public într-o societate democratică4.

(1) Dreptul la libera circulaţie în ţară e garantat.
(2) Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este 

asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa 
în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de 
a reveni în ţară5.

Deducem că fiecare persoană, indiferent de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opi-
nie, apartenenţă politică, avere, sau origine socia-
lă, poate beneficia de acest drept la libera circulație, 
iar statul este obligat să ocrotească aceste interese 
ale cetățeanilor, străinilor și apatrizilor. Prevederile 
constituționale ale acestui articol reprezintă un text 
complex, care reglementează ambele aspecte ale 
dreptului la libera circulație, garantându-l în deplină-
tatea sa.

Prin alin. (1),
Legea Supremă garantează dreptul la libera circu-

laţie în ţară pentru toate persoanele,
indiferent dacă acestea sunt cetăţeni ai Republicii 

Moldova, apatrizi sau cetăţeni străini, care se află le-
gitim pe teritoriul ţării noastre. În acest sens, dreptul 
la libera circulaţie este îngrădit pentru persoanele care 
au pătruns în ţară prin încălcarea legislaţiei cu privire

la intrarea în Republica Moldova6.
Primul aspect (aspectul intern) se referă la po-

sibilitatea circulației și a stabilirii libere pe teritoriul 
Republicii Moldova. Conform alin.(2) din art.27: ori-
cărui cetățean al Republicii Moldova îi este asigurat 
dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice 
localitate din țară. Prin cele menţionate, deducem ur-
mătoarele noţiuni:

Domiciliu1.  – locul unde persoana fizică își are 
locuința sa statornică sau principală. Orice persoană 
are un domiciliu, aceasta constituind un indice de 
indentificare a acestei persoane, fapt important în 
raportul juridic.

Reședința2.  – locuința secundară, temporară, 
locuința unde persoana fizică este înregistrată la mo-
mentul dat.

Localitatea3.  – poate fi dedusă din conținutul 
art.110 din Constituție și Legea nr.764-XV din 
27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritori-
ală a Republicii Moldova (MO al RM, nr.16/53 din 29 
ianuarie 2002), ca fiind un sat (comună) sau un oraș 
(municipiu)7.

Libertatea cetățeanului de a circula în interiorul 
statului nu necesită aprobare, autorizare sau depunere 
a unei declarații. Dacă persoana respectivă nu dispune 
de un act de identitate (buletin de identitate), ea nu în-
calcă legea. Însă, pentru a dispune de toate drepturile 
sale, ea ar trebui să poată fi identificată ca cetățean cu 
capacitate de exercițiu, iar buletinul ar înlesni efectu-
area unor proceduri necesare acestei persoane. Legea 
prevede numai unele cazuri în care este obligatorie 
identificarea persoanei:

ancheta penală;	
săvârșirea unei contravenții;	
încheierea unui contract;	
savârșirea altor abateri disciplinare;	
angajarea la serviciu etc.	

Al doilea aspect (aspectul extern) garantează po-
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sibilitatea de circulație liberă în afara teritoriului Re-
publicii Moldova, inclusiv ieșirea și revenirea în orice 
timp pe teritoriul statului:

Dreptul de a ieși din țară	  – părăsirea temporară 
a teritoriului Republicii Moldova, caracterizat prin:

a) Abţinerea statului de a împiedica persoanele să-l 
părăsească;

b) Responsabilitatea statului de prevenire a abuzu-
rilor ce țin de încălcarea flagrantă a dreptului la libera 
circulație;

D	 reptul de a emigra – presupune hotărârea unei 
persoane de a se stabili cu traiul pe teritoriul unui alt 
stat;

D	 reptul de a reveni în ţară – presupune un drept 
absolut, spre deosebire de primele două drepturi. Orice 
cetățean al Republicii Moldova poate intra pe teritoriul 
statului, acesta fiind obligat să-i asigure accesul fără 
restricții și condiții suplimentare, în afară de cerința pre-
zentării sau existenței actelor ce confirmă apartenența 
persoanei la stat. Accesul pe teritoriul statului poate fi 
limitat în virtutea art. 54 şi 19 din Constituția Republicii 
Moldova, cât şi din prevederile tratatelor internaționale 
privind drepturile străinilor8.

Profesorul universitar Teodor Cârnaț afirmă că 
dreptul la libera circulaţie cuprinde două aspecte: libera 
circulație pe teritoriul statului propriu și libera circulație 
pe teritoriul altor state. Cât privește libera circulație în 
statul nostru, aici funcționează principiul potrivit căruia 
cetățenii au dreptul de a circula nestânjenit și de a-și 
stabili acolo unde doresc reședința. O precizare simplă 
se impune în ceea ce privește statele federative, în care, 
în funcție de legislația fiecărui stat-membru, există mul-
te interdicții privind exercitarea unor profesii, ocuparea 
unui loc de muncă, lucrări ce pun sub anumite rezerve 
posibilitatea reală de circulație9.

Restrângerea acestui drept poate fi efectuată numai 
prin lege și numai în cazuri excepționale.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a 
expus circumstanţele în care exercitarea dreptului la 
libera circulaţie ar putea fi restrânsă: 

în cazurile prevăzute de lege și dacă corespunde a) 
tratatelor internaţionale și este necesară în interesele:

securităţii naţionale;•	
integrităţii teritoriale;•	
bunăstării economice a ţării;•	
ordinii publice;•	

b) în scopul prevenirii tulburărilor în masă și in-
fracţiunilor;

c) pentru protejarea drepturilor, libertăţilor și dem-
nităţii altor persoane;

d) pentru împiedicarea divulgării informaţiilor 
confidenţiale;

e) cu scopul garantării autorităţii și imparţialităţii 
justiţiei10.

Exemple de îngrădire a libertății sunt efectuate 
în asemenea cazuri, când persoana:

îndeplinește serviciul militar și este obligată în •	
interesul societății să îndeplinească ordine prin care 
apară suveranitatea și integritatea teritorială a Repu-
blicii Moldova;

este privată de libertate în condițiile stabilite de •	
lege după ce i s-a oferit un proces echitabil și i-a fost 
demonstrată vina, această persoană prezentând un risc 
sporit de pericol pentru societate în ansamblu;

are inderdicție de acces în zone de carantină, zone •	
militare și zone de securitate.

Tot Curtea Contituțională, unica autoritate de 
jurisdicție constituțională, a controlat actele normati-
ve ce ar putea leza drepturile omului, inclusiv drep-
tul la libera circulație. Curtea s-a exprimat în această 
privință în Hotărârea nr.16 din 19 mai 1997 (MO al 
RM, nr.37/19 din 5 iunie 1997)11, stabilind:

1. existența instituției, viza de reședință, viza de 
domiciliu și utilizarea lor în raporturile sociale vin în 
contradicție cu normele și principiile constituționale 
(art.24 și art.54), iar obligativitatea obținerii lor este 
în contradicție cu dreptul la libera circulație, de aceea 
și includerea unor astfel de prevederi în actele norma-
tive sunt neconstituționale;

2. se deduce că viza de reședință nu poate fi in-
vocată pentru exercitarea unui oarecare drept, însă ea 
este necesară pentru asigurarea unei evidențe a oame-
nilor pe teriotoriul Republicii Moldova.

Mai există și alte legi prin care acest drept funda-
mental este garantat, unde sunt indicate procedurile și 
criterii legate nemijlocit de exercitarea dreptului re-
spectiv. Aceste acte sunt:

Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire 1. 
la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (MO al RM, 
nr.6/54 din 26 ianuarie 1995)12.

Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind fronti-2. 
era de stat a Republicii Moldova (MO al RM, nr.12/107 
din 3 noiembrie 1994)13.

Legea nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu 3. 
privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apa-
trizilor în Republica Moldova (MO al RM, nr 20/234 
din 29 decembrie 1994)14.

Hotărârea Guvernului nr.376 din 6 iunie 1995 cu 4. 
privire la măsurile suplimentare de realizare a sistemu-
lui național de pașapoarte, prin care au fost aprobate 
regulile de ședere a cetățenilor străini și a apatrizilor 
în Republica Moldova (MO al RM, nr.47/344 din 24 
august 1995)15.

Dreptul la libera circulație este unul deosebit – 
de important și trebuie respectat conform tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este parte și 
conform prevederilor constituționale, acest drept fiind 
extrem de necesar și important, recunoscut ca unul 
ce corespunde cu principiile echitații, universalității, 
legalității, libertății ș.a.

– Evenimentele recente, precedate de susţinerea 
propunerii Comisiei Europene de anulare a vizelor 
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pentru călătoriile de scurtă durată (pentru o perioadă 
de şedere de până la 90 de zile pe parcursul a 6 luni) 
în spaţiul Schengen, pentru cetăţenii Republicii Mol-
dova, posesori ai paşaportului biometric, constituie un 
pas foarte important pentru statul nostru în domeniul 
liberei circulații. Astfel, vom avea posibilitatea de a 
circula, fără a mai solicita un timp îndelungat viză pe 
termen scurt și fără a mai plăti sume imense de bani 
pentru acest document.

– Deși face parte din diferite Tratate Internaționale 
și conform Constituției, de iure, dreptul la libera 
circulaţie este respectat, de facto, ne confruntăm cu 
încalcarea flagrantă a acestui drept, fară motive înte-             
meiate, din simplul fapt că suntem obligați de a prezen-
ta actele de identitate, atunci când dorim să circulăm 
în stânga Nistrului. Prevederile art.27 din Constituție 
și prevederile Tratatelor Internaționale sunt încal-
cate în fiecare zi. Frontierele în interiorul statului și 
perchezițiile la aceste frontiere sunt neconstituționale 
şi în neconcordanţă totală cu drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului.

Deși apărăm drepturile fundamentale ale omului, – 
inclusiv cel de liberă circulație, nu ar trebui să permitem 
nimănui să facă abuz de acest drept, ci să-l exercite cu 
bună credință și în limitele prevăzute de lege.
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