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Adnotare. Atât conceptual cât şi legal se afirmă 
ideea conform căreia voinţa poporului consti-

tuie baza puterii de stat, voinţă exprimată prin alegeri în 
temeiul votului universal, egal, direct, secret şi liber ex-
primat. În colaborare cu principiul suveranităţii naţio-
nale, exercitat şi prin reprezentare, această idee prezin-
tă un viu interes pentru doctrina constituţională datorită 
semnificaţiilor practice pentru întreaga societate.

Aceste relaţii sociale sunt reglementate de normele 
dreptului constituţional, deoarece vizează direct feno-
menul complex de instaurare, menţinere şi exercitare a 
puterii de stat. Evident că ele devin obiect de cercetare 
pentru disciplina ştiinţifică Drept constituţional.

Acest domeniu doctrinar este obiectul de cercetare 
pentru toţi constituţionaliştii antrenaţi fie în ştiinţă, fie 
în universităţi. Vom menţiona constituţionaliştii autoh-
toni: I.Guceac, V.Popa, T.Cârnaţ, autorul acestui articol; 
români: I.Deleanu, I.Muraru, E.S.Tănăsescu, G.Vrabie; 
francezi: P.Pactett etc.

O temă aparte în tot procesul electoral constituie 
scrutinul sau sistemul electoral de distribuire a manda-
telor de deputaţi în baza voturilor obţinute în alegeri. 
Doctrina şi practica constituţională în fond cunoaşte 
două tipuri de scrutin: a) majoritar; b) reprezentări pro-
porţionale (de listă).

Prin combinarea unor elemente din ambele tipuri a 
luat naştere sistemul mixt.

Republica Moldova a practicat ambele tipuri clasi-
ce. Aşa Parlamentul independenţei (1990-1994) a fost 
ales în baza scrutinului majoritar uninominal cu două 
tipuri de scrutin. Apoi prin Legea din 14 octombrie 
1993 s-a trecut la scrutinul reprezentării proporţionali-

tăţii (de listă). După acest tip au fost alese Parlamentele 
ulterioare, inclusiv cel de azi.

Recent Parlamentul Republicii Moldova prin Legea 
nr.154 din 20.07.2017 [1], art.73 alin.(2) stabileşte că 
alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui sis-
tem de vot mixt (proporţional şi majoritar) într-o cir-
cumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale.

Această nouă reglementare normativă evident că a 
devenit obiectul de cercetare pentru constituţionalişti, 
urmând a fi supuse analizei toate aspectele problemei.

Scopul lucrării este elucidarea procesului de apli-
care a acestui sistem de vot mixt ca proces juridic al 
legitimităţii puterii de stat cu asigurarea autenticităţii 
suveranităţii naţionale exercitată prin reprezentare.

Determinări constituţionale şi conceptuale. Po-
trivit art.2 alin.(1) Constituţia Republicii Moldova, 
„Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii 
Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele 
sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie” 
[2]. Iar art.60 alin.(1) stabileşte că „Parlamentul este 
organul reprezentativ suprem al poporului Republicii 
Moldova…”.

Silogismul se încheie cu prevederile art.38 alin.(1), 
potrivit căruia „Voinţa poporului constituie baza puterii 
de stat”.

Această voinţă se exprimă prin alegeri libere care au 
loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat.

Ne propunem să raportăm aceste prevederi consti-
tuţionale cu reglementări similare din Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului la care Republica Mol-
dova a aderat în iulie 1990 [3]. Aşa potrivit art.21 alin.

CZU 342.5:342.8

ONESTITATEA ALEGERILOR – PRINCIPIu EDIFICATOR AL 
LEGITIMITĂŢII PuTERII DE STAT PRIN REPREZENTARE

Alexandru ARSENI
Universitatea de Stat din Moldova

Poporul suveran îşi poate exercita dreptul său natural şi inalienabil de a legifera, delegându-l unor reprezentanţi desem-
naţi după proceduri electorale. Problema care s-a pus şi se pune este de a găsi un mecanism juridico-statal cât mai eficace în 
a realiza acest scop, fără a atenta la suveranitatea naţională. Practica contemporană constituţională a dat răspuns la această 
întrebare prin elaborarea şi argumentarea sistemelor electorale capabile să nu rupă această legătură dintre suveranitatea 
naţională şi reprezentare. Urmează să elucidăm dacă modificarea sistemului electoral în Republica Moldova se încadrează 
în această armonie.

Cuvinte-cheie: suveranitate; reprezentare; putere de stat; onestitate; alegeri; vot; concurent electoral; scrutin; sistem 
majoritar; sistem proporţional; sistem mixt.

PROBITé DES éLECTIONS – PRINCIPE éDIFICATEuR DE LA LéGITIMATION Du POuvOIR 
D’ETAT PAR REPRéSENTATION
Le peuple souverain peut exercer son droit naturel et inaliénable de légiferer le déleguant aux représentants désignés 

après les procédures électorales. Le problème quʼon a mis et quʼon met consiste à trouver un mécanisme juridique et de 
lʼÉtat plus efficace de réaliser ce but, sans attenter à la souveraineté nationale. La pratique constitutionnelle contemporaine 
a donné une reponse à cette question en élaborant et argumentant les systèmes électoraux capables de conserver cette lia-
ison entre la souveraineté nationale et la représentation. Il sʼensuit à tirer au claire si la modification du système électoral 
en République de Moldova sʼinclue dans cette harmonie.

Mots-clefs: souveraineté; représentation; pouvoir dʼÉtat; probité; élections; vote; concourant électoral; scrutin; 
système majoritaire; système proportionnel; système mixte.
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(1) „Voinţa poporului este baza puterii de stat, această 
voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri oneste, su-
fragiu universal, egal şi prin vot secret … ”.

Observăm aşadar practic identitatea reglementări-
lor, cu excepţia lipsei în art.38 alin.(1) din Constituţie a 
sintagmei „alegeri oneste”. Dar aceasta nu înseamnă că 
alegerile în Republica Moldova nu trebuie să fie „one-
ste”. Aici intervin prevederile art.4 din Constituţie în 
conformitate cu care: În problema drepturilor omului 
prioritate au reglementările internaţionale faţă de cele 
naţionale.

Sfera acţiunii sintagmei „alegeri oneste” se referă la 
întreg procesul electoral în ansamblu. Pe acest fundal 
îşi găsesc materializarea principiile realizării dreptului 
de vot, şi anume: vot universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat. Datorită acestei funcţii cardinale, consi-
derăm că suntem în prezenţa unui principiu fundamen-
tal al dreptului electoral pe care îl vom numi principiul 
onestităţii.

Dacă celelalte principii ale dreptului de vot sunt pe 
larg analizate şi expuse în literatura de specialitate, apoi 
acest principiu este pomenit doar în treacăt, ca o simplă 
prevedere. Din aceste considerente, îngăduim să for-
mulăm o posibilă definiţie a „principiului onestităţii”.

Considerăm că principiul onestităţii alegerilor sem-
nifică obligaţia statului de a asigura respectul demni-
tăţii personalităţii umane prin excluderea în procesul 
electoral a manipulării, a presiunilor asupra electora-
tului, iar în caz de manifestare a acestora, precum şi a 
falsificărilor rezultatelor votării, întreprinderea de mă-
suri de contracarare a lor cu sancţionarea persoanelor 
vinovate.

Acest principiu în coroborare cu principiile realiză-
rii dreptului de vot asigură plenar legitimitatea puterii 
de stat, proces ce se încadrează în principiul legitimită-
ţii puterii de stat.

În acest context „legitimitatea este o însuşire, o ca-
litate a puterii politice şi de stat, un principiu de înte-
meiere şi justificare a autorităţilor etatice corespunzător 
unor norme juridice şi morale şi recunoaşterea de către 
cei guvernaţi de a fi conduşi de cei care guvernează. Iar 
legitimitatea puterii este o însuşire a puterii de stat ce 
rezidă în suveranitatea naţională, specifică statului de 
drept şi democratic, în cadrul căruia atât Constituţia, 
cât şi organele etatice şi actele emise de ele sunt în con-
cordanţă cu voinţa generală şi sunt acceptate ca atare 
de întreaga societate umană organizată în respectivul 
stat” [4]. Respectarea acestui principiu face ca voinţa 
poporului să constituie efectiv baza puterii de stat.

Definiţia propusă principiului onestităţii este argu-
mentată pe următoarele raţionamente:

1. Principiul demnităţii personalităţii umane. 
Constituţia prin art.1, alin.(3) stipulează printre altele 
„demnitatea persoanei, drepturile şi libertăţile omului, 
libera dezvoltare a personalităţii umane prezintă valori 
supreme şi sunt garantate”. Or această stipulare con-
stituţională antrenează toate instituţiile statului în a le 
garanta plenar şi necondiţionat.

Constituţionalistul Cristian Ionescu menţionează că 
„caracterul autentic al exerciţiului democratic este con-
ferit de garanţiile materiale, politice şi juridice acordate 
de stat pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber şi deplin 

dreptul lor suveran de a participa la conducere” [5]. La 
timpul său englezul J.Lock scria că omul voluntar de-
leagă anumite prerogative ale sale, inclusiv legiferarea 
în folosul statului, care la rândul său îi datorează pro-
tecţie şi respect.

Printre manifestări cu grad de înşelăciune a alegă-
torilor este faptul, probat de ei în Adunarea Populară 
de la Comrat. Aşa, la ultimele alegeri Partidul Demo-
crat nu a înaintat lista de candidaţi. Însă, după validarea 
mandatelor candidaţilor independenţi, o bună parte din 
ei, peste noapte au aderat la Partidul Democrat, pericol 
ce ne paşte dacă Legea nr.154 rămâne în vigoare. Prin 
această manipulare, voinţa alegătorilor exprimată la 
alegeri a fost ignorată în mod cinic.

Un şir de încălcări ale principiului onestităţii alege-
rilor au fost depistate de către Curtea Constituţională 
la ultimele alegeri prezidenţiale, adoptând şi adrese în 
acest sens.

Aşa potrivit Hotărârii Curţii Constituţionale privind 
confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea manda-
tului de preşedinte al Republicii Moldova nr.34 din 13 
decembrie 2016 - pcc-01/139e-34/1-pcc-01/139e-34/6 
[6], observăm că în perioada campaniei electorale or-
ganele abilitate nu şi-au onorat obligaţiunile, dar nu au 
fost sancţionate.

La rândul său, Curtea Constituţională s-a limitat 
doar cu acestea care nu au fost luate în vedere în Legea 
nr.154.

În opinia noastră, dacă Curtea Constituţională ar fi 
invalidat alegerile apoi adresele i-ar fi obligat pe depu-
taţi să ia încălcările de rigoare [7].

1. Destinaţia socială a alegerilor
Într-o accepţie sociologică prin alegeri se înţelege 

„acţiune prin care cetăţenii selectează şi desemnează 
prin vot, în conformitate cu anumite proceduri, persoa-
nele care urmează să facă parte din organele de condu-
cere ale unui stat, unitate teritorial-administrativă sau 
ale unei organizaţii sau un partid politic sau un organ 
colegial” [8].

În viziunea constituţionalistului I.Guceac, alegerile 
„semnifică procedura de formare a unui organ de stat 
sau învestirea unei persoane cu atribuţii publice realizate 
prin intermediul votului acordat de persoane autorizate 
în condiţiile în care pentru obţinerea mandatului respec-
tiv sunt propuse două sau mai multe candidaturi” [9].

În această calitate alegerile, în viziunea doctrina-
rului I.Guceac, se caracterizează prin următoarele trei 
trăsături specifice: „a) alegerile legitimează puterea; b) 
alegerile constituie barometrul vieţii politice; c) alege-
rile sunt un instrument de selectare a guvernanţilor” 
[10].

În monografia sa Drept electoral, constituţionalis-
tul mai identifică şi următoarea trăsătură, şi anume: ele 
„reprezintă mijlocul prin care are loc autoconfirmarea 
politică a cetăţenilor, autoorganizarea politică a socie-
tăţii civile, cercetând dreptul cetăţenilor de a fi subiecţi 
activi ai procesului de guvernare” [11].

Conform primei trăsături poporul „îşi selectează re-
prezentanţii săi, iar mandatul încredinţat transmite îm-
puterniciri de realizare a suveranităţii” [12]. Doctrina 
constituţională franceză explică această trăsătură prin 
următoarea formulă „… nu există guvernanţi legitimi, 
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împuterniciţi cu forţă de comandă, decât cei ieşiţi din 
alegeri libere şi democratice” [13].

Nu putem fi în dezacord cu opinia constituţiona-
listului I.Guceac potrivit căruia, în fond, alegerile            
„… reprezintă principala formă de participare politică 
a cetăţenilor, iar în ochii conştiinţei colective, ele sunt 
criteriul principal al democraţiei politice” [14].

În calitate de barometru al vieţii politice alegerile 
constituie arena pe care se „confruntă interesele diferi-
telor viziuni şi programe de guvernare ai căror experi-
enţă sunt partidele politice şi organizaţiile social-politi-
ce. Rezultatele alegerilor reflectă măsura de influenţă a 
acestor forţe politice şi aspiraţiile alegătorilor” [15].

În calitate de instrument de selectare a guvernanţi-
lor alegerile „creează pentru cetăţeni posibilitatea de a 
transmite dreptul la guvernare persoanelor capabile şi 
demne să guverneze” [16]. Vom adăuga că prin inter-
mediul alegerilor, corpul electoral îşi determină voinţa 
naţională care trebuie să constituie baza puterii de stat 
întru realizarea interesului general.

Aşa privite lucrurile, principiul suveranităţii naţio-
nale a fost formulat juridiceşte în Declaraţia franceză a 
drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 în confor-
mitate cu art.3 „Principiul oricărei suveranităţi rezidă 
esenţialmente în naţiune. Niciun corp, niciun individ, 
nu poate exercita vreo autoritate care în mod expres nu 
o emană” [17].

În circuitul politic şi juridic din Republica Moldova 
acest principiu este stipulat în Declaraţia suveranităţii 
Republicii Moldova, în conformitate cu care „izvorul 
şi purtătorul suveranităţii este poporul” [18]. Într-o for-
mulă mai amplă, esenţa principiului este redată în art.2 
alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, potrivit 
căruia Suveranitatea naţională aparţine poporului Re-
publicii Moldova care o exercită în mod direct şi prin 
reprezentanţii săi în modurile stabilite de Constituţie.

În opinia constituţionalistului V.Popa, „sufragiul” 
nu este altceva decât „… un instrument juridic obişnuit, 
graţie căruia poporul exercită suveranitatea care-i apar-
ţine” [19]. Pe bună dreptate, alegerile au un caracter 
„… de desemnare a unor autorităţi pentru executarea 
unei anumite funcţii cu titlu personal, când este vor-
ba de executiv (şeful statului ş.a.), sau cu titlu colegial, 
când este vorba de adunările deliberative” [20]. Aşadar, 
poporul este „beneficiarul” sufragiului şi nu partidele 
politice.

În aceste circumstanţe, suntem în prezenţa alegeri-
lor competitive în care, constituţionalistul Maurice Du-
verger, evidenţiază că „cetăţenii aleg dintre mai mulţi 
candidaţi, ce constituie piatra unghiulară a democraţiei 
liberale” [21]. Şi această deoarece produce corpului 
electoral „un interes ce se manifestă prin participarea 
regulată la alegeri, îi permite o opţiune reală dintre mai 
multe posibilităţi şi realizarea pe această cale a propriei 
viziuni politice” [22]. Or tocmai aceasta şi este funcţia 
principală a scrutinului electoral, al alegerilor.

În acest context, merită referinţă la constituţiona-
listul V.Popa, potrivit opiniei căruia alegerile, printre 
altele:

„a) permit electoratului, prin intermediul votului 
universal, secret şi liber exprimat, să-şi exercite dreptul 
de a participa la guvernare…;

b) conferă legitimitate sistemului politic, sistemului 
guvernamental …;

d) fiind multiple manifestări de voinţă în ansamblu, 
constituie un act colectiv în urma căruia se aprobă o 
echipă;

f) permit electoratului să-şi expună opinia referitor 
la activitatea formaţiunilor politice aflate la putere şi la 
direcţiile de activitate în perspectivă;

g) confirmă sau infirmă activitatea celor aleşi, dân-
du-le mandat de acţiune sau înlocuindu-i cu alţii” [23].

La rândul său, constituţionalistul T.Cârnaţ ope-
rează cu două sintagme: „drept electoral” şi „sistem 
electoral”. În viziunea autorului, dreptul electoral „re-
prezintă totalitatea normelor juridice care reglemen-
tează participarea cetăţenilor la procesul de formare 
a organelor de stat centrale şi locale elective, precum 
şi la alegerea funcţionarilor lor, prin intermediul drep-
turilor şi libertăţilor electorale garantate de Constitu-
ţia Republicii Moldova” [24]. Iar prin sistem electo-
ral înţelege „procedurile utilizate pentru desemnarea 
de reprezentanţă ai poporului în organismele puterii 
centrale şi locale, fiind totodată modalitatea de repre-
zentare a mandatelor disputate în alegeri în funcţie de 
rezultate” [25].

Cât ne priveşte considerăm că „alegerile reprezintă 
expresia liberă a voinţei cetăţenilor, privind desemna-
rea persoanelor cu atribuţii publice (deputaţi, senatori, 
şef de stat, consilieri locali, primari) în organele repre-
zentative ale statului în baza realizării principiului su-
veranităţii naţionale după proceduri strict determinate 
egal” [26].

Accepţiunile analizei reflectă alegerile în ipostaza 
lor procedurală de desemnare a reprezentanţilor. Însă, 
în viziunea noastră, alegerile se prezintă, în primul rând 
ca mecanism juridico-statal de delegare a unor com-
petenţe. În această ipostază, alegerile reprezintă meca-
nismul juridico-statal prin intermediul căruia poporul 
suveran deleagă dreptul său natural şi inalienabil de 
a legifera unui corp de reprezentanţi, desemnaţi după 
proceduri electorale.

2. Partidele politice – concurenţii electorali prin-
cipali

În viziunea constituţionalistului V.Popa, în competi-
ţia pentru cucerirea puterii de stat „… partidele politice 
sunt autorii principali, deoarece această intenţie a parti-
dului l-a şi adus de fapt pe scena politică, justificându-i 
apariţia” [27].

Acest adevăr a fost remarcat în studiile constituţi-
onale încă în anii ’30 ai secolului al XX-lea, deoarece 
candidaţii la funcţia de deputaţi „sunt înglobaţi în parti-
de ale căror programe s-au dezbătut pe larg … ajungând 
să fie cunoscute de toată lumea în valoarea lor generală 
şi în posibilitatea lor de realizare în momentul dat, şi a 
căror activitate anterioară la guvern şi în opoziţie, s-a 
desfăşurat sub ochii ţării întregi, putând fi cântărită de 
toţi cetăţenii atât în părţile ei bune, cât şi rele”, situaţia 
e mult mai uşoară [28].

Conceptul enunţat îşi regăseşte confirmarea şi în 
literatura contemporană. Aşa, spre exemplu, I.Muraru 
consideră că candidaţii la funcţia de deputaţi „fiind 
propusă de partidele politice reprezintă pentru alegători 
mai multe garanţii şi opţiuni clare” [29].
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Art.2 alin.(1) poporul în acest sens „reprezintă co-
lectivitatea indivizilor care au calitatea de cetăţeni … 
şi, prin aceasta aptitudinea de a participa la exprima-
rea voinţei naţionale” [30]. Aşadar exprimarea voinţei 
naţionale aparţine poporului, şi nu partidelor politice. 
Problema care se pune este aceea de a identifica forme-
le şi metodele adecvate pentru o veritabilă legitimitate 
a acestui proces.

Partidelor politice le revin, în opinia constituţio-
nalistului I.Deleanu, opinie pe care o împărtăşim, ur-
mătoarele funcţii: „a) Constituind un corp intermediar 
între popor şi putere ele contribuie la cristalizarea vo-
inţei generale şi la valorizarea acesteia ca impuls faţă 
de putere; b) Ele tind la realizarea funcţiei de condu-
cere a societăţii prin cucerirea puterii şi transformarea 
programelor politice în programe de guvernământ; c) 
Partidele contribuie la informarea şi educarea politică 
a cetăţenilor şi la formarea exigenţelor şi aprecierilor 
acestora faţă de putere” [31].

În ceea ce priveşte candidaţii independenţi, perso-
nalităţile, „elita” apoi doctrina constituţională franceză 
susţine ideea conform căreia „poporul nu are ce face cu 
o elită în care el nu se recunoaşte şi pe care, oricât de 
inteligentă ar fi, nu o înţelege” [32].

Concept sub care subscriem şi, mai mult ca atât, de-
ciziile în Parlament se adoptă cu majoritatea voturilor 
pentru care se poartă răspundere, inclusiv politică. Or, 
candidaţii independenţi „pot” forma o „majoritate” de 
la caz la caz, în lipsa răspunderii pentru decizia adopta-
tă şi consecinţele ei asupra cetăţenilor.

3. Sistemele electorale
Constituţionaliştii români I.Muraru şi E.S.Tănăsescu 

punctează foarte clar. „Aparent o problemă pur tehni-
că, alegerea modalităţii de distribuire a mandatelor este 
plină de semnificaţii politice cu cerinţe diferite şi nuan-
ţate mai ales cât priveşte partidele politice. În explica-
rea acestora noţiunea de scrutin este deosebit de utilă. 
Prin scrutin (de la lat. scrutinum), se înţelege de fapt 
modalitatea în care alegătorii desemnează deputaţii, se-
natorii, consilierii etc.” [33].

Scrutinul majoritar. În acest sistem sunt aleşi de-
putaţi, şef de stat, consilieri, primari candidaţii care au 
obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprima-
te. Constituţionaliştii I.Muraru şi E.S.Tănăsescu afirmă 
că acest scrutin cunoaşte două variante, şi anume: „în 
funcţie de modalitatea de propunere a candidaţilor dis-
tingem între scrutin majoritar uninominal şi scrutinul 
majoritar de listă, iar în funcţie de numărul de tururi 
de alegeri organizate pentru a atribui mandatele se face 
o diferenţiere între scrutin majoritar într-unul sau două 
tururi de scrutin” [34].

I. Scrutinul uninominal constă în faptul ca ale-
gătorul să voteze pentru un singur candidat într-o cir-
cumscripţie electorală. Atunci când legea electorală 
stabileşte că mandatul se atribuie candidatului care se 
află primul după numărul de voturi obţinute, fiind sufi-
cientă majoritatea simplă sau relativă. Acest sistem este 
practicat în Statele Unite ale Americii şi Marea Brita-
nie, state cu sisteme bipartide. Esenţa constă în aceea 
că alegătorul are două accepţiuni la alegere, adică unul 
din două partide care şi-au înaintat propriii candidaţi.

Pe când potrivit art.91 alin.(1) din Legea nr.154, 

candidatul pentru funcţia de deputat în Parlament în 
circumscripţia uninominală se consideră ales dacă a 
obţinut cel mai mare număr de voturi valabil expri-
mate.

Într-un cuvânt, suntem în prezenţa votului majoritar 
cu un singur tur de scrutin.

În sistemul politic multipartinic acest sistem este 
periculos, deoarece „riscul” de a „obţine” pentru can-
didatul dorit 10 voturi mai mult decât ceilalţi candidaţi 
este practic asigurat, astfel fiind falsificate rezultatele 
alegerilor. În aceste condiţii, se cere, se impune scruti-
nul cu două tururi, procedeu expus anterior.

În ţările cu sisteme multipartitiste se aplică scruti-
nul majoritar cu două tururi de scrutin. Conform legii 
electorale el se aplică atunci când în primul tur nici un 
candidat nu a obţinut cel puţin 50% plus 1 vot (majori-
tatea absolută) pe circumscripţia respectivă. Ca rezultat 
intervine al doilea tur de scrutin, în buletinul de vot fi-
ind incluşi primii doi candidaţi care au obţinut cel mai 
mare număr de voturi în descreştere. În acest caz, va fi 
declarat deputat candidatul care a obţinut majoritatea 
relativă.

Avantajele şi dezavantajele scrutinului uninomi-
nal

Avantajele. Doctrina constituţională identifică prin-
tre altele următoarele avantaje: a) prin faptul că fie-
care circumscripţie electorală desemnează un singur 
reprezentant se caracterizează prin simplitate. Totoda-
tă, aceasta „măreşte gradul de înţelegere a procesului 
electoral de către alegători, precum şi posibilitatea de 
control social al alegerilor, toate operaţiunile începând 
şi terminându-se la nivelul circumscripţiei electorale” 
[35].

La fel, creează „măcar aparent posibilitatea unei le-
gături strânse între ales şi alegător” [36], discutabilă, în 
acelaşi timp, în baza mandatului reprezentativ.

Un aspect important al sistemului majoritar uni-
nominal constă în faptul că conduce la „o majoritate 
parlamentară stabilă, situaţie profitabilă tehnicilor de 
guvernare” [37].

Dezavantajele. În acelaşi timp, doctrina şi practi-
ca evidenţiază şi dezavantaje ale sistemului majoritar 
uninominal. Aşa putem constata următoarele: „Datorită 
numărului mare de circumscripţii electorale, scrutinul 
implică mari cheltuieli cu operaţiunile electorale şi cu 
structurile care organizează şi conduc aceste operaţi-
uni.

Parlamentul rezultat „este” mai mult un corp de eli-
tă, micşorându-se evident caracterul politic.

Nu este precedent optim pentru exprimarea plura-
lismului politic. Ele poate genera o stare conflictuală 
extrem de periculoasă prin faptul că asigură ca partidul 
ce are o majoritate relativă a opţiunilor să deţină o ma-
joritate absolută a mandatelor. Şi în fine acest sistem 
sprijină tendinţa de centralizare” [38].

A. Sistemul electoral majoritar
Sistemul electoral majoritar, în viziunea constituţio-

nalistului I.Guceac este „fundamentalizat pe principiul 
majorităţii (de la fr. majorité) în conformitate cu care 
sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai 
mare număr de voturi” [39].

Doctrinarul consideră că acest sistem conduce la:
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„- diminuarea fragmentării spectrului politic;
subreprezentarea parlamentară a partidelor ex-- 

tremiste;
majorităţii confortabile, deci posibilitate de acţi-- 

une pentru guvern;
o legătură mai puternică între parlamentar şi cir-- 

cumscripţia lui, acesta devenind mai atent la interesele 
locale specifice” [40].

Dar şi mai gravă este afirmaţia potrivit căreia acest 
sistem este „mai potrivit statelor cu o democraţie mai 
tînără, mai puţin conştientă, cu o stare de cultură politi-
că mai puţin dezvoltată…” [41].

Scrutinul uninominal impune divizarea statului în 
„circumscripţii uninominale pentru a se utiliza votul 
uninominal” [42].

În practica constituţională se întâlneşte „panaşajul” 
care „reprezintă posibilitatea alegătorului de a alcătui 
buletinul de vot aşa cum crede de cuviinţă” [43], adică 
de a vota candidaţi selectaţi de el însuşi. Observăm aşa-
dar prioritatea alegătorului şi nu a concurentului electo-
ral de a-şi vota reprezentanţii săi prin modalităţi scutite 
de influenţă politică.

Prezintă interes şi „votul alternativ sau preferenţial” 
în conformitate cu care alegătorul are „posibilitatea de 
a modifica ordinea de pe lista de candidaţi” [44].

Şi iarăşi prerogativa aparţine deţinătorului suvera-
nităţii naţionale şi nu partidului politic care a prezentat 
lista candidaţilor la funcţia de deputat.

Avantaje şi dezavantaje ale scrutinului majoritar
Ce ţine de avantajele acestui sistem constituţionalis-

tul francez, Jacques Cadart preferă scrutinele majorita-
re, deoarece sunt „mult mai capabile să dea poporului 
puterea de a decide, de a desemna guvernatorii şi de a 
le alege programele politice, permit o democraţie cu o 
capacitate de viaţă deosebit de viguroasă, oferind băr-
baţilor şi femeilor puterea maximă de acţiune privind 
propria soartă din prezent şi viitor. Acest scrutin per-
mite aceloraşi alegători să exercite un control maxim 
asupra persoanelor alese, întotdeauna şi pretutindeni 
periculoase, deoarece ele deţin puterea care-i poate ten-
ta la abuzuri, iar exemplele unor astfel de abuzuri sunt 
frecvente” [45].

Ce ţine de forma sistemului electoral T.Cârnaţ susţi-
ne că ele sunt două mari categorii, şi anume: „sistemul 
majoritar şi sistemul electoral al reprezentării proporţi-
onale. Toate celelalte tipuri sunt considerate combinaţii 
în diverse proporţii ale acestora, fiind numite sisteme 
electorale mixte” [46].

Autorul afirmă faptul în conformitate cu care „sis-
temul electoral majoritar se consideră ales pe circum-
scripţia electorală candidatul sau lista de candidaţi care 
au acumulat majoritatea de voturi stabilită” [47]. În 
acest context, trebuie să menţionăm că practica consti-
tuţională cunoaşte două forme principale ale sistemului 
majoritar: „majoritatea absolută şi majoritatea relativă” 
[48].

Sistemul majoritar relativ, în opinia constituţiona-
listului T.Cârnaţ, dă câştig de cauză candidatului care 
„a întrunit cel mai mare număr de voturi faţă de orice 
adversar” [49]. Trebuie de remarcat că acest sistem este 
utilizat prin prisma unui singur tur de scrutin în sisteme-
le politice bipartide (Ex.: SUA, Anglia, Germania etc.).

La sistemul majoritar absolut, care, de regulă, se 
efectuează în două tururi de scrutin, deoarece pentru 
obţinerea mandatului este „necesară acumularea ma-
jorităţii absolute de voturi” (50%+1) [50]. Dacă acest 
rezultat nu este acumulat în primul tur de scrutin se 
numeşte al doilea tur de scrutin, în buletinul de vot fi-
ind incluşi doar doi candidaţi din primul tur de scrutin 
care au acumulat cel mai mare număr de voturi valabil 
exprimate în descreştere. După al doilea tur de scrutin 
va fi declarat ales deputat, candidatul care a obţinut cel 
mai mare număr de voturi valabil exprimate.

B. Sistemul electoral al reprezentării proporţiona-
le sau de listă.

Esenţa acestui sistem constă în faptul „ca reprezen-
tarea suveranităţii naţionale să reprezinte în ansamblul 
ei imaginea fidelă a tuturor opiniilor care se manifestă 
în sânul naţiunii, opinii care trebuie să fie reprezentate 
şi valorificate în Parlament în proporţia în care sunt îm-
părtăşite de cetăţeni” [51].

Acest sistem este utilizat în unele ţări din Africa, 
prin posibilitatea alegătorului de a vota mai mulţi can-
didaţi incluşi pe o listă electorală. Practica, în acest caz, 
cunoaşte şi acordarea alegătorului posibilitatea de a 
modifica lista în baza a două variante: a) panasajul şi 
b) votul preferenţial.

Panașajul reprezintă în sine posibilitatea alegăto-
rului de a întocmi chiar el lista candidaţilor selectând 
candidaţi de pe listele prezentate spre votare.

Votul preferenţial acordă alegătorului dreptul de a 
modifica ordinea de pe lista candidaţilor înaintaţi pe 
circumscripţia electorală.

II. Scrutinul reprezentării proporţionale. Repre-
zentarea proporţională presupune un „scrutin de listă şi 
un singur tur de scrutin care permite atribuirea manda-
telor atât majorităţii, cât şi minorităţii” [52].

Sistemul electoral al reprezentării proporţionale se 
întemeiază pe echitate, aşadar, şi are ca scop „în teorie 
de a determina aritmetic raportul dintre forţa numerică 
şi puterea politică, de a restaura proporţia dintre repre-
zentanţi şi reprezentaţi” [53].

Esenţial sistemul reprezentării proporţionale constă 
în faptul că cetăţenii atribuie acestui sistem „un caracter 
politic, deoarece candidaţii care s-au prezentat în faţa 
lui sunt grupaţi după caracterul opiniilor, fiecare grup 
se prezintă cu programul său, în consecinţă ideile pro-
gramului, opiniile politice prezentate alegătorilor sunt 
mai importante decât alegerea unei persoane” [54].

Doctrina constituţională consideră acest sistem echi-
tabil, deoarece permite partidelor să obţină un număr 
de mandate proporţional forţei sale numerice propor-
ţional cu numărul de voturi obţinute. Şi aici se recurge 
la o lămurire alegorică privind diferenţa dintre sistemul 
majoritar şi cel al reprezentării proporţionale: „cazul în 
care cinci copii primesc o prăjitură şi trei din ei pretind 
să o mănânce în întregime este un sistem majoritar; ca-
zul în care fiecare din cei cinci copii iau câte o bucată 
din prăjitură este un sistem proporţional” [55].

În aspect juridic, conform opiniei doctrinarului 
francez Georges Burdeau, „reprezentarea proporţiona-
lă este aptă să degaje o veritabilă manifestare de voinţă 
naţională” [56].

Sintetizând efectele sistemului majoritar şi al ce-
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lui de reprezentare proporţională, constituţionalistul 
V.Popa menţionează că „… aplicarea lor se face prin 
reglementări constituţionale şi prin lege, alegându-se 
sistemul ce corespunde cel mai bine situaţiei social-po-
litice, nivelului general de cultură al societăţii, tempe-
ramentului naţional şi intereselor forţelor politice gu-
vernante” [57].

Cât ne priveşte, considerăm că aplicarea unuia sau 
celuilalt sistem trebuie să pornim de la faptul cum şi 
cât de efectiv este realizată „suveranitatea naţională” 
prin reprezentare şi nu a „intereselor forţelor politice 
guvernante”.

Doctrinarul T.Cârnaţ consideră că sistemul electoral 
al reprezentării proporţionale este „cea mai democratică 
metodă de determinare a rezultatelor alegerilor” [58]. 
Argumentul adus acestei concluzii constă în faptul că 
„mandatele din fiecare circumscripţie electorală se re-
partizează între partide în corespundere cu numărul de 
voturi acumulat de fiecare partid” [59]. Aceasta, pe de 
o parte, iar, pe de altă parte, şi cea mai importantă, în 
viziunea noastră, constă în faptul că alegătorul îşi regă-
seşte opţiunea în rezultatele alegerilor. Situaţie caracte-
ristică sistemului politic pluripartitist. Ex.: R.Moldova.

Avantajele şi dezavantajele scrutinului reprezentă-
rii proporţionale

Printre avantajele scrutinului reprezentării proporţi-
onale, doctrina juridică constituţională identifică: a) el 
accentuează utilitatea voturilor, întrucât până la urmă, 
toate voturile exprimate sunt luate în consideraţie; b) 
toate curentele de opinie, chiar minoritare sunt repre-
zentate; c) favorizează multipartitismul, indiferent de 
mărimea partidelor, precum şi asigură independenţa 
acestora; d) realizează o „fotografie” corespunzătoare 
a realităţii, oricât de diversă ar fi aceasta, exprimând 
diferite tendinţe şi curente de opinii, ceea ce, de fapt, 
reprezintă chiar una dintre funcţiile scrutinului.

Totodată, şi scrutinul reprezentării proporţionale su-
portă unele dezavantaje, cum ar fi: a) fiind un scrutin de 
listă, alegătorul nu-şi exprimă opţiunea pentru un anu-
me candidat, ci pentru un anume partid, indiferent de 
calitatea persoanelor ale celor învinşi pe lista acestuia; 
b) sufragiul nu marchează manifestarea „voinţei naţio-
nale”; c) majoritatea parlamentară constituită este şi ea 
conjuncturală.

Cu toate acestea, scrutinul reprezentării proporţio-
nale după expresia unui doctrinar metaforic spunând 
poate fi „cheia potrivită”, dar ea nu este însă îndeajuns 
de bine „şlefuită”.

C. Sisteme electorale mixte
Doctrina constituţională determină esenţa sisteme-

lor electorale mixte atât în aspect juridic cât şi alegoric. 
Aşa potrivit unei opinii aceste sisteme sunt întemeiate 
pe „… un dozaj variabil de reprezentare proporţională 
şi scrutin majoritar şi pe diverse ingeniozităţi, asigu-
rând, mai mult sau mai puţin, omogenitatea amestecu-
lui” [60].

Iar într-o accepţie alegorică sau sugestivă, atunci 
când se apelează la sistemele mixte „legislatorul pro-
cedează ca un barometru pentru un coktail: un deget de 
reprezentare proporţională şi două de scrutin majoritar 
sau viceversa. În ambele cazuri, inventatorul este dese-
ori mai satisfăcut de amestecul său decât consumatorul 

– alegător” [61]. Indicăm să susţinem această concepţie 
dreaptă până la urmă, avantajele au partidele politice 
şi nu alegătorii, fapt ce este în detrimentul statului de 
drept şi democratic, al suveranităţii naţionale.

În acelaşi context constituţionalistul I.Guceac men-
ţionează: „Anume aceste considerente acest „cocteil”, 
indiferent de eforturile depuse, nu va conduce la rezul-
tate absolut necriticabile” [62].

O tipizare a sistemelor electorale mixte o întâlnim 
la constituţionalistul I.Guceac. Din analiza acestei ex-
puneri, noi determinăm două mari categorii, şi anume, 
istorice, care au fost aplicate în diverse ţări şi sisteme 
aplicate astăzi.

Din prima categorie fac parte: „Sistemul lui Hare 
practicat în Danemarca; Sistemul votului cumulativ, 
practicat în Shri Lanka între anii 1946 şi 1947; Sistemul 
„votului unic netransferabil”, practicat în Japonia între 
anii 1902-1993” [63].

Sisteme mixte
A. Sistemul înrudirilor ceea ce în limba franceză 

înseamnă „des apparentements” exprimă alianţa „unor 
partide sau formaţiuni politice, care se prezintă cu liste 
înrudite”. Acest sistem a fost practicat în Franţa între 
anii 1951-1958, adică până la adoptarea ultimei Con-
stituţii. Efectul sistemului constă în aceea că dacă lis-
tele înrudite obţineau majoritatea absolută a voturilor 
ele câştigau toate locurile, mandatele în Parlament. Iar 
dacă nu apoi locurile erau repartizate între liste con-
form principiului reprezentării proporţionale.

Acest mod de scrutin interesează doar partidele în 
calitate de concurenţi electorali ce ţine de distribuirea 
mandatelor şi nu electoratul.

B. Sistemul german al buletinului dublu. Esenţa 
acestui sistem constă în faptul că fiecare alegător dispu-
ne de două buletine de vot. Cu primul el desemnează, 
prin scrutinul majoritar uninominal, un deputat pentru 
circumscripţia sa, cu al doilea el se pronunţă pentru lis-
ta unui partid, prin sistemul reprezentării proporţionale. 
De remarcat că în ambele cazuri candidaţii sunt propuşi 
de partidele politice care poartă răspundere pentru gu-
vernare. În acest caz, scrutinul majoritar şi reprezenta-
rea proporţională se cumulează prin intermediul votu-
lui dublu.

În cazul scrutinului buletinului dublu, este pus în in-
teres voinţa electoratului. Dar el este practicat în statele 
federative europene şi cu Parlament bilateral.

Actualmente în practica constituţională şi a dreptu-
lui electoral, ca instituţie a dreptului constituţional se 
practică „sistemul german al buletinului dublu”. Acest 
sistem în literatura de specialitate mai este întâlnit şi 
sub denumirea de „sistem de compensare” [64]; „sis-
tem mixt echilibrat” [65]; „reprezentare proporţională 
personalizată” [66].

Deşi sistemul german al buletinului dublu a fost pre-
luat de mai multe state (Coreea de Sud; Italia, Japonia, 
Rusia, Ungaria, Bulgaria etc. El a demonstrat următoa-
rele dezavantaje, sintetizate de către constituţionalistul 
I.Guceac, şi anume:

„- deşi este posibilă depunerea unor liste de per-
soane care candidează fără a fi afiliate la vreo asociaţie 
electorală, practic nu se poate vorbi de scrutinul candi-
daţilor independenţi;
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metoda reprezentării proporţionale are prioritate - 
în raport cu cea majoritară, situaţie urmată de o legătură 
slabă între deputaţi şi electorat;

„votul util” deformează voinţa alegătorului, for-- 
ţându-l să-şi exprime opţiunea prin acordarea votului 
altei asociaţii electorale decât celei pe care o preferă în 
realitate” [67].

Sintetizând studiul materiei în ansamblu, doctrina-
rul face următoarea concluzie, potrivit căreia „accepta-
rea unui sau altui sistem electoral trebuie să se realizeze 
numai ţinându-se cont de avantajele şi dezavantajele 
fiecăruia şi luându-se în considerare realităţile politice 
din statul respectiv” [68]. Indicăm să adăugăm şi in-
teresul general al societăţii întru edificarea statului de 
drept şi democratic, legitimitatea puterii de stat.

4. Sistemul mixt în Republica Moldova
Până în 21.07.2017 la alegerile parlamentare în Re-

publica Moldova s-a aplicat scrutinul reprezentării pro-
porţionale (pe liste de partid).

Prin Legea nr.154 s-a trecut la sistemul de vot mixt 
(proporţional şi majoritar). Conform art.73 alin.(3) al 
Legii „În circumscripţia naţională se aleg 50 de de-
putaţi în baza votului reprezentării proporţionale. În 
circumscripţiile uninominale se aleg 51 de deputaţi în 
baza votului majoritar, câte unul de la fiecare circum-
scripţie”.

Ce ţine de circumscripţia naţională şi scrutinul re-
prezentării proporţionale, apoi întrebări nu apar, deoa-
rece procesul ne este cunoscut. Urmează să ne clari-
ficăm cu circumscripţiile uninominale. Art.74 intitulat 
„Circumscripţiile electorale” stabileşte că alegerile par-
lamentare se organizează în baza a 51 de circumscripţii 
uninominale, inclusiv constituite pentru localităţile din 
stânga Nistrului (Transnistria) şi peste hotare.

Alin.(4) lit.a) al acestui articol stabileşte că circum-
scripţiile electorale vor avea la bază un număr relativ 
egal de alegători şi vor cuprinde între 55.000 şi 60.000 
de alegători cu drept de vot.

Această stipulare corespunde principiului teritorial 
de organizare a alegerilor şi principiului egalităţii vo-
tului care presupune pe lângă faptul că fiecare alegător 
are câte un singur vot pentru alegerea aceluiaşi organ 
de stat, cât şi numărul aproximativ egal de alegători pe 
circumscripţie.

Însă în cadrul acestui articol avem două prevederi 
care pun în prim-plan criteriul etnic. Aşa lit. f) stabileşte 
că circumscripţiile uninominale în care locuiesc com-
pact minorităţile naţionale vor fi constituite luându-se 
în considerare interesele acestora şi ţinându-se cont de 
hotarele unităţilor administrativ-teritoriale respective. 
Prevederile care provoacă mai mult haos decât ordine. 
Admitem că în trei localităţi învecinate locuiesc în total 
15 mii de alegători. Urmează deci de creat o circum-
scripţie uninominală. Unde-i principiul egalităţii stipu-
lat în art.16 din Constituţie, conform căruia:

toți cetățeni Republicii Moldova sunt egali în fața 
legii și a autorităților publice, inclusiv fără deosebire 
de origine etică. 

Rămânem pe această undă şi cu prevederile lit.g) 
în conformitate cu care „circumscripţiile uninominale 
de pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 
se vor constitui în aşa fel, încât să nu depăşească ho-

tarele administrative ale autonomiei, totodată, aceste 
circumscripţii nu vor putea fi completate cu localităţi 
din afara autonomiei, luându-se în considerare riscul 
diluării minorităţii naţionale”. „Colac peste pupăză”. 
Nu era destul haos, s-a mai recurs şi la discriminare pe 
criteriul etnic.

Încă mai neclare sunt stipulările art. 74 alin.(5) din 
Legea nr. 154 privind constituirea circumscripţiilor 
uninominale peste hotarele Republicii Moldova.

Câte circumscripţii uninominale vor fi constituite şi 
care va fi hotarul lor? De exemplu, în circumscripţia 
uninominală „X” locuiesc 20.000 de cetăţeni ai Repu-
blicii Moldova cu drept de vot. Se va constitui o cir-
cumscripţie uninominală, sau va fi comasată cu altă ţară 
mai mică? Sau în altă ţară locuiesc 80.000 de cetăţeni. 
Cum va fi constituită circumscripţia?

O prevedere capcană este stipulată în art.79 alin. (6) 
potrivit căreia persoana inclusă în lista de candidaţi din 
partea unui concurent electoral pentru alegerile în baza 
circumscripţiei naţionale poate candida şi într-o singu-
ră circumscripţie uninominală din partea aceluiaşi con-
curent electoral sau în calitate de candidat independent. 
Bună treabă! Aceeaşi persoană în acelaşi timp este pe 
listă de partid, şi „independent”.

Capcana de-o deschide art.93 alin.(3) în conformi-
tate cu care „Dacă candidatul ales în circumscripţia 
uninominală a fost ales şi pe lista de partid în circum-
scripţia naţională, se consideră că a fost ales doar în 
circumscripţia uninominală şi nu va fi luat în calcul la 
atribuirea mandatelor în baza listei de partid”. Dintr-o 
împuşcătură doi iepuri: unul pe cicrcumscripţie şi ur-
mătorul pe lista de partid. Aşadar, partidul va obţine 
două mandate, iar partidul care nu a înaintat şi pe cir-
cumscripţia nominală va rămâne cu un mandat.

Suntem iarăşi în prezenţa încălcării principiului 
egalităţii dintre concurenţii electorali. Şi aceasta nu e 
totul, mai este ceva ce scapă de textul propriu-zis al 
legii. Atât teoretic cât şi practic se poate întâmpla că 
pe circumscripţia naţională concurentul electoral „y” 
să nu treacă pragul electoral, adică să nu dobândească 
niciun mandat de deputat.

Însă, după validarea mandatelor de deputat, aşa-zişii 
„candidaţi independenţi” devin peste noapte membrii 
tocmai acestui concurent. Suntem aşadar în prezenţa 
înşelării vădite şi cinice a alegătorului, voinţa cărora a 
fost profanată, iar legitimitatea mandatului de deputat 
lezată.

Consecinţele acestor critici aduse Legii nr.154 de-
notă faptul că principiul onestităţii este încălcat în mod 
vădit, fapt ce ne face să considerăm această lege con-
trară spiritului constituţionalităţii, a statului de drept şi 
democratic.

Concluzii şi recomandări
În urma cercetărilor opiniilor doctrinare şi regle-

mentărilor constituţionale, constatăm că suveranitatea 
naţională aparţine poporului care o exercită în mod di-
rect şi prin reprezentanţi în modul stabilit de constitu-
ţie. Mecanismul de exercitare a suveranităţii naţionale 
prin reprezentare se realizează prin alegeri ca procedeu 
de delegare a procesului de legiferare.

Aşadar, concluzionăm:
Alegerile în organele reprezentative se petrec în 1. 
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baza şi cu stricta respectare a principiilor: onestităţii, 
votului universal, egal, direct, strict şi liber exprimat.

Sunt două tipuri clasice de scrutin: a) majoritar; 2. 
b) reprezentării proporţionale şi o combinare a unor 
elemente din ambele tipuri, luând existenţa; c) scruti-
nul mixt.

Scrutinul majoritar pe circumscripţii uninomina-3. 
le cu un singur tur este adecvat sistemului politic bi-
partid. Adică din doi candidaţi doar unul va fi declarat 
deputat.

Scrutinul majoritar pe circumscripţii uninomi-4. 
nale în sistemele politice pluripartidiste este aplicat 
cu două tururi de scrutin, în primul tur fiind necesar 
a obţine pentru victorie cel puţin 50% plus un vot din 
numărul total de voturi exprimate. Dacă se aplică doar 
cu un singur tur este pericolul falsificării rezultatelor 
alegerilor, dat fiind că este foarte uşor pentru candidatul 
dorit de partid să „obţină” doar cu 10 voturi mai mult 
decât restul concurenţilor şi va fi declarat ales deputat.

Cel mai adecvat scrutin pentru exercitarea suve-5. 
ranităţii naţionale este scrutinul reprezentării proporţi-
onale în sistemul politic pluripartidist, cum este şi în 
Republica Moldova.

Legea nr.154 care a introdus „votul mixt” şi în-6. 
deosebi „votul uninominal pe circumscripţii” este nea-
decvat pentru Republica Moldova, deoarece încalcă în 
mod direct principiul onestităţii, în primul rând, pre-
cum şi principiile universalităţii votului, votului egal, 
direct, secret şi liber exprimat.

În aceste circumstanţe, este imposibil de a constitui un 
stat de drept şi democratic în care drepturile omului, libe-
ra dezvoltare a personalităţii umane ca valori supreme şi 
garantate adoptând legi cu care tocmai contravin acestui 
deziderat şi subminează legitimitatea puterii de stat.

În acest context, propunem ca un subiect cu drept de 
sesizare să se adreseze Curții Constituţionale solicitând 
declararea Legii 154 din 20 iulie 2017 ca neconstituţio-
nală, păstrând în aşa fel scrutinul reprezentării propor-
ţionale pe care cetăţenii îl percep, iar partidele politice 
vor lucra asupra sporirii responsabilităţii şi răspunderii 
pentru interesul general* .

Referințe:
1. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.154 

din 20.07.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 21.07.2017, 
nr.253-254, art.422.

2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, publicată în ediţia ofici-
ală: Tratate internaţionale, 1998, vol. 1, p.11.

3. Constituţia Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, august 1994, nr.1.

4. ARSENI, Al. Legitimitatea puterii de stat, principiul edificator al 
statului de drept şi democratic contemporan. Chişinău: CEP USM, 2014, 
p.73.

5. IONESCU, Cr. Tratat de drept constituţional contemporan. Bucu-
reşti: ALL Beck, 2003, p.314.

6. Hotărârea Curţii Constituţionale privind confirmarea rezultatelor ale-
gerilor şi validarea mandatului de preşedinte al Republicii Moldova nr.34 
din 13 decembrie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.2-8 
(5925-5931) din 6 ianuarie 2017, art.1.

7. ARSENI, Al. Omul – reperul axiologic cardinal al oricărui sistem 
juridic. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr. 4, p. 6.

8. TĂMAŞ, S. Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civi-
că. Bucureşti: Casa de cultură şi presă „Şansa”, 1996, p.21.

9. GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituţional. Chișinău: S.n., 
2007, p.195.

10. Ibidem, p.196.
11. GUCEAC, I. Drept electoral. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005, 

p.19.

12. GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituţional..., p.196.
13. MASLET, J.Cl. Le droit des élections politiques. Paris: PUF, 1992, 

p.6.
14. GUCEAC I. Curs elementar de drept constituţional..., p.196.
15. Ibidem. 
16. Ibidem.
17. ARSENI, Al., IVANOV, Vl., SUHOLITCO, L. Drept constituţional 

comparat. Chișinău: CEP USM, 2003, p.191.
18. SEDLEŢCHI I., AVORNIC Gh., GUCEAC I. Bazele statului şi 

dreptului, P.III. Chişinău, 1993, p.7.
19. POPA V. Drept public, p.144.
20. PRELOT, M., BOULOIS, J. Institution politiques et droit constitu-

tionnel, 10e ed. 1987, p.682.
21. DUVERGER, M. Institutions politiques et droit constitutionnel. 

Presses de France, 1980, p.83.
22. POPA, V. Op.cit., p.157.
23. Ibidem, p.158.
24. CÂRNAŢ, T. Drept constituţional. Ed. a 2-a. Chișinău “Print-Caro” 

SRL, 2010, p.346.
25. Ibidem, p.346.
26. ARSENI, Al. Drept constituţional şi instituţii politice. Chişinău: 

CEP USM, 2014, p.153.
27. POPA, V. Op.cit., p.133.
28. NEGULESCU, Piere P. Partidele politice. Bucureşti: Garamond, 

1924, p.46.
29. MURARU, I. Drepturile electorale ale cetăţenilor români. În: Revis-

ta Drepturile Omului, nr.1, I.R.D.O., 1992, p.5.
30. DELEANU, I. Drept constituţional şi instituţii politice; Tratat. Bu-

cureşti: Europa Nova, 1996, vol.2, p.206.
31. Ibidem, p.208-209.
32. AUBERT, J-F. Traite de droit constitutionnel Suisse. Ides et Calen-

des, Neuchâtel, 1967, p.430.
33. MURARU, I., TĂNĂSESCU, E. Drept constituţional şi instituţii 

politice, Ed. a 14-a. Bucureşti: CH Beck, 2011-2013, vol.3, p.105-106.
34. Ibidem, p.106.
35. Ibidem, p.109.
36. Ibidem.
37. Ibidem.
38. Ibidem, p.109-110.
39. GUCEAC, I. Curs ..., p.221.
40. Ibidem, p.221; GUCEAC, I. Drept electoral, p.219.
41. GUCEAC, I. Curs ..., p.223; GUCEAC, I. Drept electoral, p.220.
42. POPA, V. Drept public, p.210.
43. Ibidem, p.211.
44. Ibidem.
45. CADART, J. Les modes de scrutin des dix-huit pays libres de 

L’Europe occidentale Leurs résultats et leurs effet coupures Elections natio-
nales et européennes. Précis universitaires de France, 1983, p.8.

46. CARNAT, T. Op.cit., p.346.
47. Ibidem, p.350.
48. ARSENI, Al., IVANOV, V., SUHOLITCO, L. Op.cit., p.114.
49. CÂRNAŢ, T. Op.cit., p.350.
50. Ibidem, p.350.
51. GUCEAC, I. Curs ..., p.233; GUCEAC, I. Drept electoral, p.232-

233.
52. MURARU, I., TĂNĂSESCU, E. Op.cit., p.106.
53. GUCEAC, I. Drept electoral, p.233.
54. CUPITANT, R. Démocratie et participation politique. Paris, Bor-

deaux, 1972, p.98.
55. BARTHELEMY, J. Documents d’études. Model de scrutin et 

systèmes électoraux. Documents réunis et commentes par Edmond Jarise, 
nr.1, 05 septembre, 1986, p.10.

56. Documents … (identic refer. Nr.1).
57. POPA, V. Drept public, p.229.
58. CÂRNAŢ, T. Op.cit., p.351.
59. Ibidem, p.351.
60. CADART, J. Institutions politiques et droit constitutionnel. Ed. a 

II-a, vol.1. Paris : Economica, 1992, p.271.
61. COTTERET, J.M., EMERI, El. Le systèmes électoraux. Paris: 

P.U.F., 1988, p.73-74.
62. GUCEAC, I. Curs ..., p.244; GUCEAC, I. Drept electoral, p.246.
63. Ibidem, p.244-247.
64. MARTIN, P. Les systèmes électoraux et les models de scrutin. Paris: 

Montchrestien, 1994, p.89.
65. COTTERET, J.M., EMERI, El. Op.cit., p.79.
66. PACTET, P. Institutions politiques. Droit constitutionnel. Ed.13-1. 

Paris, Masson, 1994, p.109.
67. GUCEAC, I. Curs ..., p.249; GUCEAC, I. Drept electoral, p.257.
68. GUCEAC, I. Curs.., p.250; GUCEAC, I. Drept electoral, p.258.
* Articolul era la redacție când a fost depusă sisizarea la Curtea 

Constituțională.
Prezentat la 02.06.2017



11

Nr.8, 2017 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Continuare (începutul în numărul precident)
Proiect 

LEGE
cu privire la completarea literei a) a articolului 

72 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova
Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională.
Articol unic. – Litera a) a articolului 72 alineatul 

(3) din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 
iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2016, nr.78, art.140), cu modificările și 
completările ulterioare, se completează cu sintagma „și 
procesul electoralˮ.

PREŞEDINTELE 
PARLAMENTuLuI  Andrian CANDu

Nr.... Chişinău, ... 2017.

sau
Proiect

LEGE
pentru modificarea și completarea articolului 72 
alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională.
Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, 

adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Ofi-

cial al Republicii Moldova, 2016, nr.78, art.140), cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

litera a) a articolului 72 alineatul (3) va avea următo-
rul cuprins: „ a) sistemul electoral și procesul electoral, 
inclusiv organizarea şi desfăşurarea referendumuluiˮ; 

litera b) se exclude/abrogă, iar literele c) – r) vor 
deveni, respectiv, b) – p).

PREŞEDINTELE 
PARLAMENTuLuI  Andrian CANDu

Nr.... Chişinău, ... 2017.

și
Proiect

LEGE
cu privire la modificarea şi completarea unor acte 

legislative (pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative)

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiem-

brie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr.277-287, art.585), cu modificările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum ur-
mează: 

CZU 342.8(478)

SISTEMuL ELECTORAL (MAjORITAR, PROPORȚIONAL SAu 
MIXT) OPTIM PENTRu REPuBLICA MOLDOvA

Mihai CORJ
Institutul de Creație Legislativă „LEX SCRIPTA”  

 Studiul este consacrat sistemelor electorale. Autorul analizează toate sistemele electorale existente în Republica Mol-
dova. Acest studiu este elaborat în scopul depășirii situației create în chestiunea ce ține de oportunitatea amendării sis-
temului electoral. Astfel, subsemnatul vine cu o propunere de lege ferenda pentru a remedia situația. În acest context, 
punem la dispoziția autorităților statului un studiu științific complex care ar fundamenta acceptarea propunerii legislative 
a subsemnatului, fapt ce 1) nu ar impune oamenii ca să iasă în stradă și să protesteze împotriva modului de promovare a 
unor inițiative privind amendarea sistemului electoral și 2) ar permite să avem o lege electorală (Cod electoral) care va 
asigura respectarea principiilor reprezentativității, concurenței loiale și meritocrației.

Cuvinte-cheie: sistem electoral (majoritar, proporțional, mixt); proces electoral; prag de reprezentare; coeficient 
electoral; mandat reprezentativ; mandat imperativ; drept electoral.

ELECTORAL SYSTEM (MAjORITY, PROPORTIONAL OR MIXED)
OPTIM FOR THE REPuBLIC OF MOLDOvA
 The study is devoted to electoral systems. The author analyzes all existing lecture systems in the Republic of Moldo-

va. This study is designed to overcome the situation created in the issue of the opportunity to amend the electoral system. 
Thus, the undersigned comes up with a proposal for a law ferenda to remedy the situation. In this context, we provide the 
state authorities with a complex scientific study that would base the acceptance of the legislative proposal of the under-
signed, which 1) would not require people to come out and protest against the way of promoting initiatives to amend the 
electoral system and 2) would allow us to have an electoral law (Electoral Code) that will ensure respect for the principles 
of representativeness, loyal competition and meritocracy.

keywords: electoral system (majority, proportional, mixed); electoral process; representation threshold; electoral 
coefficient; representative mandate; imperative mandate; electoral right.

Toate ideile mari au fost cândva gândite,
 trebuie încercat doar să le mai cugetăm o dată. 

 Johann Wolfgang von Goethe 
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1. Articolul 1 se modifică și se completează cu ur-
mătoarele noțiuni generale:

campanie electorală – perioadă de activitate care 
se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători 
să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui 
concurent electoral şi care începe, în aceeași zi pentru 
toți concurenții electorali participanți la scrutin, după 
înregistrarea acestora de către Comisia Electorală 
Centrală sau de Consiliul electoral de circumscripţie 
şi se încheie la data excluderii concurentului electoral 
din alegeri sau în ziua votării;

circumscripţie electorală – unitate electorală admi-
nistrativă în care se organizează şi se desfăşoară alege-
rile şi referendumurile. Unităţile administrativ-teritori-
ale din stânga Nistrului și mun. Bender se constituie în-
tr-o singură circumscripție electorală cu sediul în mun. 
Chișinău. Pentru diasporă, de asemenea, se constituie 
o singură circumscripție electorală cu sediul în mun. 
Chișinău;

diasporă – grup de cetățeni ai Republicii Moldova 
cu drept de vot, aflat în afara granițelor țării/Republicii 
Moldova; 

listă electorală principală (de bază) – listă ce cu-
prinde toţi cetăţenii-rezidenți cu drept de vot din raza 
unei secţii de votare;

listă de subscripţie – listă cu semnături ale alegăto-
rilor dintr-o unitate administrativ-teritorială de nivelul I 
și or. Bălți și Chișinău care susţin un oarecare candidat 
la alegeri sau iniţierea referendumului;

organizaţii social-politice – partide, fronturi, ligi, 
mişcări politice de masă, înregistrate în condiţiile Legii 
privind partidele politice; 

(Titlul actului oficial: Legea nr.294-XVI 
din 21.12.2007 privind partidele politice. Reținem fap-
tul că Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind 
partidele şi alte organizaţii social-politice a fost abroga-
tă la 29 februarie 2008.)

partide – asociaţii benevole ale cetăţenilor, consti-
tuite şi înregistrate în condiţiile Legii privind partidele 
politice; 

(A se vedea: Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 pri-
vind partidele politice. Considerăm oportună comasa-
rea noțiunilor „partideˮ și „organizaţii social-politiceˮ 
în „partide și alte organizaţii social-politiceˮ, conform 
art.41 din Constituție.) 

perioadă electorală – perioadă de timp cuprinsă în-
tre ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor 
şi ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sunt con-
firmate de către organele competente. În perioada de 
timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoștință publică 
a datei alegerilor și ziua ce precede zilei începerii/de-
marării campaniei electorale se interzice orice agitație 
electorală sau politică;

rezident (cetăţean-rezident) – cetățean al Republicii 
Moldova cu drept de vot care s-a aflat pe teritoriul țării 
o perioadă de cel puțin 183 de zile în decursul unui an, 
până la anunțarea datei alegerilor;

2. Articolul 11. Dreptul de a alege
Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldo-

va care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 
18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul 
stabilit de lege.

(Considerăm prematură propunerea referitoare la 
micşorarea cenzului de vârstă al cetăţenilor Republicii 
Moldova privind dreptul de vot/de a alege – un drept 
activ, de la vârsta de 18 ani la 16 ani împliniţi. Actu-
almente, acest drept (drept de vot de la vârsta de 18 
ani) este un drept constituţional, statuat la art.38 alin.
(2) din Constituţia Republicii Moldova şi, preluat ul-
terior de către legiuitor şi introdus la art.11 din Codul 
electoral).

Cu regret, nu a fost efectuat niciun sondaj de opinie 
referitor la această problemă, iar ceea ce ne-a relatat 
mass-media denotă clar că tinerii sunt împotriva iniţi-
ativei de a micşora cenzul de vârstă la 16 ani. (Alocuţi-
unea autorului privind examinarea propunerii respec-
tive într-o aulă a USM).

Eu personal am chestionat câteva categorii de vâr-
stă a tinerilor, mai cu seamă a tinerilor dotaţi cu vârsta 
între 13 și 16 ani neîmpliniţi; 16 și 18 ani, 19 și 25 de 
ani, iar rezultatul este următorul: această propunere 
este prematură, fiindcă tinerii se află în proces de for-
mare a personalităţii şi pot fi uşor manipulaţi, astfel 
pot da foarte uşor greş în alegerea lor, iar la 18 ani să 
spună că ar fi votat cu totul altfel. Maturitatea (eman-
ciparea) politică la 16 ani este o aberaţie cu care unii 
ţintesc în electoratul fraged pentru a-l manipula cu go-
goaşe electorale.

În temeiul art.20 alin.(1) din Codul civil, capacitatea 
deplină de exerciţiu începe la data când persoana fizică 
devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani.

Conform prevederilor art.34 din Codul civil, cura-
tela se instituie pentru copiii cuprinşi între vârsta de 14 
și 18 ani, iar la efectuarea actelor juridice minorul are 
nevoie de consimţământul curatorului.

Potrivit prevederilor art.47 alin.(2) Cod civil, cura-
tela încetează odată cu dobândirea sau restabilirea ca-
pacităţii depline de exerciţiu.

În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) CPC 
RM, capacitatea de a-şi exercita în volum deplin, per-
sonal sau printr-un reprezentant, drepturile şi obligaţi-
ile procedurale în judecată (capacitatea de exerciţiu al 
drepturilor procedurale civile) o au persoanele fizice de 
la vârsta de 18 ani, precum şi persoanele juridice.

Codul contravenţional statuează, de asemenea, ex-
pres la art.16 alin.(1) faptul că este pasibilă de răspun-
derea contravenţională persoana fizică responsabilă 
care, în momentul săvârşirii contravenţiei, are împlinită 
vârsta de 18 ani. (regula generală)

Conform prevederilor art.21 alin.(1) Cod penal, 
sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice 
responsabile care, în momentul săvârşirii infracţiunii, 
au împlinit vârsta de 16 ani. (regula generală)

În temeiul art.46 alin.(2) din Codul muncii, persoa-
na fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea 
vârstei de 16 ani. (regula generală)

Potrivit art.14 alin.(1) din Codul familiei, vârsta 
matrimonială minimă este de 18 ani. (regula generală)

În conformitate cu art.1 din Legea cetăţeniei Repu-
blicii Moldova, copilul este o persoană până la vârsta 
de 18 ani.

În temeiul art.3 alin.(2) din Legea cu privire la ieşi-
rea şi intrarea în Republica Moldova, copiilor în vârstă 
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de până la 18 ani şi persoanelor declarate incapabile de 
către instanţa de judecată li se eliberează paşapoarte în 
temeiul cererii unuia dintre reprezentanţii lor legali. 

Conform prevederilor art.1 alin.(2) din Legea pri-
vind drepturile copilului, o persoană este considerată 
copil din momentul naşterii până la vârsta de 18 ani.

În temeiul prevederilor stipulate la art.2 și art.4 lit.a) 
din Legea cu privire la tineret, tineri sunt persoanele de 
la vârsta de 14 până la 35 de ani.

Potrivit art.38 alin.(3) lit.b) din Codul electoral se 
interzice finanţarea şi susţinerea materială sub orice 
formă a campaniilor electorale de către cetăţenii Repu-
blicii Moldova care nu au împlinit 18 ani.

În temeiul art.26 alin.(6) lit.a) din Legea privind 
partidele politice, se interzice finanţarea directă şi indi-
rectă, susţinerea materială sub orice formă a partidelor 
politice de către cetăţenii Republicii Moldova care nu 
au împlinit vârsta de 18 ani.

În Convenţia internaţională cu privire la drepturile 
copilului din 20 noiembrie 1989 la art.1 este expres sta-
tuat faptul că, în sensul prezentei Convenţii, prin copil 
se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, cu 
excepţia cazurilor când, în baza legii aplicabile copilu-
lui, majoratul este stabilit sub această vârstă.

Trebuie să menţionăm faptul că pedeapsa cu moar-
tea în Republica Moldova a fost abolită deja, însă în 
ţările în care pedeapsa cu moartea nu a fost suprimată, 
o sentinţă de condamnare la moarte nu poate fi pronun-
ţată pentru crime comise de persoane sub vârsta de 18 
ani şi nu poate fi executată împotriva unor femei gravi-
de conform art.6 §5 din Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966.

Luând în considerare participarea masivă a tinerilor 
la evenimentele din 7 aprilie 2009 şi expunerea pozi-
ţiilor acestora, credem că faptul dat nu urmează a fi 
folosit de către unii lideri politici pentru a acumula di-
vidende politice şi a încerca să manipuleze opinia pu-
blică prin propuneri gen: micşorarea cenzului de vârstă 
întru exercitarea dreptului de vot – drept activ (de a 
alege), că doar nu toţi copiii sunt Wunderkindes.

În opinia noastră, cu toate meritele indiscutabile 
ale tinerilor, nu trebuie să admitem devieri de la prac-
tica internaţională şi legislaţia naţională în vigoare. 
Conform prevederilor tratatelor internaţionale la care 
Republica Moldova este parte şi legislaţiei naţionale, 
copil este considerată fiinţa umană care nu a împlinit 
vârsta de 18 ani şi nu poate singură să-şi exercite drep-
turile civile, atunci de ce am desconsidera dreptul poli-
tic – de a alege. Răspunsurile primite din partea tineri-
lor reconfirmă teza expusă anterior că astfel unele PP 
(partide politice) caută să profite de situaţie, fiind nişte 
oportunişti, iar în realitate nu sunt deloc preocupaţi de 
situaţia tinerilor. Dacă ţările occidentale nu se grăbesc 
să-şi modifice legislaţia la acest compartiment, atunci 
mă întreb: de ce oare am face-o noi? Doar pentru că 
cineva doreşte să-şi sporească numărul posibil de vo-
tanţi.

Nu! Vom spune celor care doresc să profite de tine-
ret. Mai bine ajutaţi-l să se instruiască pentru a căpăta o 
specialitate fără prea multă ideologie şi politică.

Propunem, iniţial, organizarea unor sondaje de opi-

nii în cadrul cărora urmează a fi pusă în discuţie chesti-
unea privind cenzul de vârstă de participare a tinerilor 
la alegeri pentru a cunoaşte opinia cetăţenilor. În sondaj 
urmează a fi formulate câteva întrebări: 

De la ce vârstă consideraţi dvs. că cetăţenii ar tre-– 
bui să aibă dreptul de vot (de a alege)? 

De la ce vârstă consideraţi dvs. că cetăţenii ar – 
trebui să aibă dreptul de a alege consilieri în consiliile 
locale de nivelul unu şi primarul localităţii? 

De la ce vârstă consideraţi dvs. că cetăţenii ar tre-– 
bui să aibă dreptul de a alege consilieri în consiliile de 
nivelul doi ? 

De la ce vârstă consideraţi dvs. că cetăţenii ar – 
trebui să aibă dreptul de vot (de a alege) Parlamentul 
Republicii Moldova? 

De la ce vârstă consideraţi dvs. că cetăţenii ar – 
trebui să aibă dreptul de vot (de a alege) Preşedintele 
Republicii Moldova?

Anticipând rezultatele sondajului, vom expune ur-
mătoarea opinie: Dreptul de vot (de a alege) al cetăţea-
nului Republicii Moldova ar putea fi de la 16 ani pentru 
alegerea autorităţilor administrației publice locale din 
localitatea sa, altfel spus, pentru alegerea primarului 
şi consiliului local de nivelul I, iar pentru alegerea ce-
lorlalte autorităţi vârsta rămâne a fi de 18 ani. 

În cazul în care rezultatele sondajelor sunt incerte 
şi discutabile, ar putea fi organizat un referendum re-
publican consultativ în această problemă, pentru a cu-
noaşte opinia cetăţenilor Republicii Moldova, şi doar 
ulterior urmează a fi luată o decizie în acest sens.

Astfel, inițial urmează a fi completat alin.(2) din 
art.38 al Constituției cu teza: Cetăţeanul RM are drep-
tul de vot, de la 16 ani, pentru alegerea autorităţilor 
publice locale din UAT de nivelul I (primarului şi con-
siliului local de nivelul întîi), iar ulterior amendat art.11 
din Codul electoral.)

3. Articolul 13. Restricţii
 (1) Nu au dreptul de a alege persoanele:
 b) care sunt recunoscute incapabile prin hotărâre 

definitivă a instanţei de judecată. Despre existenţa unor 
astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei informează Comi-
sia Electorală Centrală;

 (3) Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea 
funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri 
ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, pre-
cum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al că-
ror mod de numire sau de alegere este reglementat de 
Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organi-
ce, din momentul înregistrării lor în calitate de concu-
renţi electorali, îşi suspendă activitatea din funcţia pe 
care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor 
prevederi sunt:

 a) prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii, 
miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guver-
nului; (A se vedea versiunea în limba rusă. (traduttore, 
traditore = traducător, trădător)

b1) primarul general al mun. Chișinău, bașcanul Gă-
găuziei și prim-vicepreşedintele Comitetului executiv 
(Bakannîk Komiteti) al Găgăuziei;

4. Articolul 15. Reprezentarea în organele electora-
le şi în instanţele de judecată
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(3) Drepturile şi obligaţiile generale ale reprezen-
tanţilor concurenţilor electorali sunt stabilite prin hotă-
râre a Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către 
concurenţii electorali care îi desemnează, în limitele 
prevăzute de prezentul cod.

5. Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale 
Centrale

 (2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 
9 membri: un membru este desemnat de către Preşe-
dintele Republicii Moldova, doi de către Guvern, trei 
de către Consiliul Superior al Magistraturii și ceilalți 
trei de către Parlament, dintre care un reprezentant al 
majorităţii parlamentare şi doi ai opoziţiei. 

(Teza a doua a alineatului (2): „Componenţa nomi-
nală a Comisiei se confirmă prin hotărâre a Parlamen-
tului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşiˮ, precum și 
sintagma „După confirmare de către Parlamentˮ a ali-
neatului (3) sunt contrare prevederilor art.6 și 23 alin.
(2) din Constituție. De asemenea, nu poate fi acceptat 
nici paradoxul moldovenesc privind desemnarea și 
confirmarea unui membru al CEC-ului de către Par-
lament prin două acte oficiale. (A se vedea hotărârile 
Parlamentului nr.17 din 2.03.2017 privind desemnarea 
unui membru al Comisiei Electorale Centrale [24] și 
nr.55 din 30.03.2017 privind confirmarea în funcție a 
unui membru al Comisiei Electorale Centrale [25]).

 (3) Membrii Comisiei Electorale Centrale depun în 
şedinţa în plen a Parlamentului în fața Parlamentului, 
al Preşedintelui Republicii Moldova, a Guvernului și 
Consiliului Superior al Magistraturii următorul Jură-
mînt: „Jur să respect Constituţia şi legile Republicii 
Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamenta-
le ale cetăţenilor, să îndeplinesc cu onoare, conştiinţă 
şi fără părtinire atribuţiile ce îmi revin potrivit funcţi-
ei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii 
mandatuluiˮ.

 Alineatele (2)-(5) vor deveni, respectiv, alineatele 
(1)-(4).

6. Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei 
Electorale Centrale

 (2) În cazul în care, la prima votare, candidatul la 
funcţia de preşedinte, de vicepreşedinte sau secretar al 
Comisiei Electorale Centrale nu a întrunit majoritatea 
de voturi, se organizează votarea repetată la care par-
ticipă candidaţii care au concurat la aceeaşi funcţie la 
prima votare. Dacă și după votarea repetată candidații 
nu au întrunit majoritatea de voturi, se organizează ale-
geri noi. (Trebuie respectat conceptul actului.)

 (6) Mandatul Comisiei Electorale Centrale este de 
5 ani și se exercită de către membrii săi de la data de-
punerii jurământului, în fața Parlamentului, a Preşedin-
telui Republicii Moldova, a Guvernului și Consiliului 
Superior al Magistraturii. La expirarea acestui termen, 
componenţa comisiei poate fi modificată. În cazul în 
care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în 
cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de 
drept până la finele acestei perioade şi intrarea ulteri-
oară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de 
zile.

7. Articolul 18. Şedinţele şi hotărârile Comisiei 
Electorale Centrale

(4) Hotărârile Comisiei Electorale Centrale se pla-
sează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul 
oficial al Comisiei Electorale Centrale şi se publică în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(Termenul de 5 zile, statuat în acest alineat, nu co-
relează cu dispoziția art.1 alin.(4) al Legii nr.173-XIII 
din 6.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în 
vigoare a actelor oficiale.)

8. Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei 
Electorale Centrale

(1) În calitate de organ specializat în domeniul elec-
toral, Comisia Electorală Centrală:

l) prezintă Parlamentului, anual, până la 15 aprilie, 
raportul asupra activității sale şi raportul financiar de 
executare a bugetului din exerciţiul bugetar expirat. 

9. Articolul 25. Şedinţe şi activităţi ale Comisiei 
Electorale Centrale

 (1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se con-
voacă de către preşedintele acesteia din proprie iniţiati-
vă sau la cererea a trei membri ai comisiei. În cazul în 
care cel puțin trei membri ai comisiei cer convocarea 
şedinţei, președintele convoacă comisia la expirarea 
termenului de 48 de ore de la prezentarea cererii.

(Teza a doua „În cazul în care membrii comisiei cer 
convocarea şedinţei, decizia de convocare va fi luată în 
cel mult 48 de ore de la prezentarea cererii.ˮ a alinea-
tului se expune în redacție nouă: „În cazul în care cel 
puțin trei membri ai comisiei cer convocarea şedinţei, 
președintele convoacă comisia la expirarea termenului 
de 48 de ore de la prezentarea cereriiˮ.)

 (2) Toate şedinţele la care Comisia Electorală Cen-
trală examinează probleme electorale, inclusiv şedinţele 
la care urmează să adopte hotărâri asupra problemelor 
electorale, sunt deschise pentru reprezentanţii mijloa-
celor de informare în masă şi pentru public. Şedinţele 
se anunţă cu 48 de ore înainte de desfăşurarea lor, cu 
excepţia şedinţelor din perioada electorală, inclusiv a 
celor convocate la cererea a cel puțin trei membri ai co-
misiei, când trebuie anunţate într-un termen mai scurt 
în virtutea faptului că problemele cer o examinare ur-
gentă.

10. În titlul art.27, sintagma „comisiilor electora-
le de circumscripţieˮ se substituie prin „consiliile elec-
torale de circumscripţieˮ. (CIJ, www.justice.md)

Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor elec-
torale şi a consiliilor electorale de circumscripţie 
 (1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile 
înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale 
care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teri-
toriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chişinău 
şi Bălţi, precum şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de 
alegeri, constituie consiliile electorale de circumscrip-
ţie. Pentru diasporă și UAT din stânga Nistrului, împre-
ună cu mun. Bender, se creează circumscripţii electora-
le şi comisii electorale de circumscripţie distincte.

(32+2+UTA Găgăuzia (proiectil legii nr.354 din 
17.08.2016 prevede instituirea unui nivel special de 
administrare, nivel inexistent în legislație) = 35 UAT 
II + Diaspora + UAT din stânga Nistrului, împreună cu 
mun. Bender = 37. Municipiile Chișinău și Bălți sunt 
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UAT de nivelul II, însă UTA Găgăuzia prin proiectul 
nr.354/2016 solicită atribuirea statutului de nivel spe-
cial de administrare, ceea ce e prea de tot (a se vedea: 
Art.4 alin.(4) al Legii nr.764-XV din 27.12.2001 pri-
vind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova și art.1 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală, autorităţi ale ad-
ministraţiei publice locale de nivelul al doilea – auto-
rităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi 
activează pe teritoriul raionului, al municipiului Chişi-
nău, al municipiului Bălţi, al unităţii teritoriale autono-
me cu statut juridic special pentru promovarea intere-
selor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii ad-
ministrativ-teritoriale respective (Prin proiectul nr.319 
din 15 iulie 2016, se instituie conceptul de „autorități 
ale administrației publice locale de nivel special”. În 
opinia noastră, proiectele nr.319/2016 și 354/2016 nu 
corespund criteriilor de calitate a legii și conțin unele 
prevederi ce atentează la siguranța și securitatea statu-
lui Republica Moldova.))

Articolul 27 se completează cu alineatul (61):
 „(61) În calitate de membri ai organelor electora-

le sunt admise doar persoanele care deţin certificat 
eliberat de Centrul de instruire continuă în domeniul 
electoral.ˮ

11. Articolul 28. Atribuţiile consiliului electoral de 
circumscripţie

Consiliul electoral de circumscripţie are următoare-
le atribuţii:

a) exercită controlul asupra executării prevederilor 
prezentului cod şi a altor legi care conţin prevederi re-
feritoare la desfăşurarea alegerilor;

(Codul electoral este un act-cadru care regle-
mentează procesul electoral. Reținem că, în ceea ce 
privește desfășurarea referendumului constituțional 
inițiat de către cel puțin 200 000 de cetățeni cu drept 
de vot, au prioritate prevederile Legii nr.387-XV din 
19.07.2001 cu privire la iniţiativa populară de revizuire 
a Constituţiei.)

12. Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a 
birourilor electorale ale secţiilor de votare

 (2) Secţiile de votare se constituie de către consiliile 
electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propu-
nerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi 
satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de 
data alegerilor, şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 
3000 de alegători. Secțiile de votare instituite în străină-
tate, și pentru UAT din stânga Nistrului și mun. Bender, 
pe teritoriul efectiv controlat de către statul Republica 
Moldova, vor cuprinde cel mult 5000 de alegători.

(3) Secţii de votare speciale pot fi constituite pe lân-
gă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri şi cămine pen-
tru bătrâni. Aceste secţii de votare trebuie să includă cel 
puţin 30 de alegători.

(4) Persoanele care îşi satisfac serviciul militar vo-
tează la secţia de votare din localitatea în care este dis-
locată unitatea militară. Secţia de votare din localitatea 
în care este dislocată unitatea militară este asigurată cu 
numărul suplimentar de buletine de vot. 

Alin.(11) se completează cu propoziția/teza: „În ca-
litate de membri ai organelor electorale sunt admise 

doar persoanele care deţin certificat eliberat de Cen-
trul de instruire continuă în domeniul electoral.ˮ

13. Articolul 291. Particularităţile constituirii şi func-
ţionării secţiilor de votare din străinătate şi a birourilor 
electorale ale secţiilor de votare din străinătate

 (1) Toate secţiile de votare constituite în străinătate 
aparţin circumscripţiei electorale „Diasporaˮ, care își 
are sediul în municipiul Chişinău.

(3) În afară de secţiile de votare prevăzute la alin.
(2), vor fi organizate, cu acordul autorităţilor compe-
tente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte loca-
lităţi. Organizarea acestor secţii de votare se stabileşte 
de Comisia Electorală Centrală, în baza înregistrării 
prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate și a număru-
lui alegătorilor care au participat la scrutinul precedent. 
Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se apro-
bă de Comisia Electorală Centrală. 

(Pronunem excluderea sintagmei „la propunerea 
Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice centraleˮ de la/din alineatul (3).)

(A se vedea: HG nr.105-XV din 28.02.2017 cu 
privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  
pentru modificarea articolului 291 din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997.)

(4) Biroul electoral al secţiei de votare din străină-
tate este constituit din: preşedinte, desemnat de şeful 
misiunii diplomatice ori al oficiului consular din cadrul 
acestora sau al personalului altor instituţii ale serviciu-
lui diplomatic, şi 6-10 reprezentanți ai partidelor şi al-
tor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, 
câte unul desemnat de fiecare partid sau altă organiza-
ţie social-politică. Completarea birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din străinătate cu reprezentanţii par-
tidelor şi ai altor organizaţii social-politice reprezenta-
te în Parlament se face de către consiliul electoral de 
circumscripţie „Diasporaˮ, iar în cazul în care numărul 
persoanelor propuse este insuficient pentru completarea 
birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinăta-
te, acestea sunt completate de către Comisia Electorală 
Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali, cu per-
soane de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică. 

(Sintagma „consiliul electoral de circumscripţie 
Chișinăuˮ se substituie prin „consiliul electoral de cir-
cumscripţie „Diasporaˮˮ, iar textul „cu avizul Ministe-
rului Afacerilor Externe şi Integrării Europeneˮ urmea-
ză a fi exclus.)

 (6) Procesele-verbale întocmite de birourile elec-
torale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de 
toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale 
ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmi-
se, prin mijloace electronice, la consiliul electoral de 
circumscripţie în cel mult 24 de ore de la închiderea 
secţiilor. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale 
este confirmată telefonic, iar în cazul unor neconcor-
danţe şi neajunsuri probate suficient, acestea se co-
rectează de către consiliul electoral de circumscripţie 
„Diasporaˮ.

(Sintagma „consiliul electoral de circumscripţie 
Chișinăuˮ se substituie prin „consiliul electoral de cir-
cumscripţie „Diaspora”.)
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14. Codul se completează cu: 
„Articolul 292. Particularităţile constituirii şi func-

ţionării secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare în alte cazuri

Particularităţile constituirii şi funcţionării secţiilor 
de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de vota-
re pentru UAT din stânga Nistrului și mun. Bender se 
stabilesc de către CEC prin hotărârea saˮ.

15. Articolul 32. Organizarea activităţii consiliilor şi 
birourilor electorale

(1) Pe durata perioadei electorale, şedinţele consi-
liilor şi birourilor electorale sunt convocate şi condu-
se de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia, 
de către vicepreşedinte. Şedinţa va fi convocată, de 
asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii con-
siliilor şi birourilor.

(Sintagma „sau la rugămintea luiˮ se exclude, iar 
cuvântul „poateˮ se substituie cu „vaˮ.)

 (2) Şedinţele consiliilor şi birourilor electorale sunt 
deliberative dacă la ele sunt prezenţi mai mult de 1/2 
din membrii lor. Hotărârile consiliilor şi birourilor elec-
torale se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii 
membrilor prezenți şi se semnează de preşedinte şi se 
contrasemnează de secretar. 

(Teza a doua se completează cu sintagma „se con-
trasemnează deˮ.)

16. Articolul 35. Asigurarea mijloacelor necesare 
pentru desfăşurarea alegerilor

 (2) Cuantumul mijloacelor financiare este stabilit 
de Parlament în limitele prevăzute de legea bugetu-
lui de stat pe anul în care au loc alegerile. Propu-
nerile respective se înaintează Guvernului de către 
Comisia Electorală Centrală. După examinarea lor, 
Guvernul le prezintă spre aprobare Parlamentului. În 
cazul în care cheltuielile pentru anul în curs nu sunt 
prevăzute în bugetul de stat, cuantumul acestora se 
stabileşte de Guvern, la propunerea Comisiei Electo-
rale Centrale și se aprobă de Parlament la următoarea 
rectificare a legii bugetului de stat pe anul respectiv.

(Textul „cuantumul acestora se stabileşte de Par-
lament, la propunerea Comisiei Electorale Centraleˮ, 
se înlocuiește cu „cuantumul acestora se stabileşte de 
Guvern, la propunerea Comisiei Electorale Centrale și 
se aprobă de Parlament la următoarea rectificare a legii 
bugetului de stat pe anul respectivˮ.)

(3) Mijloacele financiare, prevăzute în legea bu-
getului de stat pe anul respectiv, se transferă lunar pe 
contul Comisiei Electorale Centrale în limita bugetu-
lui aprobat. 

(Sintagma „în cuantumul stabilit de Parlamentˮ se 
substituie prin „prevăzute în legea bugetului de stat pe 
anul respectivˮ.)

 17. Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere 
financiară a activităţii partidelor politice şi a campani-
ilor electorale

(Titlul art.38 a fost completat cu sintagma „a acti-
vităţii partidelor politice şiˮ, iar alineatul (1) expus în 
redacție nouă.)

 (1) Pentru finanţarea activităţii partidelor politice 
şi a campaniilor electorale pot fi utilizate resursele fi-
nanciare provenite din activitatea de muncă, de între-

prinzător, ştiinţifică sau din cea de creaţie, desfăşurată 
de către cetăţenii Republicii Moldova atât pe teritoriul 
Republicii Moldova, cât și în afara ţării, achitând, în 
prealabil, din suma respectivă impozitul pe venit. Pen-
tru finanţarea activităţii partidelor politice şi a campa-
niilor electorale de către persoanele juridice și fizice, 
autohtone, care desfășoară activitate de antreprenoriat 
pot fi utilizate doar resurse financiare provenite din ac-
tivitatea de întreprinzător, desfăşurată pe teritoriul Re-
publicii Moldova.

 (2) Finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi 
susţinerea materială prin alte forme a campaniilor elec-
torale ale concurenţilor electorali de către persoane fi-
zice sau juridice, se efectuează cu respectarea următoa-
relor condiţii: 

 e) plafoanele donaţiilor din partea persoanelor fizi-
ce şi a celor juridice în contul „Fond electoral” pentru 
o campanie electorală constituie 4 şi, respectiv, 40 de 
salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul 
respectiv; 

(Se propune diminuarea plafoanelor donaţiilor din 
partea persoanelor fizice şi a celor juridice în contul 
„Fond electoral” pentru o campanie electorală de la 
200 la 4 şi, respectiv, de la 400 la 40 de salarii medii 
lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv.) 

 (Hotărârea Guvernului nr.1233 din 09.11.2016, con-
form căreia a fost aprobat cuantumul salariului mediu 
lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017 în mă-
rime de 5300 de lei. Apropo, legiuitorul, la 4 pct.3) și 
4) al Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul 
public de asigurări sociale, de asemenea, operează cu 
sintagmele „4 salarii medii lunare pe economieˮ și, re-
spectiv, „3 salarii medii lunare pe economieˮ. Astfel, în 
sistemul public de asigurări sociale, sunt asigurate obli-
gatoriu, persoanele care realizează un venit anual echi-
valent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie.)

(3) Se interzice finanţarea ori susţinerea materială 
sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a activităţii 
partidelor politice, a campaniilor electorale/concuren-
ţilor electorali de către: 

(La alineatul (3) se propune excluderea literei c) cu 
următorul conținut: „persoanele fizice cetăţeni ai Repu-
blicii Moldova din veniturile obţinute în afara ţăriiˮ.)

(6) Prevederile alin.(5) nu se vor aplica în cazul ca-
dourilor simbolice, reprezentând publicitate electorală 
sau politică, confecţionate din mijloace declarate de pe 
contul „Fond electoral”, care poartă simbolica concu-
rentului electoral şi a căror valoare de piaţă nu depăşeş-
te o unitate convenţională.

(Sintagma „nu depăşeşte 2 unități convenţionaleˮ se 
substituie cu „nu depăşeşte o unitate convenţionalăˮ.)

18. Articolul 39. Listele electorale
(1) Listele electorale, întocmite în baza Registru-

lui de stat al alegătorilor, cuprind toţi cetăţenii RM, 
rezidenți, cu drept de vot, care domiciliază ori îşi au 
reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. În lista elec-
torală principală se includ cetăţenii-rezidenți, care do-
miciliază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de 
votare, iar în lista electorală suplimentară – toți ceilalți 
alegători.

(Alineatul (1) este expus într-o nouă redacție.)
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(6) Pentru secţiile de votare constituite în afara Re-
publicii Moldova, listele electorale principale se în-
tocmesc pe baza datelor colectate de șefii misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe 
teritoriul statelor respective. 

(Prima teză a alineatului (6) se expune în redacția 
supra. De asemenea, urmează a fi reținută terminologia 
prevăzută în: Convenția de la Viena din 18.04.1961 cu 
privire la relaţiile diplomatice și Convenția de la Viena 
din 24.04.1963 cu privire la relaţiile consulare.)

19. Articolul 42 se expune în redacție nouă. 
Articolul 42. Colectarea semnăturilor în susţine-

rea candidatului independent, a candidatului la funcția 
de Președinte al Republicii Moldova şi pentru iniţierea 
referendumului

(1) Semnăturile se colectează numai în susţinerea 
candidatului independent, a candidatului la funcția de 
Președinte al Republicii Moldova sau pentru iniţierea 
referendumului. În cazul alegerilor locale, semnăturile 
se colectează doar în circumscripţiile în care candidea-
ză candidaţii independenţi.

 (2) Au dreptul de a colecta semnături candidaţii 
independenţi, candidatul la funcția de Președinte al 
Republicii Moldova şi membrii grupurilor de iniţiativă 
care desemnează şi/sau susţin candidaţii în cauză, pre-
cum şi membrii grupului de iniţiativă pentru iniţierea 
referendumului.

 (3) În listele de colectare a semnăturilor în sus-
ţinerea candidatului independent, a candidatului la 
funcția de Președinte al Republicii Moldova, precum 
şi pentru iniţierea referendumului, denumite în conti-
nuare liste de subscripţie, se indică numele şi prenu-
mele, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul 
de muncă şi apartenenţa politică a candidatului, pre-
cum şi numele şi prenumele persoanei care colectea-
ză semnăturile. Lista de subscripţie va conţine numai 
semnături ale susţinătorilor care domiciliază într-o 
singură unitate administrativ-teritorială de nivelul I și 
or. Chișinău și Bălți.

(4) În lista de subscripţie, susţinătorul candidatului 
independent, cel al candidatului la funcția de Președinte 
al Republicii Moldova, precum şi susţinătorul iniţierii 
referendumului, completează personal numărul curent, 
numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi 
numărul actului de identitate, data la care semnează în 
listă şi îşi aplică semnătura. În cazul în care susținătorul 
candidatului nu poate, din motive obiective, să comple-
teze personal datele solicitate, acestea sunt completate 
de membrul grupului de inițiativă, semnătura în lista de 
subscripție fiind aplicată nemijlocit de susținător, iar în 
caz de imposibilitate, de un reprezentant legal al aces-
tuia.

 (5) Un alegător poate susţine, prin semnătură, un 
singur candidat în cadrul unui scrutin.

 (6) Persoana care colectează semnăturile alegăto-
rilor semnează fiecare foaie din listele de subscripţie. 
La sfârşitul fiecărei foi din listele de subscripţie, colec-
torul face o menţiune, atestând faptul că semnăturile au 
fost colectate de el personal şi că el confirmă autentici-
tatea semnatarilor, apoi semnează. 

20. Articolul 44. Înregistrarea candidaţilor

(1) Pentru înregistrarea candidaţilor, Comisiei Elec-
torale Centrale sau consiliilor electorale de circum-
scripţie li se prezintă, cel târziu cu 30 de zile înainte de 
ziua alegerilor, următoarele documente: 

b) listele de subscripţie cu numărul suficient de 
semnături ale susţinătorilor candidatului independent 
și ai candidatului la funcția de Președinte al Republicii 
Moldova; 

(Lit.b) se completează cu textul „și ai candidatului 
la funcția de Președinte al Republicii Moldovaˮ.)

21. Articolul 46. Drepturile garantate ale concuren-
ţilor electorali

(61) Cererea de retragere a candidatului de pe lista 
concurentului electoral, depusă în termenul prevăzut la 
alin.(6), este examinată de organul abilitat al partidului, 
organizaţiei social-politice sau blocului electoral în de-
cursul a 3 zile.

(Se completează cu textul „ , organizaţiei social-po-
litice sau blocului electoralˮ.)

(7) Dacă concurentul electoral îşi retrage candida-
tura sau înregistrarea este anulată după ce buletinele de 
vot au fost tipărite, în buletin, în dreptul acestuia, biroul 
electoral al secţiei de votare va aplica ştampila cu men-
ţiunea „Retrasˮ sau „Înregistrare anulatăˮ, după caz.

(Se completează cu textul „sau „Înregistrare 
anulatăˮ, după cazˮ.)

(8) Concurentul electoral care şi-a retras candida-
tura sau a cărui înregistrare a fost anulată este obligat 
să recupereze mijloacele tehnico-materiale şi financi-
are ce i-au fost alocate din buget pentru a-şi desfăşura 
campania electorală.

(Se completează cu sintagma „sau a cărui înregis-
trare a fost anulatăˮ.)

22. Articolul 47. Agitaţia electorală
(3) Agitaţia electorală se admite numai după înre-

gistrarea tuturor concurenților electorali de către or-
ganul electoral și va începe în aceeași zi pentru toți 
concurenții electorali.

(Alineatul (3) se expune într-o nouă redacție.)
(8) În ziua alegerilor şi în cea precedentă alegerilor 

nu se admite niciun fel de agitaţie electorală. Interdicţia 
dată nu se referă la informaţiile deja plasate în internet.

(Se propune excluderea sintagmei „şi la afişele ex-
puse anteriorˮ. Panourile cu afișe/afișaje electorale ur-
mează a fi îndepărtate (curățate/demontate etc.) până 
vineri, ora 24-00.) 

23. Articolul 48. Modelul buletinelor de vot (se pro-
pune un nou concept al buletinului de vot)

(2) Buletinul de vot se divizează în patrulatere, 
astfel pentru concurenţii electorali: partid politic, alte 
organizaţii social-politice, bloc electoral se rezer-
vează/alocă un spațiu de două patrulatere, iar pentru 
candidatul independent – un patrulater. Dimensiunile 
patrulaterului trebuie să fie suficiente pentru a cu-
prinde numele şi prenumele candidatului, denumirea 
partidului, altei organizaţii social-politice, blocului 
electoral, care a înaintat lista de candidaţi sau candi-
datul respectiv, semnul sau simbolul electoral al con-
curentului electoral, la dorinţa acestuia. Nu se admite 
identitatea de semne sau de simboluri electorale.

(41) În patrulaterul suplimentar, rezervat pentru con-
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curenţii electorali – partid politic, alte organizaţii social-
politice, bloc electoral –, în partea stângă, se imprimă 
semnul sau simbolul concurentului care a înaintat lista 
de candidați, în partea de mijloc a acestuia, alegătorul 
va înscrie personal cu pixul numele și prenumele can-
didatului din lista concurentului electoral, care a fost 
înregistrată la CEC.

(5) În fiecare patrulater, în partea dreaptă, la o dis-
tanţă egală de latura de sus şi cea de jos, se imprimă un 
cerc cu diametrul de 15 mm, în care alegătorul aplică 
ştampila cu inscripţia „Votatˮ dacă îşi dă votul pentru 
concurentul electoral respectiv. În cazul când alegătorul 
indică în patrulater numele și prenumele candidatului 
din lista unui concurent electoral, atunci acesta aplică 
ştampila cu inscripţia „Votatˮ în partea dreaptă a a 
acestui patrulater.

24. Articolul 49. Pregătirea buletinelor de vot
(1) Buletinele de vot se tipăresc la tipografie de stat 

(proprietate publică), conform instrucţiunilor organe-
lor electorale respective. Membrii Comisiei Electorale 
Centrale sunt obligaţi să asiste, iar reprezentanţii con-
curenţilor electorali pot să fie prezenți la confecţionarea 
matriţei buletinului de vot, la tipărirea buletinelor de 
vot, precum şi la lichidarea matriţei. 

(Alineatul se completează cu sintagma „la tipogra-
fie de stat (proprietate publică)ˮ.) 

(3) Buletinele de vot tipărite se păstrează la con-
siliul electoral de circumscripţie şi se remit, în ajunul 
alegerilor, în număr de cel mult 3000 de buletine de 
vot pentru fiecare secţie de votare, biroului electoral 
al secţiei de votare în baza unui act de predare. Bi-
rourilor electorale ale secţiilor de votare, constitui-
te în afara Republicii Moldova, Comisia Electorală 
Centrală le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 
zile înainte de ziua alegerilor, pornind de la numărul 
estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei pre-
zentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală 
Centrală, dar nu mai mult de 5000 de buletine de vot 
pentru fiecare secţie de votare.

(Alineatul (3) prevede eliberarea a câte 3000 de bu-
letine de vot pentru fiecare secţie de votare din țară și 
a câte 5000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de 
votare de peste hotare.)

25. Articolul 52. Organizarea votării
(2) Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin sec-

ţia de votare şi evitarea aglomeraţiei, biroul electoral al 
secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători, 
începând de la intrare, spre mesele la care se înregis-
trează/identifică alegătorul, apoi spre cele la care se eli-
berează buletinele, pe urmă spre cabinele de vot secret 
şi urnele de vot.

(Alineatul se completează cu sintagma „spre mesele 
la care se înregistrează/identifică alegătorulˮ.)

26. Articolul 53. Efectuarea votării
(1) Fiecare alegător votează personal. Votarea în 

locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al 
secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de 
vot, conform listei electorale, doar la prezentarea și 
transmiterea acestuia a actului de identitate. La primi-
rea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală 

în dreptul numelui şi i se aplică în fişa de însoţire a 
buletinului de identitate sau în actul, în a cărui bază vo-
tează, ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în 
ziua respectivă.

(Sintagma „numai la prezentarea actului de 
identitateˮ se substituie cu „doar la prezentarea și trans-
miterea acestuia a actului de identitateˮ.)

27. Articolul 54. Procedura de completare a buleti-
nului de vot 

(În alineatele infra se concretizează procedura de 
completare a buletinului de vot.)

(1) Buletinul de vot se completează de către alegă-
tor numai în cabina pentru vot secret prin introducerea 
numelui și prenumelui candidatului în patrulaterul su-
plimentar, rezervat pentru concurenţii electorali partid 
politic, alte organizaţii social-politice, bloc electoral. 
Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine 
stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă 
persoană, cu excepţia membrilor biroului secţiei de vo-
tare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi a persoa-
nelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aces-
te cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului 
electoral al secţiei de votare.

(2) Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votatˮ 
în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul 
de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul 
electoral corespunzător. Cercurile din celelalte patru-
latere trebuie să rămână curate. Votul exprimat pentru 
un candidat înscris în buletinul de vot de către alegător 
se consideră vot acordat concurentului electoral partid 
politic, alte organizaţii social-politice, bloc electoral și 
pentru candidatul respectiv de pe lista acestuia.

(7) Alegătorul introduce de sine stătător în urna de 
vot buletinul de vot cu ştampila „Votatˮ. 

28. Articolul 55. Asigurarea securităţii procesului 
de votare

(4) În cazul în care alegătorul, din motive de să-
nătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în 
localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare 
desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 
membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot 
mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se 
află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Cererile pot 
fi făcute în scris, la biroul electoral al secţiei de votare, 
începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până 
la ora 18.00 a zilei precedente votării. (Se completează 
cu sintagma „la biroul electoral al secţiei de votareˮ.)

(6) În cazul în care preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare autorizează scoaterea din localul sec-
ţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta, 
precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la 
locul aflării, sunt aduse la cunoştinţa reprezentanţilor 
concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să 
asiste la operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora 
posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă cu utilizarea, 
în caz de necesitate, a mijloacelor de transport proprii.

(Se substituie sintagma „a mijloacelor de transport 
de folosință proprieˮ cu „a mijloacelor de transport 
propriiˮ.)

(8) La toate şedinţele organelor electorale, precum şi 
la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile ce țin 
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de listele electorale, de buletinele de vot, de certificate-
le pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale 
de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumuri-
lor, au dreptul să asiste: (intervenție redacțională)

29. Articolul 56. Numărarea şi totalizarea voturilor 
de către biroul electoral al secţiei de votare

(1) După expirarea timpului rezervat votării, preşe-
dintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă în-
cheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. 
Biroul electoral al secţiei de votare începe numărarea 
voturilor. Procesul numărării voturilor și totalizării re-
zultatelor alegerilor se înregistrează integral audiovi-
deo de către biroul electoral al secţiei de votare.

(Se propune ca procesul numărării voturilor și to-
talizării rezultatelor alegerilor să fie înregistrat inte-
gral audiovideo de către biroul electoral al secţiei de 
votare.)

30. Articolul 57. Buletinele de vot nevalabile
(1) Se declară nevalabile buletinele:
e) în care alegătorii au înscris denumiri sau nume 

suplimentare ale candidaților, care nu sunt înregistrate 
la CEC;

(Lit.e) se expune în redacție nouă. Alegătorul poate 
face înscrieri suplimentare în buletinul de vot, indicând 
expres numele candidatului pentru care își dă votul, în-
registrat la CEC.) 

31. Articolul 58. Procesul-verbal şi raportul birou-
lui electoral al secţiei de votare

(5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de vota-
re elaborează raportul biroului pe baza evidenţei ţinute 
în scris a activităţilor desfăşurate de birou în perioada 
electorală. Raportul va conţine o expunere succintă a 
cererilor şi contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului 
electoral al secţiei de votare şi a hotărârilor adoptate de 
birou în baza acestora. Preşedintele, inițial, oferă celor-
lalţi membri ai biroului posibilitatea de a-şi expune în 
scris comentariile şi completările, pe care le include în 
raport, iar ulterior/apoi aceștea (preşedintele și membrii 
biroului) vor semna raportul. Cererile şi contestaţiile se 
vor anexa la raport. 

(Penultima teză din alineat „Preşedintele semnează 
raportul şi oferă celorlalţi membri ai biroului posibilita-
tea de a-şi expune în scris comentariile şi completările la 
raport şi de a-l semna.ˮ se substituie prin „Preşedintele, 
inițial, oferă celorlalţi membri ai biroului posibilitatea 
de a-şi expune în scris comentariile şi completările, pe 
care le include în raport, iar ulterior/apoi aceștia (preşe-
dintele și membrii biroului) vor semna raportul.ˮ)

32. Articolul 59. Totalizarea rezultatelor votării de 
către consiliul electoral de circumscripţie

[...] Comisia Electorală Centrală sau consiliul elec-
toral de circumscripţie face un anunţ public prin care 
declară alegerile nevalabile pe întreaga ţară sau pe cir-
cumscripţia dată. 

(Acest fapt reconfirmă teza existenței unui prag 
obligatoriu de participare a alegătorilor la scrutin.)

33. Articolul 60. Totalizarea rezultatelor alegeri-
lor de către Comisia Electorală Centrală

(1) În cazul efectuării alegerilor parlamentare, 
prezidențiale, locale generale şi a referendumului re-
publican, în baza actelor prezentate de către consiliile 

electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Cen-
trală întocmeşte, în termen de 5 zile, un proces-verbal 
care conţine:

j) numărul de buletine neutilizate şi anulate.
(Alineatul (1) se completează cu litera j) cu ur-

mătorul conținut: „numărul de buletine neutilizate şi 
anulateˮ.)

(3) Actele menţionate la alin.(2) vor fi prezentate 
Curţii Constituţionale, în cazul alegerilor Parlamentului 
și pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, 
pentru confirmarea legalității și a rezultatelor alegeri-
lor, şi validarea mandatelor deputaţilor și a mandatului 
de Președinte al Republicii Moldova. 

(Sintagma „pentru confirmarea rezultatelor 
alegerilorˮ se substituie cu „pentru confirmarea 
legalității și a rezultatelor alegerilorˮ.)

34. Articolul 62. Păstrarea documentelor electorale
(2) După încheierea perioadei electorale, consiliile 

electorale de circumscripţie dispun de documentele şi 
materialele electorale în felul următor:

a) se remit Comisiei Electorale Centrale – listele de 
candidaţi, câte un exemplar de procese-verbale şi ra-
poarte ale consiliilor electorale de circumscripţie şi ale 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, formularul 
special de numărare a voturilor, ştampilele consiliilor 
electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale 
ale secţiilor de votare, listele de subscripţie a candida-
ţilor independenţi, precum şi alte materiale electorale, 
darea de seamă financiară şi actul de transmitere a do-
cumentaţiei financiare autorității reprezentative şi de-
liberative a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul 
al doilea.

(Textul „consiliului raional (municipal) (autori-
tăţii publice locale de nivelul doi)ˮ se substituie prin 
„autorității reprezentative şi deliberative a unităţii ad-
ministrativ-teritoriale de nivelul al doileaˮ.)

35. Articolul 64. Principii generale pri-
vind reflectarea alegerilor de către mijloacele de 
informare în masă

(1) Radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor 
lor, şi mijloacele de informare în masă scrise au obli-
gaţia de a respecta principiile de echitate, responsabili-
tate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor. 
(Sintagma „fondate de autorităţi publiceˮ se exclude.)

36. Articolul 641. Particularităţile reflectării ale-
gerilor de către mijloacele de informare în masă 
(4) În campania electorală pentru alegeri parlamen-
tare, prezidențiale şi referendumuri republicane, radi-
odifuzorii naţionali, a căror listă este făcută publică 
de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în 
primele 3 zile ale perioadei electorale, acordă gratu-
it concurenţilor electorali câte 5 minute de emisie la 
televiziune şi 10 minute la radio în scopul expune-
rii programelor electorale şi informării alegătorilor. 
Timpii de antenă respectivi sunt oferiţi în alt spaţiu 
de emisie decât cel rezervat publicităţii electorale şi 
dezbaterilor electorale.

(Considerăm oportună alocarea timpilor de antenă 
a câte 10 și 20 de minute în loc de 5 și, respectiv, 10 
minute.)

(7) Refuzul de a difuza sau de a publica, în condiţi-
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ile prezentului cod publicitatea electorală, contra plată 
sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată.

(Sintagma „prezentei legiˮ urmează a fi substituită 
prin „prezentului codˮ.)

37. Articolul 68. Hotărârile instanţelor de judeca-
tă cu privire la contestaţii

(Alineatele infra sunt completate, astfel ca recursul 
să fie unul efectiv.)

(5) Hotărârea instanţei de judecată este definitivă şi 
executorie din momentul pronunţării, cu excepţia ho-
tărârii instanţei de judecată asupra contestaţiilor ce se 
referă la exercitarea dreptului de vot.

(6) Împotriva hotărârii instanţei de judecată poate 
fi depus un recurs în termen de 3 zile de la pronunţare. 
Recursul împotriva hotărârii instanţei de judecată asu-
pra contestaţiilor ce se referă la exercitarea dreptului de 
vot poate fi depus numai în ziua alegerilor.

(7) Recursul se examinează în termen de 3 zile de 
la primirea dosarului în cauză. Recursul depus în ziua 
alegerilor cu privire la îngrădirea dreptului de a alege 
se examinează în aceeaşi zi, astfel încât, în cazul când 
recurentul va avea câştig de cauză, acesta să-şi poată 
exercita dreptul electoral activ – dreptul de vot (de a 
alege).

(Astfel, numai în acest caz putem vorbi despre un 
recurs efectiv, când recurentul, ulterior, nu va mai pu-
tea invoca prevederile art.13 din Convenţia Europea-
nă pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale și art.3 al primului protocol adițional la 
Convenție.)

38. Articolul 69. Răspunderea juridică
(4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea Co-

misiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor locale 
– şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, 
prin hotărâre judecătorească definitivă care constată:

b) utilizarea de către concurentul electoral a mijloa-
celor financiare din străinătate, cu excepția mijloacelor 
financiare provenite din partea cetățenilor Republicii 
Moldova aflați în străinătate;

(Lit.b) se completează cu textul „cu excepția mij-
loacelor financiare provenite din partea cetățenilor Re-
publicii Moldova aflați în străinătateˮ.)

39. Articolul 70. Răspunderea penală 
(1) Se consideră încălcări ale prezentului cod şi 

sunt pasibile de răspundere penală faptele prevăzute la 
art.181, 1811, 1812 și 182 din Codul penal.

(Textul „art.181 şi 182 din Codul penalˮ se substitu-
ie prin „art.181, 1811, 1812 și 182 din Codul penalˮ.)

40. Articolul 73. Alegerile Parlamentului
(Varianta propusă pentru reducerea numărul man-

datelor de duputat va fi posibil de realizat doar în cazul 
revizuirii Constituţiei, unde la art.60 alin.(2) din Con-
stituţie cifra „101ˮ urmează a fi substituită prin „71ˮ. 
Ulterior, această propunere urmează a fi preluată şi in-
serată la art.73 alin.(2).)

41. Articolul 74. Circumscripţiile electorale admi-
nistrative şi secţiile de votare. Consiliile electorale de 
circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de 
votare

(1) În scopuri de organizare şi desfășurare a ale-
gerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel 

puţin 55 de zile înainte de efectuarea lor, circumscrip-
ţii electorale administrative care corespund unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii 
Moldova şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, 
consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art.27 
care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile con-
siliilor electorale de circumscripţie sunt cele expuse la 
art.28, cu excepţia celor de la lit.g), ale cărui prevederi 
se aplică în modul corespunzător. Pentru cetățenii RM 
aflați peste hotare (din „Diasporăˮ) și a celora care lo-
cuiesc în stânga Nistrului și mun. Bender se constitu-
ie/formează circumscripţii electorale administrative și 
secții de votare distincte. 

(Alineatul (1) se completează cu ultima teză.)
42. Articolul 75. Candidaţii la funcţia de deputat în 

Parlament
Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi 

persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în 
ziua alegerilor, vârsta de 25 de ani, deţin cetăţenia Re-
publicii Moldova şi întrunesc condiţiile prevăzute de 
prezentul cod. Funcţia de deputat în Parlament poate 
fi exercitată până la atingerea plafonului de vârstă – 65 
de ani.

(Propunem introducerea cenzului de vârstă pentru 
exercitarea mandatului de deputat: minimum – 25 și 
maximum – 65 de ani și excluderea obligației de a avea 
domiciliul în ţară.)

(Primar poate deveni persoana care a împlinit vârsta 
de 25 de ani, iar funcţia de deputat nu este mai puţin 
semnificativă și importantă şi necesită un grad înalt de 
pregătire şi experienţă de viaţă. Deputat în Adunarea 
Populară a Găgăuziei este aleasă persoana care a împli-
nit vârsta de 21 de ani. Există o ierarhie a funcţiilor de 
demnitate publică obţinute prin alegere şi, astfel, cen-
zul de vârstă în acest sens este binevenit.)

43. Articolul 76. Stabilirea datei alegerilor
(3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi 

decret al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileş-
te data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate 
vor avea loc peste cel puţin 60 de zile, dar nu mai târziu 
de 3 luni de la dizolvarea Parlamentului.

(Constatăm faptul că, în 2009, legiuitorul ordi-
nar a desconsiderat principiile constituționalității și 
legalității. A se vedea art.76 alin.(3): „În cazul dizol-
vării Parlamentului, prin acelaşi decret al Preşedintelui 
Republicii Moldova, se stabileşte data alegerii noului 
Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc în termen 
de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a 
decretuluiˮ.

În temeiul art.61 alin.(3) din Constituţie, alegerile 
deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 
luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea 
Parlamentului precedent.

Conform prevederilor art.1 alin.(2) din Regulamen-
tul Parlamentului, alegerile deputaţilor se desfăşoară 
în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la 
dizolvarea Parlamentului precedent.

Dispoziţia introdusă la alin.(3) al art.76 din Codul 
electoral „Alegerile anticipate vor avea loc în termen 
de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare 
a decretului.” o considerăm contrară prevederilor 
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art.61 alin.(3) din Constituţia RM şi, prin urmare, 
Legea nr.24-XVII din 15 iunie 2009 privind aplica-
rea articolului 76 alineatul (3) al Codului electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 de asemenea în 
partea ce ţine de „termenul de 45 zileˮ contravine 
prevederilor art.61 alin.(3) din Constituţie, unde le-
giuitorul expres statuează două momente esenţiale 
privind perioada de timp în care urmează să se des-
făşoare alegerile parlamentare. 

În conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din 
Codul electoral, în cazul alegerilor anticipate, dacă şi 
după votarea repetată alegerile sunt declarate nevala-
bile sau nule, Preşedintele Republicii Moldova, prin 
decret, stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, ţinând 
cont de termenul indicat la art.76 alin.(3) din prezentul 
cod.

Potrivit prevederilor art.7, Constituţia Republicii 
Moldova este Legea ei Supremă. Nicio lege şi niciun 
alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei 
nu are putere juridică. 

Astfel, considerăm că a apărut o discordanţă între 
prevederile Codului electoral (art.76 alin.(3) şi art.94 
alin.(2)), care este o lege organică, şi cele ale prevede-
rilor normei constituţionale (art.61 alin.(3)).

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.2243-
IV din 15 iunie 2009 privind dizolvarea Parlamentului 
în partea ce ţine de prevederile art.76 alin.(3) din Codul 
electoral îl considerăm ca fiind neconform prevederilor 
normelor constituţionale statuate de legiuitor la art.61 
alin.(3) şi, respectiv, art.7.

În temeiul alin.(3) art.61 din Constituţie: Alegerile 
deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult 3 luni 
de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parla-
mentului precedent.

Considerăm că Parlamentul a interpretat eronat o 
prevedere a art.76 alin.(3) Cod electoral care este în 
contradicţie cu prevederile art.61 alin.(3) din Constitu-
ţie şi, respectiv, în conformitate cu prevederile statuate 
la art.7 din Constituţie, astfel conchidem că orice lege 
sau alt act juridic, care contravine prevederilor Consti-
tuţiei, nu are putere juridică.

Cu regret, constatăm: Curtea Constituţională, în 
Hotărârea nr.5 din 16 martie 2010, statuează expres 
faptul că Preşedintele în exerciţiu are obligaţia de a 
emite decretul privind dizolvarea Parlamentului şi 
stabilirea datei alegerilor anticipate în termenele pre-
văzute de art.76 alin.(3) din Codul electoral. (Art.76 
alin.(3) din Codul electoral a fost amendat prin Le-
gea nr.119 din 18.06.2010 pentru modificarea şi com-
pletarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiem-
brie 1997, în vigoare la 29.06.2010.)

Este regretabil faptul că unica autoritate de 
jurisdicție constituțională, precum este Curtea 
Constituțională, face trimitere la o normă de drept 
neconstituţională. Conștientizăm că norma de drept 
se prezumă a fi constituţională atâta timp cât Curtea 
nu s-a pronunţat în această privinţă. Curtea acţio-
nează doar la sesizare, iar atunci când niciunul din-
tre subiecţii abilitaţi cu dreptul de a sesiza Curtea 
nu reacţionează, avem ceea ce merităm – nihilism 
juridic.

44. Articolul 77. Înregistrarea concurenţilor electo-
rali

Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centra-
lă, concurenţii electorali depun actele indicate la art.44, 
cu excepția celor prevăzute la alin.(1) lit.g).

(Prevederile lit.g) sunt aplicabile numai candidaților 
la funcția de primar.)

45. Articolul 78. Condiţiile speciale pentru listele de 
subscripţie 

(5) Nu se admite depunerea unor liste de subscrip-
ţie suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală 
a primit şi a înregistrat în registru setul de documente 
prevăzut la art.44, cu excepția celor din alin.(1) lit.g). 
(Prevederile lit.g) sunt aplicabile numai candidaților la 
funcția de primar.)

46. Articolul 83. Buletinele de vot
(1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate 

cu capitolul 8 (art.48 şi art.49), care se aplică în modul 
corespunzător. Pentru concurenţii electorali – partid 
politic, alte organizaţii social-politice, bloc electoral – 
în buletinul de vot se alocă un spațiu de două patrula-
tere, iar pentru candidatul independent – un patrulater. 
În patrulaterul suplimentar, rezervat pentru concurenţii 
electorali – partid politic, alte organizaţii social-politi-
ce, bloc electoral –, în partea stângă, se imprimă sem-
nul sau simbolul concurentului care a înaintat lista de 
candidați, iar în partea de mijloc a acestuia, alegătorul 
va înscrie personal cu pixul numele și prenumele can-
didatului pentru care votează, din lista concurentului 
electoral, care a fost înregistrată la CEC. (Se concreti-
zează particularitățile buletinului de vot după modelul 
propus de subsemnat).

47. Articolul 84. Votarea
(1) Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se 

efectuează în conformitate cu capitolul 9 (art.50- 
art.55), care se aplică în modul corespunzător. Alegăto-
rul votează pentru un partid politic, alte organizaţii so-
cial-politice, bloc electoral sau pentru un candidat din 
lista acestora, înscriind numele și prenumele acestuia în 
buletinul de vot sau pentru un candidat independent.

(Alineatul (1) se completează cu o nouă teză, care 
aduce mai multă lumină și indică expres că alegătorul 
are la dispoziție trei opțiuni, care poate vota doar pentru 
una dintre ele/acestea.)

Articolul 84 se completează cu alineatul (4) cu ur-
mătorul cuprins: 

„(4) Președintele biroului electoral al secției de vo-
tare respective va înainta un demers scris către instituţi-
ile de învăţământ din localitate pentru confirmarea sau 
infirmarea statutului de student/elev al persoanei care 
și-a exercitat dreptul de vot/de a alege în baza carnetu-
lui de student/elev. Instituția de învățământ va prezenta 
biroului electoral răspunsul său în aceeași ziˮ.

48. Articolul 85. Numărarea voturilor şi totalizarea 
rezultatelor alegerilor

Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor ale-
gerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu 
prevederile art.56-art.60 ale capitolului 10, care se apli-
că în modul corespunzător. Voturile acordate pentru un 
candidat din lista unui partid politic, unei organizaţii 
social-politice, unui bloc electoral sunt considerate vo-
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turi acordate pentru acești concurenți electorali. Dis-
tribuirea voturilor între candidații din lista unui partid 
politic, unei organizaţii social-politice sau a unui bloc 
electoral se efectuează după metoda subsemnatului.

(Articolul se completează cu două propoziții/teze 
noi.) 

49. Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezenta-
re

(2) Pragul minim de reprezentare constituie urmă-
toarele proporţii din voturile valabil exprimate în an-
samblu pe ţară:

pentru un partid, o organizaţie social-politică – a) 
4 la sută;

pentru un bloc electoral, format din 2 partide şi/b) 
sau organizaţii social-politice, – 7 la sută;

pentru un bloc electoral, constituit din 3 şi mai c) 
multe partide şi/sau organizaţii social-politice, – 9 la 
sută;

pentru un candidat independent – 1 la sută sau d) 
coeficientul electoral.

(Realmente, se propune formarea unui parlament 
reprezentativ și acordarea unei șanse efective candida-
tului independent de a accede în legislativ.)

50. Articolul 87. Numărarea mandatelor obţinute 
de concurentul electoral 

La art.87 alin.(2) și (3), cifra „2ˮ se substituie prin 
„1ˮ.

(2) Distribuirea mandatelor de deputat între parti-
de, alte organizaţii social-politice şi blocuri electora-
le se efectuează numai după ce se stabileşte numărul 
candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 
1 la sută din voturile valabil exprimate ale alegători-
lor/atins coeficientul electoral şi se scade numărul re-
spectiv de candidaţi independenţi din numărul total de 
mandate de deputat în Parlament. Numărul total de vo-
turi valabil exprimate se împarte la numărul de manda-
te de deputat, obţinându-se astfel coeficientul electoral 
al alegerilor parlamentare respective.

(3) Numărul de voturi ce le revin candidaţilor inde-
pendenţi care au acumulat cel puţin 1 la sută din vo-
turile valabil exprimate/atins coeficientul electoral se 
scade din numărul total de voturi valabil exprimate în 
alegerile parlamentare respective. Numărul de voturi 
obţinut se împarte la numărul de mandate de deputat 
rămase după scăderea mandatelor obţinute de candi-
daţii independenţi, obţinându-se astfel coeficientul 
electoral secund al alegerilor parlamentare respective 
pentru concurenții electorali – partide, alte organizaţii 
social-politice şi blocuri electorale.

(Candidatul independent se consideră ales dacă nu-
mărul de voturi valabil exprimate obţinut de el consti-
tuie cel puţin unu la sută din cele exprimate în ansam-
blu pe ţară, sau candidatul independent este declarat 
ales dacă numărul de voturi valabil exprimate pentru el 
se încadrează în coeficientul electoral al alegerilor par-
lamentare. Altminteri, nu are rost ca instituţia juridică 
candidat independent să mai existe pentru alegerile 
Parlamentului, fiindcă această instituţie şi-a demon-
strat viabilitatea doar în scrutinele electorale locale.)

51. Articolul 90. Atestarea rezultatelor alegerilor de 
către Comisia Electorală Centrală

Art.90 se completează cu alin.(3) cu următorul 
conținut: 

„(3) Avizul și hotărârea Curții Constituționale se 
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldovaˮ.

52. Articolul 91. Alegerile nevalabile
Comisia Electorală Centrală consideră alegerile ne-

valabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/3 din 
numărul de persoane înscrise în listele electorale (lis-
tele electorale principale/de bază și suplimentare). 

(Se concretizează unii termeni utilizați. Pragul de 
participare la scrutin urmează să există în legislație, 
deoarece acesta impune concurenții electorali inițial 
să facă agitație în scopul informării, convingerii ale-
gătorilor de a participa la scrutin și doar ulterior de a 
susține candidatura acestora.)

53. Articolul 93. Votarea repetată
(3) Votarea repetată se consideră valabilă indiferent 

de numărul de alegători care au participat la vot.
54. Articolul 94. Alegerile noi
(1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sunt 

declarate nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte 
data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel 
puţin 60 de zile de la data când alegerile sunt declarate 
nule.

(2) În cazul alegerilor anticipate, dacă şi după vota-
rea repetată alegerile sunt declarate nule, Preşedintele 
Republicii Moldova, prin decret, stabileşte data desfă-
şurării alegerilor noi, ţinând cont de termenul indicat 
la art.76 alin.(3).

(Sintagma „nevalabile sauˮ urmează a fi exclusă 
din alineatele (1) și (2), deoarece, în temeiul art.93 
alin.(3) din Codul electoral, votarea repetată se con-
sideră valabilă indiferent de numărul de alegători care 
au participat la vot.)

55. Articolul 105. Campania electorală
(1) Campania electorală pentru alegerea Preşedin-

telui Republicii Moldova începe în aceeași zi pentru 
toți concurenții electorali, dar nu mai devreme de 
30 de zile înainte de ziua alegerilor și se desfăşoară 
în conformitate cu prevederile capitolului 7 (art.45-
art.47), care se aplică în modul corespunzător. (asi-
gurarea egalității de șanse pentru toți concurenții 
electorali)

56. Articolul 111. Confirmarea legalității alegerilor 
În termen de 10 zile de la primirea actelor de la 

Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de 
soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a 
contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de 
legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, 
printr-un aviz, legalitatea alegerilor care se publică în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(Reținem: Curtea Constituțională, începând cu 
2014, a desconsiderat această prevedere legală și, toto-
dată, propunem publicarea avizului respectiv în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova.)

57. Articolul 112. Validarea mandatului de Preşe-
dinte al Republicii Moldova

(1) Curtea Constituţională confirmă rezultatele ale-
gerilor şi validează alegerea unui candidat, adoptând o 
hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova.
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(Cuvântul „imediatˮ se substituie cu sintagma „în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldovaˮ.)

58. Articolul 119. Alegerile locale
(3) În unităţile administrativ-teritoriale cu statut 

special, alegerile locale se desfăşoară în conformitate 
cu prevederile prezentului cod. 

(Recomandăm excluderea textului „şi cu actele 
adoptate de autorităţile reprezentative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale respectiveˮ din alineatul (3). 
Alegerile locale în unităţile administrativ-teritoriale cu 
statut special, de asemenea, urmează să se desfășoare 
de către CEC și în teritoriul unităţilor administrativ-
teritoriale cu statut special nu poate exista o Comisie 
Electorală Centrală autonomă/proprie.)

59. Articolul 124. Condiţiile speciale pentru a fi 
ales

Propunem o nouă redacţie a art.124 alin.(1): „Au 
dreptul de a fi aleşi consilieri în consiliile locale de 
nivelul întâi cetăţenii Republicii Moldova cu drept de 
vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta 
de 18 ani, iar consilieri în consiliile locale de nivelul 
doi au dreptul de a fi aleşi cetăţenii Republicii Mol-
dova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua 
alegerilor, vârsta de 21de aniˮ.

(Deputat al Adunării Populare a Găgăuziei (Găgă-
uzi-Yeri) poate fi persoana care a atins vârsta de 21 de 
ani, iar consilierii raionali şi consilierii municipali de 
ce nu ar avea aceleaşi condiţii de alegere?)

60. Articolul 135. Confirmarea legalităţii alegerilor 
şi validarea mandatelor

(1) Consiliile electorale de circumscripţie ale uni-
tăţilor administrativ-teritoriale, atât de nivelul întâi, 
cât și cele de nivelul doi, prezintă procesele-verbale 
cu privire la rezultatele alegerilor în judecătoriile de 
circumscripţie, unde sunt situate consiliile electorale 
de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritori-
ale respective. Consiliul electoral de circumscripţie al 
municipiului Chişinău, precum și cel al Diasporei și al 
unității administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și 
mun. Bender, vor prezenta actele respective în judecă-
toria Chişinău.

(Luând în considerare prevederile Legii nr.76 din 
21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor 
judecătorești, recomandăm o nouă redacție a alinea-
tului (1))

61. Articolul 144. Iniţierea referendumului republi-
can

(1) Referendumul republican poate fi iniţiat de:
a) un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Re-

publicii Moldova cu drept de vot. În cazul referendu-
mului constituţional, se aplică prevederile art.141 alin.
(1) lit.a) din Constituţie;

 b) un număr de cel puţin o treime din deputaţii în 
Parlament;

c) Preşedintele Republicii Moldova;
d) Guvern. 
(2) Subiecţii menţionaţi la alin.(1) lit.a), b) şi d) pot 

iniţia orice tip de referendum prevăzut la art.143, iar 
cel specificat la alin.(1) lit.c) – doar referendum repu-
blican legislativ şi consultativ.

(Propunem o nouă redacție a alineatului (2). 

Reținem că subiecţii indicați la art.144 alin.(1) lit.a), b) 
şi d) din Codul electoral pot iniţia orice tip de referen-
dum prevăzut la art.143, iar cel relevat la alin.(1) lit.c) 
poate iniţia doar referendum republican legislativ şi 
consultativ.

În opinia noastră, prevederile alin.(2) art.144 Cod 
electoral cotravine clauzei normei constituţionale sta-
tuate la art.141 alin.(1) din Constituţie, unde expres 
este stipulat faptul existenţei a trei subiecţi abilitaţi cu 
dreptul de iniţiativă de revizuire a Constituţiei şi Pre-
şedintele Republicii Moldova nu ce regăseşte printre 
aceştia, astfel considerăm că alineatul (2) al art.144 
Cod electoral urmează a fi expus într-o nouă redacţie: 
Subiecţii menţionaţi la alin.(1) lit.a), b) şi d) pot iniţia 
orice tip de referendum prevăzut la art.143, iar cel spe-
cificat la alin.(1) lit.c) – doar referendum republican 
legislativ şi consultativ. Deoarece Preşedintele RM, în 
temeiul art.73 din Constituție, se regăseşte printre cei 
patru subiecţi abilitaţi cu dreptul de iniţiativă legislati-
vă, iar, conform art.88 lit.f) din Constituţie, poate cere 
poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asu-
pra problemelor de interes naţional. Mai mult, după 
reforma constituțională din 5 iulie 2000, conform pre-
vederilor art.141 alin.(1) din Constituție, Președintele 
RM nu mai este abilitat cu dreptul de inițiativă privind 
revizuirea Constituției.)

62. Articolul 145. Restricţiile privind desfăşurarea 
referendumului republican

(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de 
asemenea, cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după 
ziua desfășurării alegerilor parlamentare, prezidențiale 
şi locale generale, precum şi în ziua altui referendum 
republican.

Recomandăm o nouă redacţie a art.145 alin.(2):
Referendumul republican nu poate avea loc, de ase-

menea, cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după ziua 
desfăşurării oricărui tip de alegeri (alegeri parlamen-
tare, prezidențiale şi locale generale) sau referendum 
republican, decât dacă se desfăşoară în aceeaşi zi.

(Astfel ar fi economisite resurse financiare consi-
derabile, ar exista o stabilitate relativă a puterii în pe-
rioada ce precede un scrutin sau ulterioară desfăşurării 
acestuia, iar în aceeaşi zi nu pot avea loc referendu-
muri republicane unde problemele expuse la plebiscit 
se exclud reciproc.)

63. Articolul 146. Problemele supuse referendumu-
lui republican

(1) Referendumului republican pot fi supuse pro-
blemele privind:

a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova și re-
vizuirea Constituţiei Republicii Moldova. 

(Adoptarea și revizuirea Constituţiei Republicii 
Moldova prin referendum republican constituțional, de 
către popor, în opinia noastră, sunt în deplină concor-
danţă cu prevederile art.2 alin.(1) şi, respectiv, art.75 
alin.(1) din Constituţie.)

64. Articolul 156. Responsabilitatea pentru corecti-
tudinea întocmirii listelor de subscripţie

(1) Persoana care colectează semnăturile semnează 
fiecare foaie din listele de subscripţie, făcând o men-
ţiune de atestare a faptului că semnăturile au fost co-
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lectate personal şi că identitatea persoanelor ale căror 
nume apar în liste a fost verificată, în baza actului de 
identitate, personal de către colector. 

(Cerința „Fiecare foaie se autentifică prin aplica-
rea ştampilei autorităţii publice locale respectiveˮ se 
exclude.)

(3) Sunt considerate nule şi neavenite listele de 
subscripţie completate până la înregistrarea grupului 
de iniţiativă; listele care nu sunt semnate de colectorul 
semnăturilor. 

(Ultima teză „listele care nu au fost autentificate 
prin aplicarea ştampilei autorităţii administraţiei pu-
blice locale respectiveˮ din alineatul (3) se exclude.)

65. Articolul 168. Adoptarea, publicarea şi intrarea 
în vigoare a hotărârii supuse referendumului republi-
can

Recomandăm următoarea redacţie a alin.(2): „Ho-
tărârea adoptată prin referendum republican se publi-
că în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Data 
adoptării hotărârii se consideră ziua desfăşurării refe-
rendumului republican. Hotărârea intră în vigoare la 
data publicării în Monitorul Oficial sau la data indicată 
în eaˮ.

(Sintagma „într-o ediţie specială a Monitorului 
Oficial al Republicii Moldova” urmează a fi substitu-
ită prin „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 
întrucât toate actele oficiale se publică iniţial în ediţia 
periodică Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi 
doar textele integrale ale documentelor normative ce 
țin de domeniul construcţiilor se publică într-o ediţie 
specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova. 
Pentru Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 
specială, situaţia este incertă, de aceea este necesară o 
reglementare expresă cu referire la această publicaţie 
care până în prezent nu-şi găseşte reflectare în catalogul 
publicaţiilor editate pe teritoriul Republicii Moldova.)

66. Articolul 169. Anularea sau modificarea hotărâ-
rii adoptate prin referendum republican

Anularea sau modificarea hotărârii adoptate prin 
referendum republican se face, de asemenea, prin refe-
rendum republican sau utilizându-se procedurile pre-
văzute pentru revizuirea Constituţiei.

(Considerăm oportună completarea normei con-
stituţionale (art.75) cu o nouă dispoziţie, care ar sta-
bili: Anularea sau modificarea hotărârii adoptate prin 
referendum republican se face, de asemenea, prin 
referendum republican sau utilizându-se procedurile 
prevăzute pentru revizuirea Constituţiei cu o majorita-
te calificată de ¾ din numărul deputaţilor şi, astfel, în 
acest caz, art.169 din Codul electoral ar suporta unele 
ajustări.)

67. Articolul 171. Referendumul republican neva-
labil

Comisia Electorală Centrală declară nevalabil refe-
rendumul republican dacă la el au participat mai puţin 
de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în liste.

(Pragul de participare la referendum este unul opor-
tun și necesar.)

68. Articolul 177. Problemele supuse referendumu-
lui local

(1) Referendumului local pot fi supuse probleme 
care au o importanţă deosebită pentru localitatea re-
spectivă şi care ţin de competenţa autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale. Referendumului local pot fi 
supuse de asemenea problemele privind modificarea 
subordonării administrativ-teritoriale a localităţilor 
cu înaintarea ulterioară după caz a propunerilor de 
modificare şi completare a legii cu privire la orga-
nizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldo-
va.

Propunem completarea alin.(1) cu următoarea 
dispoziţie: Referendumului local pot fi supuse de ase-
menea problemele privind modificarea subordonării 
administrativ-teritoriale a localităţilor cu înaintarea ul-
terioară după caz a propunerilor de modificare şi com-
pletare a Legii cu privire la organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova.

69. Articolul 178. Problemele ce nu pot fi supuse 
referendumului local 

Referendumului local nu pot fi supuse problemele:
i) privind modificarea subordonării administrativ-

teritoriale a localităţilor cu excepţia cazurilor prevăzu-
te de Legea privind statutul juridic special al Găgăuzi-
ei (Gagauz-Yeri).

(Considerăm oportună excluderea acestei restricţii 
şi acordarea cetăţenilor dreptului de a decide singuri 
soarta localităţii sau unităţii administrativ-teritoriale. 
Altfel spus, cetăţenii urmează, prin referendum local, 
să decidă din componenţa cărei unităţi administrativ-
teritoriale va face parte localitatea lor, atât la nivelul 
unu, cât şi la nivelul doi, luând ca reper zona limitrofă 
a localităţilor respective.)

70. Articolul 203. Intrarea în vigoare
Prezentul cod intră în vigoare la data publicării. 

[Sintagma „şi se aplică de la data adoptării” din 
art.203 se declară neconstituţională prin HCC nr.15 
din 27.05.1998.]

(Asupra neconstituționalității acestei prevederi, noi 
ne-am expus deja pe 08.12.1997.)

Art.II. – Articolul 1811 alin.(1) din Codul penal al 
Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (re-
publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2009, nr.72-74, art.195), cu modificările și completări-
le ulterioare, se completează după cum urmează: 

după sintagma „în cadrul alegerilor – 
parlamentareˮ se introduce/include cuvântul 
„prezidențialeˮ.

Art.III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 30 de zile de la data pu-
blicării prezentei legi, va asigura republicarea Codului 
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, precum şi cu renu-
merotarea elementelor actului legislativ şi corectarea, 
după caz, a tuturor trimiterilor la acestea.

PREŞEDINTELE 
PARLAMENTuLuI  Andrian CANDu

Nr.... Chișinău, ... 2017
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Paradoxul moldovenesc: În Parlamentul Republicii 
Moldova nu a fost ales niciun candidat independent, 
însă de fiecare dată după alegerile parlamentare apar şi 
deputaţi independenţi, care se mai numesc neafiliaţi. 

Din anii ’90 încoace, se resimte o problemă acută 
privind calitatea componenţei corpului legislativ. Ac-
tualmente, legislația prevede expres faptul că deputa-
tul poate fi susținut în activitatea sa atât de un asistent 
remunerat, cât şi de cei voluntari. Într-o perioadă de 
criză financiară, deputații nu aveau dreptul moral să 
voteze asemenea proiecte de legi ce necesitau cheltu-
ieli suplimentare din bugetul de stat.

Cu regret, aceștia sunt parlamentarii care au venit 
cu „spiska” partidelor şi considerăm că ar fi potrivit în 
acest context să-l cităm pe Benjeamin Disraeli, care în-
tr-o zi le-a declarat colegilor săi din Parlament: „Dom-
nilor, jumătate dintre dvs. sunteţi nişte proştiˮ. Cuvin-
tele lui produseră efectul unui fulger într-o zi senină. 
Toată lumea fu scandalizată şi i se ceru să se dezică de 
tot ce a declarat. Disraeli acceptă şi răspunse prompt: 
„Domnilor, jumătate dintre dvs. nu sunt proştiˮ.

Noi nu vom da asemenea calificative care ar putea 
fi concepute drept insulte etc., însă, parafrazându-l pe 
Disraeli, afirmăm cu referire la corpul legislativ al Re-
publicii Moldova: 

„Domnilor, jumătate din componenţa corpului le-
gislativ este prost pregătită pentru a legiferaˮ. 

„Domnilor, jumătate din componenţa corpului le-
gislativ are competenţele necesare de a legiferaˮ. 

Apropo, acum, după tentativa nereușită (din 2013) 
de instituire a sistemului electoral mixt [21], recoman-
dăm o soluție simplă pentru a avea un parlament repre-
zentativ de Legislatura a XXI-a. Deci reiterăm sugesti-
ile noastre, astfel formalizându-le și expunându-le pen-
tru ca și candidatul independent să devină un concurent 
electoral real într-un scrutin electoral pentru alegerea 
Parlamentului Republicii Moldova. Odată stabilită 
starea de lucruri referitoare la acest compartiment, am 
decis să elaborăm un proiect de lege și să-l expediem 
Parlamentului Republicii Moldova, Președintelui Re-
publicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova 
care, ulterior, în speranța de a fi adoptat de către Par-
lamentul Republicii Moldova, va putea soluționa pro-
blema reprezentativității în Parlament, fără a modifica 
sistemul electoral, precum s-a încercat în 2013, dar, cu 
regret, tot în acel an, la un interval de timp foarte scurt, 
legiuitorul nostru și-a revăzut poziția și astfel sistemul 
electoral mixt în Republica Moldova a fost în vigoare 
doar în perioada 20.04.2013 [21] - 10.05.2013 [22].

Concluzii. Republica Moldova, ca stat suveran și 
independent, respectând recomandările Codului bune-
lor practici în materie electorală, poate să amendeze 
legislația electorală, fără a distorsiona sistemul elec-
toral în ansamblu. Astfel, prin derogare de la preve-
derile pct.2 b din Liniile Directoare, adoptate de către 
Comisia de la Veneţia la cea de-a 51-a sesiune plenară 
(Veneţia, 5-6 iulie 2002), pct.63-65 din Raportul Ex-
plicativ, validat de asemenea de Comisia de la Veneţia 
la cea de-a 52-a sesiune plenară (Veneţia, 18-19 oc-

tombrie 2002), și în coroborare cu prevederile pct.59 
din Raport, în care este statuat faptul că alegerile nu 
sunt desfăşurate în vacuum, ci în contextul unui sistem 
electoral specific şi al unui sistem de partide existent, 
Parlamentul Republicii Moldova este în drept să re-
ducă pragul de reprezentativitate atât pentru partidele 
politice, blocurile electorale, cât și pentru candidații 
independenți. Deci numai în cazul micșorării pragului 
electoral de reprezentativitate pentru toți concurenții 
electorali, inclusiv pentru candidații independenți, 
această derogare își va găsi sprijin și credibilitate în 
fața alegătorului. Prin urmare, stabilitatea regulilor tre-
buie să fie astfel asigurată încât să excludă orice suspi-
ciune de manipulare. Altfel spus, micșorarea pragului 
de reprezentativitate doar pentru partidele politice și 
blocurile electorale poate, și va fi considerată, de că-
tre alegător o suspiciune de tentativă de manipulare a 
acestuia. De aceea trebuie evitate nu numai manipulă-
rile în favoarea partidelor, ci chiar și tentativele de ma-
nipulare. Considerăm oportune și necesare propunerile 
noastre pentru a acorda șanse reale și eficiente tuturor 
concurenților electorali de a accede în Parlament, ast-
fel încât Parlamentul de legislatura a XXI-a să devină 
cu adevărat unul reprezentativ. 

Așadar, alegătorul, conștient și responsabil de soar-
ta sa și a copiilor și părinților săi, dar și a acestui popor, 
va avea oportunitatea de a vota corect, evitând alege-
rea partidelor politice corupte și a politicienilor corupți 
până în măduva oaselor, dar va putea alege într-adevăr 
deputatul său, desemnând un candidat independent sau 
un candidat de pe lista unui partid, înscriind personal 
în buletinul de vot numele și prenumele persoanei re-
spective din lista candidaților acelui partid politic, în-
registrată la CEC.

Prin urmare, chestiunea privind amendarea Codu-
lui electoral poate și trebuie să fie soluționată în Parla-
ment, și nu în stradă.

În final, dacă rezultatele studiului nostru vor fi lua-
te în considerare de către guvernare și ulterior proble-
ma va fi soluționată, atunci câștigător și beneficiar al 
acestei soluții nu va fi nici opoziția și nici guvernarea, 
ci Măria Sa Poporul, care este Suveranul Republicii 
Moldova.

Urmare a dezbaterilor ce au loc în societate privi-
tor la acest subiect, suntem siguri că cea mai reușită 
soluție care va aduce liniște și pace în societate este 
acceptarea de către legiuitor a propunerii Institutului 
de Creație Legislativă „Lex Scriptaˮ, care rezolvă pro-
blema circumscripțiilor electorale și reprezentării în 
Parlament a cetățenilor Republicii Moldova din stânga 
Nistrului și mun. Bender, a acelora din Diasporă, pre-
cum și a femeilor și a minorităților etnice.

Prin urmare, sistemul electoral existent îmbunătățit 
după modelul propus de Institutul de Creație Legisla-
tivă „Lex Scriptaˮ va asigura respectarea principiilor 
reprezentativității, concurenței loiale și meritocrației.

Prezentat la 28.06.2017
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Уголовные кодексы многих стран не содер-
жат специальных норм об ответственности 

за врачебные преступления. Однако учитывая, что 
большинство этих преступлений против жизни и 
здоровья пациентов совершаются по неосторожно-
сти, ответственность врачей и других медицинских 
работников за их совершение можно квалифициро-
вать по статьям, предусматривающим ответствен-
ность за неосторожное лишение жизни пациента 
или причинение ему по неосторожности телесных 
повреждений различной тяжести.

Статья 84 главы I УК Аргентины – «Престу-
пления против жизни», предусматривает: «На-
казывается лишением свободы на срок от шести 
месяцев до пяти лет тюремного заключения и 
специальным поражением в правах на срок от 
пяти до десяти лет тот, кто по неосторожности, 
небрежности, неопытности в своем ремесле или 
профессии либо вследствие несоблюдения пра-
вил или должностных обязанностей причинил 
смерть другому лицу». Таким образом, в слу-
чае гибели пациента врач не сможет ссылать-
ся на свою неопытность в своей профессии как 
оправдывающее обстоятельство. Аналогичным 
образом сформулирована ст. 94 УК Аргентины, 
предусматривающая ответственность за неосто-
рожные телесные повреждения любой тяжести.

Весьма строгие наказания УК Аргентины пред-
усматривает за незаконное производство аборта. 
Статья 85 имеет следующее содержание: «Тот, кто 
произвел аборт, наказывается:

- лишением свободы на срок от трех до пяти лет 
каторжных работ или тюремного заключения, если 
действовал, не получив согласия женщины. Срок 
наказания может быть увеличен до пятнадцати лет, 
если деяние повлекло смерть женщины».

Статья 86 предусматривает ответственность за 
производство аборта врачами, другими медицин-
скими работниками: «Подвергаются наказаниям, 
установленным в предыдущей статье [т.е. в ст. 85] и, 
кроме того, специальному поражению в правах на 
двойной срок основного наказания те врачи, хирур-
ги, акушерки или аптекари, которые злоупотребили 

своими знаниями или умением с целью произвести 
аборт или содействовать его производству».

В УК Голландии раздел XXI озаглавлен «Смерть 
или телесные повреждения, причиненные в резуль-
тате небрежности или неосторожности» (ст. 307-
309).

Статья 307 предусматривает: «Лицо, которое по 
небрежности или неосторожности ответственно за 
смерть другого лица, подлежит сроку тюремного 
заключения, или заключению не более десяти ме-
сяцев, или штрафу четвертой категории (двадцать 
пять тысяч гульденов)» (ст. 23 УК Голландии).

Статья 308. Предусматривает: «Лицо, которое 
по небрежности или неосторожности ответственно 
за тяжкие телесные повреждения другого лица или 
за такие телесные повреждения, которые вызывают 
временную болезнь или временную неспособность 
выполнять свои должностные или профессиональ-
ные обязанности, подлежит сроку тюремного за-
ключения, или заключению не более шести меся-
цев, или штрафу четвертой категории».

Стать 309 предусматривает, что судья может 
также предписать лишение права заниматься той 
профессиональной деятельностью, в ходе занятия 
которой было совершено преступление. Полагаем, 
что эта мера может быть применена и в случае со-
вершения врачебного преступления.

Обращают на себя внимание весьма мягкие на-
казания, предусмотренные УК Голландии за выше-
указанные преступления даже по сравнению с УК 
Аргентины, не говоря уже о наказаниях, предусмо-
тренных в УК стран СНГ и бывших социалистиче-
ских стран.

Более строгие наказания статья 296 УК Голлан-
дии предусматривает за незаконное производство 
аборта.

Глава 25 УК Дании озаглавлена «Насильствен-
ные преступления против личности» (§241, 249).

§ 241 гласит: «Любое лицо, которое по небреж-
ности причиняет смерть другому лицу, подлежит 
штрафу, простому заключению под стражу или тю-
ремному заключению, не превышающему четырех 
месяцев, или при отягчающих обстоятельствах – 
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тюремному заключению на любой срок, не превы-
шающий четырех лет».

§ 249 гласит: «Любое лицо, которое по небреж-
ности причиняет серьезный ущерб лицу или здоро-
вью других лиц, подлежит штрафу, или простому 
заключению под стражу, или тюремному заклю-
чению на любой срок, не превышающий четырех 
месяцев, или при отягчающих обстоятельствах – 
тюремному заключению на любой срок, не превы-
шающий четырех лет».

Глава XIX УК Польши регламентирует ответ-
ственность за преступления против жизни и здоро-
вья, в том числе совершенные и по неосторожно-
сти, а также за незаконное производство аборта.

Согласно статье 155 УК Польши, «кто неумыш-
ленно вызывает смерть человека, подлежит наказа-
нию лишением свободы на срок от трех месяцев до 
пяти лет».

За неосторожные тяжкие телесные повреждения 
ответственность наступает, согласно УК Польши, 
по ст.156, §2, предусматривающей лишение свобо-
ды на срок до трех лет.

Отдел II Книги второй УК Франции озаглавлен 
«О неумышленных посягательствах на жизнь» и 
включает статьи 221-6 и 221-7. Согласно ст.221-6, 
«причинение смерти другому человеку в резуль-
тате оплошности, неосторожности, невнимания, 
небрежности или неисполнения обязанности по 
безопасности или предосторожности, возложен-
ной законом или регламентами, образует неумыш-
ленное убийство, которое наказывается тремя 
годами тюремного заключения и штрафом в раз-
мере 300 000 франков». Ст.221-7 предусматривает 
ответственность юридических лиц за причинение 
смерти по неосторожности. Полагаем, что при та-
кой формулировке ст.221-6 французские врачи не 
могут оправдывать перед правосудием лишение 
жизни пациента по ошибке как обстоятельство, 
якобы освобождающее от ответственности.

Аналогичным образом сформулирована ст. 222-
19 УК Франции, предусматривающая ответствен-
ность за неумышленные телесные повреждения, 
повлекшие полную утрату трудоспособности дру-
гого лица на срок более трех месяцев.

УК Франции содержит и раздел I Книги пятой, 
озаглавленный «О преступных деяниях в области 
здравоохранения», состоящий из четырех отделов:

Отдел I – О защите человеческого вида. Соглас-
но ст. 511-1 этого отдела, «практическая реализация 
евгеники, направленная на организацию селекции 
людей, наказывается двадцатью годами уголовного 
заключения».

Отдел II – О защите человеческого организма: 
ст.511-2 – 511-14 устанавливают ответственность 
за незаконное изъятие органов, тканей, клеток че-
ловека или продуктов его жизнедеятельности.

Отдел III – О защите человеческого эмбриона, 
включает ст. 511-158 – 511-25.

Отдел IV – Другие положения и дополнитель-
ные наказания, применяемые к физическим ли-
цам, и ответственность юридических лиц включает 
ст.511-26 – 511-28).

Первый раздел Второй книги УК Швейцарии 
озаглавлен «Неосторожное убийство» и имеет сле-
дующее содержание: «Кто причиняет смерть дру-
гому человеку по неосторожности, наказывается 
тюремным заключением или штрафом».

Минимальный срок наказания в виде тюремно-
го заключения составляет три дня. Там, где закон 
однозначно не устанавливает иное, максимальный 
срок данного вида наказания составляет три года 
(ст. 36 УК Швейцарии).

Врач является субъектом преступления, преду-
смотренного ст. 121, озаглавленной «Неуведомле-
ние о прерывании беременности»: «Врач, который 
согласно ст. 120 п. 2 не направляет уведомление 
о проведенном прерывании беременности компе-
тентному органу, наказывается арестом или штра-
фом».

Ранее мы также предлагали, чтобы и в услови-
ях нашей республики руководители медицинских 
учреждений уведомляли правоохранительные ор-
ганы о случаях гибели пациентов вследствие пре-
ступной врачебной небрежности и об установле-
нии уголовной ответственности за невыполнение 
этого требования.

Восьмой раздел УК Швейцарии включает статьи 
об ответственности и за преступления и проступки 
против общественного здоровья (ст.231-236).

Ст. 231 – распространение болезней;
Ст. 232 – распространение эпизоотий;
Ст. 233 – распространение вредителей;
Ст. 234 – загрязнение питьевой воды;
Ст. 235 – производство корма, вредного для здо-

ровья животных;
Ст. 236 – введение в обращение корма, вредного 

для здоровья животных.
Оригинальное дополнительное наказание пред-

усматривает ст. 56 УК Швейцарии «Запрещение 
посещать конкретный ресторан» следующего со-
держания: «Если чрезмерное злоупотребление 
спиртными напитками привело к совершению ли-
цом преступления или проступка, то судья, наряду 
с назначением наказания, может запретить винов-
ному посещать конкретный ресторан, в котором по-
требляются алкогольные напитки, на срок от шести 
месяцев до двух лет».

В третью главу УК Швеции «О преступлени-
ях против жизни и здоровья» включены и статьи, 
предусматривающие ответственность за причине-
ние по неосторожности смерти или телесных по-
вреждений другому человеку (ст.7-8).

Статья 7 имеет следующее содержание: «Лицо, 
которое причинило по неосторожности смерть дру-
гому человеку, должно быть приговорено за причи-
нение смерти другому лицу к тюремному заключе-
нию на срок не более двух лет. За причинение по 
неосторожности телесного повреждения или забо-
левания предусмотрено наказание в виде штрафа 
или тюремного заключения на срок не более шести 
месяцев».

В главу 28 УК японии включены статьи об от-
ветственности за преступления, состоящие в при-
чинении телесных повреждений по неосторожно-
сти (статьи 209-211).
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Согласно ст. 209, «тот, кто по неосторожности 
повредил тело другого человека, наказывается де-
нежным штрафом на сумму до трехсот тысяч иен 
или малым штрафом».

Ст. 210: «Тот, кто по неосторожности причинил 
смерть другому человеку, наказывается денежным 
штрафом до пятисот тысяч иен».

Статья 211, озаглавленная «Убийство или теле-
сное повреждение по неосторожности при осу-
ществлении профессиональной деятельности или 
по грубой неосторожности», гласит: «тот, кто при-
чинил смерть или телесное повреждение другому 
лицу тем, что не проявил той заботливости, кото-
рая требуется при осуществлении его профессио-
нальной деятельности, наказывается лишением 
свободы с принудительным физическим трудом, 
или тюремным заключением на срок до пяти лет, 
или денежным штрафом на сумму до пятисот ты-
сяч иен. Также наказывается тот, кто причинил по 
грубой неосторожности смерть или телесное по-
вреждение другому лицу». 

По нашему мнению, по этой статье могут квали-
фицироваться и действия медицинского персонала, 
причинившего по неосторожности смерть или те-
лесное повреждение пациенту при осуществлении 
профессиональной врачебной деятельности.

Врач в качестве субъекта преступления указан 
в ст. 214 УК Японии, озаглавленной «Производ-
ство аборта лицом, занимающимся специальным 
видом деятельности, и причинение в результате 
этого смерти или телесных повреждений»: «врач, 
акушерка, фармацевт или торговец медикамента-
ми, произведшие аборт по желанию или с согласия 
беременной женщины, наказываются лишением 
свободы с принудительным физическим трудом на 
срок от трех месяцев до пяти лет».

Проблема раскрытия, расследования и преду-
преждения врачебных преступлений, влекущих 
гибель тысяч пациентов или причиняющих тяжкие 
увечья, привлекает постоянное внимание ученых-
юристов, медиков, судебных медиков, практиче-
ских работников правоохранительных органов и 
лечебных учреждений.

Ю.Д. Сергеев и С.В. Ерофеев отмечают, что «к 
1999 году в зарубежной медицине была накоплена 
богатая информация как в сфере ответственности 
медицинского персонала, так и в области защиты 
прав пациента. Созданы международные органи-
зации, объединяющие специалистов по медицин-
скому праву, ятрогенной патологии, регулярно про-
ходят международные конференции. Активность 
зарубежных медиков и страховщиков в получении 
информации об эффективности медицинской по-
мощи обусловлена еще и внедрением страхования 
профессиональной ответственности и без вины и 
системы ускоренной компенсации ущерба при ти-
пично «виновных» нежелательных исходах.

Статья 140 УК Украины 2001 г. предусматри-
вает уголовную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фармацевтическим 
работником вследствие небрежного или недобро-

совестного отношения, если это повлекло тяжкие 
последствия для больного. Такие деяния наказы-
ваются лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет, или исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, или лишением свобо-
ды на тот же срок.

Аналогичная статья 213 содержится в УК ре-
спублики Молдова: «нарушение по халатности 
правил и методов оказания медицинской помощи, 
повлекшее:

а) причинение тяжкого телесного повреждения 
или иного тяжкого вреда здоровью;

б) смерть пациента,
наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением или без лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет».

За 2004-2005 гг. органы уголовного преследова-
ния Республики Молдова возбудили 19 уголовных 
дел по статье 213 УК РМ, более половины из кото-
рых возбуждены по факту гибели пациента.

Профессор Ю.Д. Сергеев в ряде своих науч-
ных работ (докторской диссертации, монографиях, 
журнальных и газетных статьях) неоднократно ар-
гументировал необходимость введения в Уголов-
ный кодекс РФ статьи, аналогичной статье 140 УК 
Украины и статье 213 УК Республики Молдова.

В настоящее время за аналогичные статьям 140 
УК Украины и 213 УК РМ врачебные преступления 
ответственность наступает согласно части 2 ст. 109 
УК РФ, предусматривающей ответственность за 
причинение смерти по неосторожности.

В Уголовном кодексе Румынии 1969 г. вообще 
нет ни одной статьи, предусматривающей ответ-
ственность за врачебные преступления. Ответ-
ственность за эти преступления может наступить 
по ст. 178 УК Румынии, части 2, которая по содер-
жанию аналогична ст.109 ч.II УК РФ.

В Германии создается ситуация, выгодная па-
циентам, удобная врачам и упрощенная для право-
судия. В немецкой юриспруденции принято цити-
ровать Кодекс Хаммурапи (Вавилон 1792-1750 гг. 
до н.э.): «Если врач оперировал человека с тяжелой 
раной, нанесенной металлическим ножом, что по-
влекло за собой смерть, то такому врачу следует от-
рубить руку».

§ 223 УК ФрГ предусматривает ответствен-
ность за врачебную ошибку, включая недостаточ-
ность разъяснения последствий вмешательств, 
которая наказывается лишением свободы до 5 лет 
или штрафом. На страже интересов врача и паци-
ента стоит апробированная годами законность, 
дающая основания утверждать: «Доверие хорошо, 
а право лучше».

Полагаем, что из стран СНГ наиболее детально 
регламентирована ответственность за врачебные 
преступления по Уголовному кодексу Украины 
2001 г. 

Итак, несмотря на некоторые различия, Уголов-
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ные кодексы многих стран предусматривают от-
ветственность за врачебные преступления против 
жизни, здоровья, имущества пациентов. По наше-
му мнению, было бы целесообразно эту категорию 
преступлений выделить в отдельную главу раздела 
преступлений против жизни и здоровья личности. 
Это в большей степени подчеркивало бы их обще-
ственную опасность, а также их специфичность и 
отличия от других преступлений против личности.

СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

в молдове
28 ноября 2006 г. Коллегия по уголовным делам 

Высшей судебной палаты Республики Молдова в 
расширенном составе – председателя коллегии и 
четверых судей, оставила в силе обвинительный 
приговор суда сектора Буюкань г. Кишинёва от 12 
октября 2005 г., которым врач-нейрохирург больни-
цы скорой помощи Г.С. был осужден по ст. 213 Уго-
ловного кодекса РМ за нарушение по халатности 
правил и методов оказания медицинской помощи, 
повлекшее гибель двух пациентов.

Судом первой инстанции он был осужден к 5 
годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года. В пользу жен потерпевших суд взы-
скал по 250 тысяч леев в возмещение морального 
вреда [7].

Максимальная сумма, взысканная в пользу па-
циента, зараженного в больнице СПИДом, состави-
ла 12 тысяч долларов.

в румынии
В июле 2004 в отношении хирурга Н.Ч. было 

возбуждено уголовное дело по обвинению в при-
чинении тяжких телесных повреждений пациенту 
И.Ж. Врач во время несложной операции повредил 
(по неосторожности) больному мочеиспускатель-
ный канал, а затем, из-за им же неудачно проведен-
ной операции, удалил пациенту детородный орган, 
расчленив его на три части [8].

Через четыре года в 2008 г., после долгих су-
дебных тяжб, Апелляционная палата Бухареста 
постановила взыскать с клиники, где Н.Ч. прово-
дил операцию, в пользу пациента И.Ж. 500 тысяч 
евро: сумму, неслыханную ни в богатой России, ни 
в других постсоциалистических странах. Тогда же 
клиника выплатила пациенту 250 тысяч евро и со-
гласилась выплатить и остальную сумму.

В начале 2009 года врач Т.У. (46 лет) Ортопе-
дической больницы Фоишор был осужден к двум 
годам лишения свободы условно и к возмещению 
вреда в сумме 500 тысяч евро за неосторожное при-
чинение телесных повреждений пациенту Д.Д. Это 
был второй подобный приговор после дела Н.Ч. Во 
время операции по поводу грыжи позвоночника и 
замены диска врач сильным ударом ортопедиче-
ского молотка повредил вену, из-за чего последо-
вало сильное кровотечение и операцию пришлось 
приостановить.

Родители пациента, тоже врачи, перевели его 
в другую больницу, но он получил вторую группу 
инвалидности. Спустя 4 года следствия и суда врач 

был осужден, но без лишения права практиковать 
медицину, и в настоящее время продолжает рабо-
тать по специальности в той же больнице Фоишор 
в Бухаресте [9].

в Украине
В 2001 г. средства массовой информации Украи-

ны и других стран, мировые радиостанции сооб-
щили о раскрытии во Львове преступной группы 
врачей, которые торговали человеческими почка-
ми. Было возбуждено уголовное дело, следователи 
провели большую работу по изъятию и изучению 
медицинской документации, допросу подозревае-
мых, свидетелей и потерпевших. Однако со вре-
менем дело было спущено на тормозах, а затем и 
вовсе прекращено.

Статья 140 УК Украины предусматривает уго-
ловную ответственность и довольно строгие на-
казания за ненадлежащее исполнение профессио-
нальных обязанностей медицинскими работника-
ми. «Статья то есть, но вердикты по ней суды не 
выносят. Трудно пациенту обвинять в ошибках и 
халатности врача, защитить, а точнее обелить ко-
торого готово целое медицинское войско в лице 
руководителей медучреждений, членов высоких 
медкомиссий» [2].

Головлева Г. метко отмечает, что сейчас продол-
жается почти всеобщая забастовка медработников 
по отношению к пациентам. Забастовка проявляется 
в черствости, непрофессионализме, нежелании со-
вершенствовать свои знания. И дальше – в недобро-
совестности, равнодушии, халатности, мздоимстве. 
А также в хамстве, грубости… Не случайно извест-
ный украинский кардиохирург академик Амосов, 
зная истинную цену отечественной медицины, со-
гласился с такой констатацией и сам перенес опера-
цию на сердце не в Киеве и не в Москве, а в Герма-
нии, и прожил после этого еще несколько лет.

в россии
В Уголовном кодексе Российской Федерации, 

как и в УК Румынии, и врач, и медицинский работ-
ник не указаны прямо, непосредственно как субъ-
екты преступления. Профессор Ю.Д. Сергеев неод-
нократно предлагал, чтобы в УК РФ была введена 
статья, аналогичная ст.140 УК Украины и ст. 213 
УК Республики Молдова, но пока это предложение 
не принято. Поэтому врачебные преступления, по-
влекшие гибель потерпевшего или причинение ему 
тяжких телесных повреждений, квалифицируются, 
соответственно, по ст.109 или ст. 118 УК РФ.

Уголовное дело по факту приготовления к убий-
ству пациента А.О. было возбуждено Хорошевской 
межрайонной прокуратурой г.Москвы в связи с по-
пыткой хирургов Московского координационного 
центра органного донорства (МКЦОД) вырезать 
почку для богатого пациента у еще живого москви-
ча А.О. Правда, его самого спасти не удалось [1].

Как и в других подобных случаях, расследова-
ние и судебное рассмотрение этого дела длилось 
годами. Прокуроры требовали признать виновны-
ми подсудимых и приговорить их к 8-ми годам ли-
шения свободы. Зная это, подсудимые шли на су-
дебные заседания с вещами для отправки в места 
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лишения свободы. Но, в конечном счете, Верхов-
ный Суд Российской Федерации оправдал их.

Мы полагаем, что это было больше политиче-
ское, нежели правовое решение.

Власти, вероятно, опасались повторения «Дела 
врачей 1953 года», точнее – его последствий. Дело 
врачей 1953 г. было сфабриковано карательными ор-
ганами в основном против врачей еврейской нацио-
нальности и являлось частью общего сталинского 
плана осуществления массовых репрессий против 
евреев. Официальная информация по этому делу 
была следующей: «Правительственное сообщение 
о заговоре медиков-террористов. 13 января 1953 г. 
мир был информирован о раскрытии в Советском 
Союзе (главным образом, в Москве) преступной 
организации крупных работников медицины, со-
вершавших чудовищные преступления. Пользуясь 
доверием своих пациентов, они подло умерщвля-
ли их, назначая заведомо противопоказанные по 
характеру заболеваний и состоянию здоровья про-
цедуры, приводившие к неизбежной гибели» [6].

Повторение дела врачей в начале XXI века мог-
ло повлечь для медицины в том числе большие ма-
териальные потери, так как без пациентов меди-
цина вообще и платная в частности существовать 
не может.

Между прочим, после дела врачей 1953 г. опу-
стели поликлиники и больницы, пациенты боялись 
людей в белых халатах, усматривая в каждом из 
них угрозу для себя.

в польше
13 января 2002 г. в польском издании «Газета 

выборча» сообщалось, что врачи «Скорой Помо-
щи» в Лодзи намеренно убивали своих пациентов 
или не всегда возвращали пациенту жизнь. Иногда 
он умирал на руках, иногда – не дождавшись при-
езда «Скорой». В этой ситуации медик по мобиль-
ному телефону звонил в частное похоронное бюро 
и сообщал адрес, по которому находится «шкура», 
то есть труп. Представители бюро мгновенно при-
бывали на место и забирали покойника, а потом 
занимались похоронами. В нынешней Польше по-
хороны по среднему разряду стоят около 4-5 тысяч 
злотых (1 000 – 1 250 долларов). Бригада «Скорой 
Помощи» получала за «сигнал» по 1 600 злотых. 
Врачи «Скорой», чтобы не лишиться своего гоно-
рара, не спасали больного, а убивали его. Методов 
для этого было два: или не спешить на помощь па-
циенту, или ускорить смерть больного путем инъ-
екции специального препарата.

По делу были арестованы семь человек. Трое из 
них – врачи.

Проверка Министерства здравоохранения Поль-
ши показала, что за 2001 г. вся варшавская служба 
«Скорой Помощи» израсходовала всего около 90 ам-
пул этого специального препарата, а врачи «Скорой 
Помощи» в Лодзи – аж 244. Следующее сообщение 
о ходе расследования дела врачей в Польше в рос-
сийской прессе было опубликовано только через 
полтора года – в июне 2003 г. [4]. Видимо, в Поль-
ше, как и в других постсоциалистических странах, 
подобные дела также расследуются годами.

Итак, больше года продолжалось в Польше рас-

следование преступления якобы совершенного вра-
чами «Скорой Помощи» города Лодзь. В ходе рас-
следования было установлено, что медики в тече-
ние ряда лет информировали владельцев частных 
похоронных бюро о смерти пациентов. Разумеется, 
не бесплатно. Существовало подозрение, что в ряде 
случаев врачи даже способствовали смерти боль-
ных, чтобы получить от гробовщиков свой гогорар. 
В частности, были зафиксированы ничем не объяс-
нимые многочасовые опоздания «Скорой Помощи» 
на вызов, а также неоказание необходимой помощи 
по приезде врачей. У ряда экипажей был отмечен 
перерасход препарата, парализующего дыхание. 
Бывший санитар лодзинской «Скорой Помощи» 
сознался в убийствах инъекциями двух пациен-
тов. Ему были предъявлены обвинения в двойном 
убийстве, подделке рецептов и в получении взяток 
от городских похоронных бюро в размере 30 тысяч 
злотых (около 7 300 долларов) [5]. Полагаем, что 
санитар не мог совершать эти преступления в оди-
ночку.

Незаконная пересадка почек получила в по-
следние годы большое распространение во мно-
гих странах. Уголовные дела по этим статьям были 
возбуждены в Молдове, Украине, России, Польше 
и даже в далекой от нас Африке. Полиция Южно-
Африканской Республики раскрыла международ-
ный синдикат, занимавшийся незаконной торговлей 
человеческими органами и проведением операций 
по пересадке почек в частной южно-африканской 
больнице. Хирурги клиники Святого Августа в го-
роде Дурбане были тесно связаны с преступными 
группировками в Бразилии и Израиле. Это стало из-
вестно благодаря двум задержанным гражданам этих 
стран, которые прибыли в Дурбан с целью продать 
свои почки. Члены преступной группировки пред-
ложили им по 10 тысяч долларов за почку. Нуждаю-
щимся в трансплантации эти органы продают уже за 
120 тысяч долларов. По налаженной схеме, которая 
действовала больше года, донор и нуждающийся в 
трансплантации доставлялись в Дурбан, где и про-
водились операции. В Бразилии были задержаны 11 
человек по подозрению в вербовке потенциальных 
доноров человеческих органов [5].
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judecarea cauzei cu respectarea principiului 
legalității nu poate avea loc, dacă faptele cu care 

a fost sesizată instanța de judecată nu au o încadrare 
juridică corectă, or, aceasta din urmă influențează în-
tregul proces. 

Încadrarea juridică a faptei are importanță atât pen-
tru aplicarea corectă a legii penale, cât și pentru modul 
de desfășurare a judecății determinând, nu în ultimul 
rând, competența organelor judiciare și în anumite ca-
zuri compunerea completului de judecată. 

Deseori, în cursul judecării cauzei, în urma cercetă-
rii probelor, instanța de judecată bazându-se pe intima 
sa convingere, aplicând raționamente juridico-penale, 
constată că acțiunile/inacțiunile inculpatului urmează 
a fi reîncadrate, considerând că în acțiunile/inacțiunile 
acestuia nu se regăsesc acele semne ale componenței de 
infracțiune pe care le-a reținut procurorul în momentul 
înaintării acuzării. Situația în cauză este reglementată 
de prevederile art.325 al Codului de procedură penală 
(CPP) intitulat ,,Limitele judecării cauzei”.

CZU 343.22

LIMITELE REÎNCADRĂRII juRIDICO-PENALE A FAPTEI 
INCuLPATuLuI DE CĂTRE INSTANȚA DE juDECATĂ 

EX-OFFICIO. ECHITATEA PROCEDuRII. 
ASPECTE PRACTICo-APLICATIvE

Vitalie BUDECI
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Alexandru MORCOV
Procuratura Anticorupție 

Prezentul studiu se bazează pe raționamente statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa, 
identificând regulile de conduită a instanței de judecată la reîncadrarea faptei inculpatului ex-officio, prin prisma art.325 
al Codului de procedură penală. Acesta stabilește limitele în care poate acționa instanța de judecată la reîncadrarea fap-
tei și oferă soluții elocvente la reîncadrarea juridico-penală a faptei, cu respectarea condițiilor de neagravare a situației 
inculpatului în raport cu învinuirea formulată în rechizitoriu și cu respectarea dreptului la apărare. În acest sens, au fost 
determinate criteriile şi condițiile în care nu se agravează situația inculpatului şi nu se lezează dreptul la apărare prin mo-
dificarea încadrării juridice a faptei în judecarea cauzei, precum și formulate răspunsuri la mai multe întrebări ce derivă 
din problematica subiectului supus cercetării, precum: Sintagma ,,modificarea învinuirii” prevăzută de alin.(2) art.325 
echivalează sau nu cu noțiunea ,,schimbarea /modificarea încadrării”? Care sunt criteriile şi condițiile în care nu se agra-
vează situația inculpatului şi nu se lezează dreptul la apărare prin modificarea învinuirii/schimbarea încadrării în judecarea 
cauzei? Poate reîncadra instanța de judecată faptele inculpatului reținând o altă formă a vinovăției decât cea incriminată 
de procuror/acuzator? Care sunt condițiile și mijloacele de restabilire a dreptului la un proces echitabil? Corespunde sau 
nu art.325 CPP în redacția actuală standardelor și principiilor internaționale? etc.

Cuvinte-cheie: încadrarea juridică a faptei; reîncadrarea juridică a faptei; modificarea încadrării; schimbarea înca-
drării; dreptul la apărare; neagravarea situației inculpatului.

LIMITS OF LEGAL-CRIMINAL REINSTATEMENT OF THE DEFENDANT’S DEED BY THE 
EX-OFFICIO COuRT. THE FAIRNESS OF THE PROCEDuRE. PRACTICAL-APPLICATIvE 
ASPECTS
This study is based on the judgments of the European Court of Human Rights in its jurisprudence, identifying the rules 

of conduct of the court to reframe the deed of Ex officio defendant, through the prism of art.325 of the Code of Criminal 
Procedure. It establishes the limits in which the Court can act upon the reframing of the deed, and provides eloquent solu-
tions to the legal-criminal re-enactment of the deed, respecting the conditions of the lack of aggravation of the defendant’s 
situation, of the defendant’s situation taking into account the accusation made in the indictment and respecting the rights of 
the defense. In this respect, the criteria and conditions in which the defendant’s situation does not aggravate have been de-
termined and does not harm the right to defense by modifying the legal classification of the offense in the trial. Also, were 
formulated answers to many drifting questions from the subject of the research subject, for ex: The phrase “modification 
of the accusation “ provided in paragraph (2), art.325, equals or not with the notion of “ framing changing / modifying “? 
What are the criteria and conditions in which the defendant’s situation does not aggravate and the right to defense is not 
injured by the changing of the accusation\ changing of framing during the trial of the case? May the court reinstate the 
facts of the defendant, retaining another form of guilt than the one incriminated by the prosecutor? What are the conditions 
and the means of restoring the right to a fair trial? Corresponds or not art.325 CPP in the current edition of international 
standards and principles? and so on... 

keywords: Legal framing of the deed; legal reframing/re-enactment of the deed; modifying the changing; changing the 
framing; the right to defense; lack of aggravation of the defendant’s situation.
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Mecanismul de încadrare juridică a faptei presupune 
realizarea de către organele judiciare a unei concordanțe 
între conținutul legal al infracțiunii și conținutul consti-
tutiv al acesteia. În atare context, prin încadrarea juri-
dică a faptei se stabilește textul din legea penală care 
prevede și sancționează fapta socialmente periculoasă 
ce face obiectul cauzei penale [6, p. 236].

În cele din urmă, vom aborda problematica existen-
tă ce derivă din situația când acuzatorul de stat în cadrul 
procesului de judecare a cauzei nu face uz de pârghiile 
legale în vederea modificării acuzării inculpatului sau 
nu constată că acțiunile/inacțiunile inculpatului necesi-
tă a fi reîncadrate. 

Considerăm că instanța de judecată, prin prisma 
art.325 este limitată în manevra de reîncadrare a fap-
telor inculpatului, or, acest fapt reiese din prevederile 
art.325 CPP, care menționează expres la alin.(1) că 
,,Judecarea cauzei în primă instanță se efectuează nu-
mai în privința persoanei puse sub învinuire şi numai 
în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu”. Alin.
(2) al aceluiași articol prevede că ,,Modificarea învinu-
irii în instanța de judecată se admite dacă prin aceasta 
nu se agravează situația inculpatului şi nu se lezează 
dreptul lui la apărare”. 

Astfel, exercițiul de reîncadrare a faptelor de către 
instanța de judecată din inițiativa sa în baza unui alt ar-
ticol CP sau a unui alt alineat al aceluiași articol CP de-
cât cel prevăzut de învinuirea formulată în rechizitoriu, 
necesită a fi efectuată cu o deosebită prudență de către 
aceasta, neagravând situația inculpatului și respectând 
dreptul acestuia la apărare. 

Interpretând sistemic prima frază a alin.(2) art.325 
care prevede că ,,Modificarea învinuirii în instanța de 
judecată se admite dacă prin aceasta nu se agravea-
ză situația inculpatului şi nu se lezează dreptul lui la 
apărare”, observăm că voința legiuitorului evocă în 
prevederea în cauză dreptul procurorului de a depune 
o ordonanță de modificare a învinuirii în ședința de 
judecată în sensul atenuării. Acest fapt îl confirmă și 
Curtea Constituțională în pct. 19 din Decizia de inad-
misibilitate a sesizării nr.118g/2016 din 12.10.2016 
privind excepția de neconstituționalitate a unor pre-
vederi ale art.325 alin.(2) CPP RM, [8] în care Curtea 
menționează că ,,legiuitorul a prevăzut în art.325 din 
Codul de procedură penală dreptul procurorului de a 
depune o ordonanță de modificare a învinuirii în ședința 
de judecată”. Or, în acest context, sintagma modifica-
rea învinuirii nu echivalează cu schimbarea/modifica-
rea încadrării care poate fi făcută și de către instanța 
de judecată în temeiul alin.(1) art.325 CPP analizat în 
lumina alin.(2) al aceluiași articol, care însă nu prevede 
expres acest lucru, ci rezultă din raționamentul a for-
tiori – odată ce instanța poate pronunța o sentință de 
achitare cu atât mai mult este admis ca instanța să nu fie 
legată de constatările din rechizitoriu, raționament care 
trebuie aplicat cu maximă prudență. 

În aceeași ordine de idei, considerăm că Curtea Su-
premă de Justiție a Republicii Moldova (CSJ) în pct. 23 
din hotărârea explicativă privind sentința judecătoreas-
că nr.5 din 19.06.2006 a remarcat corect faptul că ,,în 
cazul în care apare necesitatea de a reîncadra juridic 

fapta, pentru săvârșirea căreia inculpatul nu a fost pus 
sub învinuire, instanţa trebuie să ţină cont că o astfel 
de modificare a încadrării juridice (și nu modificare a 
învinuirii) – este posibilă numai când acţiunile incul-
patului, ce urmează a fi încadrate în baza altei legi, 
i-au fost imputate, nu conţin semnele unei infracţiuni 
mai grave şi învinuirea pentru acestea nu se deosebeşte 
în mare măsură după circumstanţele reale ale cauzei 
de învinuirea înaintată definitiv, susţinută de procuror 
în cadrul judecării cauzei, iar modificarea învinuirii nu 
înrăutăţeşte situaţia inculpatului şi nu afectează drep-
tul lui la apărare” [21, p. 6].

La fel, CSJ menționează că ,,drept învinuire care 
esenţial, după circumstanţele reale, diferă de cea de la 
început urmează de considerat orice altă modificare a 
învinuirii (imputarea altor acţiuni în locul celor impu-
tate anterior, imputarea infracţiunii care diferă de cea 
imputată după obiectul atentat, caracterul faptei şi ac-
ţiunii), care afectează dreptul inculpatului la apărare” 
[21, p. 7].

Analizând mențiunile CSJ cu privire la reîncadra-
rea faptelor de către instanța de judecată, remarcăm că 
aceasta superficial dezvoltă subiectul reîncadrării juri-
dice a faptelor inculpatului, ceea ce nu putem critica, 
or, subiectul dat nu a constituit obiect de cercetare în 
hotărârea explicativă menționată. În contextul lipsei 
unor alte expuneri ale CSJ cu privire la subiectul re-
încadrării juridice a faptei de către instanța de judecată 
ex-officio, se remarcă actualitatea și importanța temei 
abordate în prezentul studiu. 

În continuare, necesită a fi menționat că judecarea 
cauzei este guvernată de principiul contradictorialității 
care presupune organizarea procesului, astfel încât 
părțile şi ceilalți participanți la proces să aibă posibi-
litatea de a-şi formula, argumenta şi dovedi poziția în 
proces, de a alege modalitățile şi mijloacele susținerii 
ei de sine stătător şi independent de instanță, de alte or-
gane şi persoane, de a-şi expune opinia asupra oricărei 
probleme de fapt şi de drept care are legătură cu pricina 
dată judecății şi de a-şi expune punctul de vedere asu-
pra inițiativelor instanţei. Instanța care judecă pricina 
își păstrează imparțialitatea şi obiectivitatea, creează 
condiții pentru exercitarea drepturilor participanților la 
proces, pentru cercetarea obiectivă a circumstanțelor 
reale ale cauzei [5, p. 41]. Astfel, contradictorialitatea 
reprezintă una dintre cele mai importante garanții ale 
procesului penal, părțile fiind într-o situație de egalitate 
procesuală în fața judecătorului [16]. 

Drepturile menționate supra sunt garantate de nor-
mele procesuale naționale, inclusiv de art.6 ,,Dreptul 
la un proces echitabil” al Convenţiei pentru apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale 
(în continuare Convenție) care reprezintă un act de o 
conotație internațională.

Totodată, interpretând art.325 CPP, observăm că 
acesta nu limitează în mod absolut dreptul instanței de 
a interveni în situația de drept și de a o modifica în mo-
mentul pronunțării sentinței. 

Prin urmare, considerăm că instanța, după cercetarea 
și examinarea multiaspectuală a circumstanțelor cauzei, 
poate recunoaște că inculpatul a săvârșit o infracțiune 
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mai ușoară decât cea menționată în rechizitoriu, în 
funcție de tehnica încadrării cu condiția asigurării drep-
tului la apărare, poate recunoaște unele circumstanțe 
atenuante chiar și dacă nu au fost menționate în rechi-
zitoriu, poate stabili că există cauze care înlătură carac-
terul penal al faptei, poate libera de răspundere penală 
sau de pedeapsă penală. 

Pornind de la ele expuse, conchidem că regulile de 
care va fi ținută instanța de judecată la reîncadrarea din 
propria inițiativă a faptelor inculpatului în cazul în care 
bineînțeles constată absolut necesară această soluție, 
vor fi cele conform cărora situația inculpatului: nu va 
fi agravată în raport cu învinuirea inițială formulată 
în rechizitoriu; nu-i va fi lezat dreptul inculpatului la 
apărare. Așadar, aceste condiții rezidă expres în preve-
derile alin.(2) art.325 CPP [2].

Analizând câteva spețe din practica judiciară 
națională, observăm că problematica existentă ce de-
rivă din reîncadrarea faptelor de către instanța de jude-
cată se referă la nerespectarea condiției conform căreia 
urmează a nu-i fi lezat dreptul la apărare al inculpatului 
odată cu exercițiul reîncadrării. 

Cu titlu de exemplu se prezintă următoarea cauză 
penală: Prin rechizitoriu, P.I. a fost trimis în judeca-
tă pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 
alin.(2) lit.b) și c) Cod penal, iar B.V., pentru comiterea 
infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(5), 324 alin.(2) 
lit.b) și c) Cod penal. Prin sentinţa Judecătoriei Bota-
nica mun. Chișinău din 16.04.2015, B.V. a fost achitat 
din motiv că fapta inculpatului nu întruneşte elemen-
tele infracțiunii de complicitate la coruperea pasivă 
săvârșită de două persoane cu extorcare de bunuri sau 
servicii, iar P.I. a fost recunoscut vinovat de comiterea 
infracţiunii imputate [10].

Nefiind de acord cu soluția reținută de către instanța 
de fond, partea apărării a atacat cu apel sentința instanței 
de fond, solicitând casarea acesteia. La fel, nefiind de 
acord cu achitarea lui B.V. și blândețea pedepsei lui 
P.I., și partea acuzării a atacat sentința instanței de 
fond solicitând recunoașterea vinovăției inculpaților 
conform învinuirii formulate în rechizitoriu. La 21 fe-
bruarie 2017 sentința primei instanțe a fost casată de 
Colegiul penal al Curţii de Apel Chișinău din motivul 
că inculpații P.I și B.V. nu întrunesc calitatea de subiect 
al infracțiunii de corupere pasivă, aceasta reîncadrând 
din oficiu faptele inculpaților, l-a recunoscut vinovat pe 
P.I. de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.
(2) lit.b) CP, iar pe B.V. de comiterea infracțiunii pre-
văzute de art.42 alin.(5), 326 alin.(2) lit.b) CP. Decizia 
Curții de Apel Chișinău nefiind atacată la CSJ a devenit 
irevocabilă la 21 martie 2017 [13].

În drept, potrivit art.415 alin.(1) pct.1) lit.c) și pct.2) 
CPP, instanţa de apel, judecând cauza în ordine de apel, 
adoptă una din următoarele decizii: respinge apelul, 
menținând hotărârea atacată, dacă apelul este nefondat; 
admite apelul, casând sentinţa parţial sau total, inclu-
siv din oficiu, în baza art.409 alin.(2), şi pronunţă o 
nouă hotărâre, potrivit modului stabilit, pentru prima 
instanţă, or, prevederile art.325 rămân aplicabile în 
continuare.

Analizând decizia Curții de Apel, observăm că 

instanța, reîncadrând acțiunile inculpaților, a ținut cont 
de condiția impusă de alin.(2) art.325 CPP, neagrava-
rea situației acestora în raport cu învinuirea reținută 
în rechizitoriu, însă cu omiterea condiției privind asi-
gurarea dreptului la apărare, or, inculpaților nu li s-a 
incriminat un eventual trafic de influență, obiectul exa-
minării cauzei în instanța de apel fiind doar coruperea 
pasivă, respectiv complicitate la corupere pasivă. A 
posteriori, reîncadrarea faptelor inculpaților ex-officio 
în timpul deliberării constituie o încălcare a drepturilor 
inculpaților la apărare, aceștia neavând posibilitatea de 
a se expune asupra noii încadrări și a se apăra împotriva 
acesteia, soluția instanței prezentându-se imprevizibi-
lă și surprinzătoare pentru inculpați. 

În cele din urmă, considerăm că acest fapt se dato-
rează lipsei unor mecanisme prevăzute expres de CPP 
de reîncadrare a faptelor inculpatului prin emiterea de 
către instanța de judecată ca exemplu a unei încheieri 
de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin ac-
tul de sesizare, astfel fiind respectată notificarea asupra 
,,acuzației penale”. 

Aceste concluzii sunt reținute și de către CtEDO în 
cauza Adrian Constantin contra României [14], unde 
CtEDO a statuat că dispoziţiile art.6 § 3 exprimă nece-
sitatea acordării unei atenţii deosebite notificării „acu-
zaţiei” aduse persoanei în cauză. Art.6 § 3 lit. a) îi re-
cunoaşte acuzatului dreptul de a fi informat nu doar cu 
privire la cauza acuzaţiei, adică la faptele materiale de 
care este acuzat şi pe care se bazează acuzaţia, dar şi în-
cadrarea juridică a faptelor, şi aceasta în mod detaliat. 

Sfera de aplicare a acestei dispoziţii trebuie apre-
ciată în special în lumina celui mai general drept la un 
proces echitabil garantat la art.6 § 1 din CEDO. În ma-
terie penală, o informare precisă şi completă cu privire 
la acuzaţiile aduse unui acuzat şi deci cu privire la înca-
drarea juridică pe care instanţa o poate reţine împotriva 
sa, este o condiţie esenţială a echităţii procedurii. Dis-
poziţiile art.6 §3 lit.a) nu impun nicio formă deosebită 
de informare a acuzatului cu privire la natura şi cauza 
acuzaţiei care i se aduce. În sfârşit, există o legătură în-
tre lit. a) şi b) de la art.6 §3, iar dreptul de a fi informat 
cu privire la natura şi cauza acuzaţiei trebuie analizat în 
lumina dreptului acuzatului de a-şi pregăti apărarea.

Raționamentul acestei reguli rezidă din faptul că 
acțiunea instanței la reîncadrarea faptei cu respectarea 
condiției de neagravare a situației, fără ca aceasta să fi 
constituit obiect al cercetării judecătorești sau al dezba-
terilor judiciare, este de natură a-i leza dreptul la apăra-
re al inculpatului, rămânând fără relevanță posibilitatea 
abstractă a celui din urmă de a prevedea o soluție de în-
cadrare juridică diferită de cea reținută în rechizitoriu. 

În această privinţă, CtEDO [14] a subliniat faptul 
că nu este deloc vorba despre a aprecia temeinicia mij-
loacelor de apărare pe care reclamantul le-ar fi putut 
invoca dacă ar fi avut posibilitatea de a dezbate infrac-
ţiunea pentru care a fost condamnat în cele din urmă. 
Se poate susţine că aceste motive erau diferite de cele 
alese pentru a contesta acuzaţia principală. 

În continuare oferim răspuns la întrebarea fixată 
în scop de cercetare în partea introductivă a prezen-
tului articol, și anume, dacă se încalcă sau nu dreptul 
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la apărare, în cazul în care instanța prin prisma art.42 
CPP reține în sentință un alt rol juridic inculpatului la 
săvârșirea infracțiunii decât cel atribuit de procuror în 
actul de învinuire? Aici ne referim la faptul când acu-
zarea a reținut în sarcina acuzatului calitatea de autor 
nemijlocit la săvârșirea infracțiunii, însă instanța îl 
recunoaște vinovat atribuindu-i o altă calitate de parti-
cipant ca instigator, organizator, complice la săvârșirea 
infracțiunii, precum și invers.

Ab initio, vom analiza și da apreciere unei hotărâri 
a instanței naționale. Astfel, conform rechizitoriului, 
L.A. și G.I. au fost trimiși în judecată incriminându-
li-se comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(3) 
raportat la art.190 alin.(5) CP, cu calificativele orga-
nizatori ai escrocheriei săvârșită în proporții deosebit 
de mari. Prin sentința Judecătoriei sect. Buiucani din 
27.04.2016 [11] inculpații au fost recunoscuți culpabili 
și condamnați în temeiul art.190 alin.(5) CP RM. Din 
analiza sentinței, observăm că instanța considerând 
că în acțiunile lui L.A. și G.I. se regăsesc acțiuni prin 
care cei din urmă în mod nemijlocit au săvârșit fapta 
infracțională prevăzută de art.190 alin.(5) și nu acțiuni 
de organizare sau dirijare a săvârșirii infracțiunii impu-
tate, a reîncadrat acțiunile inculpaților din oficiu stabi-
lindu-le calitatea de autor nemijlocit al infracțiunii de 
escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari. 

Considerăm că reîncadrarea efectuată de instanță în 
modalitatea descrisă supra contravine art.325 alin.(1) 
analizat prin prisma alin.(2) al aceluiași articol, or, prin 
schimbarea calității participanților, reținându-se o mo-
dalitate distinctă de contribuire a acestora la săvârșirea 
infracțiunii a fost lezat în consecință dreptul la apărare 
la inculpaților. 

În confirmarea acestor alegații vine o altă cauză 
examinată de CtEDO, și anume – Pélissier şi Sassi 
contra Franței [15], unde petiționarul a fost acuzat de 
coautor la infracțiunea de faliment, prima instanță achi-
tându-l din motivul lipsei calității speciale a subiectu-
lui infracțiunii, dar condamnat pentru complicitate 
la faliment de către Curtea de Apel care a reîncadrat 
faptele inculpatului, fără a permite părții apărării să se 
pregătească şi să prezinte alte argumente în raport cu 
noua încadrare, reținând totodată că acuzațiile penale 
erau imprecise. Astfel, CtEDO a statuat că o instanță 
de apel are dreptul incontestabil de a recalifica faptele, 
însă ca această recalificare să fie compatibilă cu CEDO, 
acuzatului trebuie să-i fie acordată posibilitatea de a-şi 
exercita drepturile la apărare în mod concret, efectiv şi 
în timp util. În acest caz, CtEDO a stabilit o încălcare a 
CEDO din cauza diferenței dintre aceste două încadrări 
juridice. 

Din asemenea raționamente statuate de CtEDO, de-
ducem că informarea acuzatului în temeiul art.6 §3 lit. 
a) CEDO nu ține doar de încadrarea faptei materiale în-
tr-o componență distinctă a unei infracțiuni, ci și infor-
marea acestuia despre statutul juridic material ce derivă 
din contribuția acestuia la săvârșirea infracțiunii. 

În același context, reportând aceste raționamente 
la o situație faptică imaginară, modelând o speță, 
conchidem că în cazul reținerii calității de coautor la 
infracțiunea prevăzută de art.307 CP RM, ,,Pronunţa-

rea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contra-
re legii”, în sarcina asistentului judiciar care a execu-
tat proiectul hotărârii contrare legii, instanța dorind să 
schimbe calitatea subiectului din coautor în complice la 
infracțiunea nominalizată supra datorită lipsei calității 
speciale a subiectului (asistentul judiciar) care în cazul 
de față poate fi doar judecăorul, va fi obligată să res-
pecte aceleași reguli generale statuate cu titlu de prin-
cipiu de către CtEDO, și anume, informarea acestuia 
despre încadrarea juridică a faptelor materiale într-o 
componență distinctă de infracțiune care va face trimi-
tere și la contribuția acestuia la săvârșirea infracțiunii 
stabilindu-i calitatea de participant.

În practica judiciară a Republicii Moldova, se în-
tâlnesc frecvent procese penale finalizate cu adopta-
rea unor hotărâri de condamnare, în care instanțele 
reîncadrează ex-officio faptele inculpatului într-un 
mod în care lezează dreptul celui din urmă la apărare. 
Așadar, prezentăm în continuare o sentință a Judecă-
toriei Edineț, sediul Dondușeni unde inculpatul a fost 
condamnat pentru o infracțiune care nu a fost obiect 
de cercetare în cadrul judecării cauzei, astfel fiind lip-
sit de dreptul său la apărare. În speță, prin rechizi-
toriu, C.V. a fost trimis în judecată pentru comiterea 
infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(2) lit.d) CP. În 
pofida faptului că inculpatul s-a declarat nevinovat de 
săvârșirea infracțiunii încriminate, declarând că suma 
de bani (1500 Euro), primită de el, constituia o parte 
din suma datorată de pretinsul ,,corupător” în urma 
unui împrumut acordat acestuia, prin sentinţa Jude-
cătoriei Edineț, sediul Dondușeni din 26 aprilie 2017, 
instanța l-a recunoscut vinovat pe C.V. de comiterea 
infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(1) Cod penal. 
Instanța a reținut în pct. 13 că ,,în acțiunile lui C.V. 
lipsesc urmările prejudiciabile prevăzute la norma 
de incriminare a art.324 alin.(2) lit. d) Cod penal”. 
Astfel, instanța a considerat necesar de a reîncadra 
acțiunile lui C.V. din art.324 alin.2) lit. d) Cod penal 
în art.327 alin.(1) CP, (abuzul de putere sau abuzul de 
serviciu) din motivul lipsei în acțiunile celui din urmă 
a coruperii pasive. În final, instanța l-a absolvit pe 
C.V. de răspunderea penală pentru fapta săvârșită în 
temeiul Legii nr. 210 din 29.07.2016 privind amnistia 
în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova [12].

Constatăm că, în pofida faptului că C.V. a fost absol-
vit de răspunderea penală în temeiul Legii nr. 210 din 
29.07.2016 privind amnistia în legătură cu aniversa-
rea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii 
Moldova, menționăm că acesta a fost totuși condamnat, 
fapt ce determină nereabilitarea acestuia. 

A posteriori, în urma reîncadrării faptelor ex-officio 
de către instanța de judecată, a fost încălcat art.6 § 3 lit. 
a) și b) a CEDO.

În același context, CtEDO a stabilit o încălcare în 
cauza Chichlian şi Ekindjian contra Franței, din 16 
martie 1989 [19] care se referă la o recalificare sub-
stanţială a acuzației. Petiţionarii fuseseră achitați de o 
infracţiune în conformitate cu legislația cu privire la 
valutele străine, însă apoi au fost condamnați în apel, 
aplicându-se un alt articol al aceluiași text. Judecă-
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torii de la Strasbourg au considerat că faptele mate-
riale întotdeauna erau cunoscute petiționarilor, dar 
nicio dovadă nu permitea să se presupună că ei fusese 
informați de autoritatea competentă despre recalifi-
carea propusă de Curtea de Apel înaintea pronunțării 
hotărârii.

Cu toate acestea, dreptul persoanei la un proces 
echitabil poate fi restabilit. O astfel de situație a reținut 
CtEDO în cauza Dallos vs Ungariei [18] care o con-
siderăm perfect aplicabilă și Republicii Moldova din 
prevederile legii procesual penale naționale. 

În acest context, se prezintă o speță pe care o regă-
sim în jurisprudența CtEDO, drept exemplu servind ca-
uza Dallos vs Ungariei în care reclamantul a susținut că 
reîncadrarea faptelor sale în instanța de apel a fost con-
trară art.9 §2 CPP a Ungariei care prevede că ,,Instanța 
decide asupra răspunderii penale a persoanei învinuite 
exclusiv prin referire la faptele conținute în actul de 
acuzare” astfel, considerând că a avut loc o încălcare 
gravă a normelor de procedură. Subsidiar, a conside-
rat că reîncadrarea dispusă de către instanța de apel l-a 
lipsit efectiv de dreptul său de a-și exercita apărarea, 
nefiind informat cu privire la noua încadrare juridică 
reținută de către instanță. 

În fapt, reclamantul a fost condamnat de către prima 
instanță pentru delapidare substanțială și condamnat la 
închisoare de un an și patru luni și amendă. Instanța de 
apel i-a recalificat faptele stabilind în acțiunile acestuia 
elementele escrocheriei.

În cele din urmă, reclamantul și apărătorul său au 
depus o cerere de recurs în fața Curții Supreme. 

CtEDO a reținut că, reclamantul nu cunoștea într-
adevăr faptul că instanța de apel ar putea schimba în-
cadrarea faptei reținute inițial. Această circumstanță a 
afectat cu siguranță șansele sale de a se apăra împotriva 
acuzațiilor aferente condamnării în cele din urmă. Cu 
toate acestea, CtEDO remarcă faptul că CSJ a revizu-
it în întregime cauza reclamantului, atât din punct de 
vedere procedural, cât și din punctul de vedere al drep-
tului material, respingând apărarea și condamnându-l 
pe reclamant pentru infracțiunea de escrocherie. CSJ a 
examinat alegațiile reclamantului și a audiat, în cadrul 
unei ședințe publice, adresările orale ale avocatului re-
clamantului. 

Luând în calcul evaluarea echității procesului în 
ansamblu, având în vedere natura examinării cauzei în 
fața Curții Supreme – CtEDO conchide că orice vicii 
ale procedurii în fața instanței regionale au fost înlătu-
rate în fața Curții Supreme. Prin urmare, CtEDO con-
chide că dreptul reclamantului de a fi informat în mod 
detaliat cu privire la natura şi cauza acuzaţiei aduse îm-
potriva sa, precum şi dreptul de a dispune de timpul şi 
facilităţile necesare pregătirii apărării sale nu au fost 
încălcate.

Astfel, pornind de la raționamentele statuate, con-
chidem că echitatea procesului prin prisma legislației 
naționale poate fi restabilită prin exercitarea căilor de 
atac, astfel în instanța de apel inculpații își pot valo-
rifica dreptul la apărare care li-a fost lezat în instanța 
de fond. Potrivit CtEDO, „la examinarea de către o 
jurisdicție superioară a unei declarații de vinovăție sau 

a unei condamnări pot fi apreciate fie probleme de fapt 
şi de drept, fie doar probleme de drept”. 

Astfel, este dreptul statului de a stabili prin lege gra-
dele de control al jurisdicției aplicate, CEDO reglemen-
tând în Protocolul nr.7, alin.(2) art.2 trei excepții, când 
se permite aplicarea unui singur grad de jurisdicție în 
materie penală. Ca excepții sunt prevăzute: infracțiunile 
minore (contravențiile – într-o accepțiune), definite 
prin lege, sau când cel interesat a fost judecat în pri-
mă instanță de către cea mai înaltă jurisdicție ori a fost 
declarat vinovat şi condamnat ca urmare a unui recurs 
împotriva achitării sale. 

În concluzie, echitatea procesului nu poate fi resta-
bilită dacă reîncadrarea juridică dată faptei se efectuea-
ză de către cea mai înaltă instanță în grad, or, în instanța 
superioară națională pot fi apreciate doar probleme de 
drept, iar hotărârea acesteia nu este susceptibilă de 
atac, declarându-se definitivă și irevocabilă odată cu 
pronunțarea. Astfel, instanța de recurs are sarcina să fie 
cea mai prudentă în partea ce ține de reîncadrarea fap-
telor, or, echitatea procesului nu va putea fi restabilită 
în alt mod, astfel fiindu-i lezat dreptul inculpatului la 
apărare în mod concret, efectiv și în timp util. 

Anume în cauza Adrian Constantin c. României 
nominalizată supra [14], CtEDO a constatat lipsa de 
prudență a Înaltei Curți de Casație si Justiție a Români-
ei în partea ce ține de reîncadrarea faptelor inculpatu-
lui și imposibilitatea restabilirii dreptului la un proces 
echitabil. 

În speță, prin rechizitoriu, reclamantul a fost trimis 
în judecată pentru abuz în serviciu, fapt nerecunoscut 
de tribunal, acesta achitându-l, decizia fiind confirmată 
în apel de către Curtea de Apel. Ulterior, în urma exa-
minării recursului, Înalta Curtea de Casație si Justiție 
a României a casat hotărârile anterioare și a decis să 
schimbe încadrarea juridică a faptelor de care recla-
mantul era acuzat, și să-l condamne pentru neglijenţă în 
serviciu, infracțiune care conform sancțiunii prevăzute 
de Codul penal era mai ușoară decât cea prevăzută de 
învinuirea formulată, învinuirea în rechizitoriu. 

În context, CtEDO nu a contestat dreptul Curți de 
Casație si Justiție, conform art.334 CPP a României, de 
a schimba încadrarea juridică a acuzaţiei cu care a fost 
sesizată în mod legal, însă totuşi, aceasta observă fap-
tul că acest drept era însoţit de garanţii procedurale în 
favoarea inculpatului. În fapt, conform dreptului intern 
(român), instanţa care consideră că încadrarea juridică 
dată faptelor prin actul de trimitere în judecată trebuie 
modificată, urmează să solicite părţilor să îşi prezinte 
observaţiile cu privire la acest subiect şi să informeze 
inculpatul despre faptul că are dreptul de a solicita exa-
minarea cauzei la sfârşitul şedinţei sau amânarea şedin-
ţei pentru a-şi putea pregăti apărarea. 

Raportând prevederile art.334 CPP a României în 
redacția anului 1968 prin prisma căruia CtEDO a con-
statat încălcarea dreptului la apărare a inculpatului în 
cauza Adrian Constantin contra României, cât și preve-
derile art.386 din Noul CPP a României [3], la preve-
derile art.325 a Codului de procedură penală a RM în 
redacția actuală, constatăm că spre deosebire de Codul 
de procedură penală a României, legislația procesual 
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penală a RM nu prevede expres faptul că dacă în cursul 
judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei 
prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanța 
este obligată să pună în discuție noua încadrare și să 
atragă atenția inculpatului că are dreptul să ceară lă-
sarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecății pen-
tru a-și pregăti apărarea, or, prevederea alin.(1) art.325 
CPP RM în acest caz nu se bucură de previzibilitate și 
claritate în sensul jurisprudenței CtEDO aceasta pre-
zentându-se a fi una vagă și neclară. Reiterând cele 
menționate, conchidem că, doar notificând acuzatul 
asupra acuzației și punând în discuție noua încadrare, 
instanța asigură exercitarea dreptului la apărare a celui 
din urmă. 

Opiniile conform cărora instanța prin prisma art.325 
CPP RM nu este obligată de a notifica persoana asupra 
eventualei acuzaţii și a pune în discuție acest fapt, le 
considerăm a fi nefondate și neconforme dispoziţiilor 
art.6 §3 a CEDO [1], or, conform art.2 CPP ,,Princi-
piile generale şi normele dreptului internațional şi ale 
tratatelor internaționale la care Republica Moldova 
este parte constituie elemente integrante ale dreptului 
procesual penal şi nemijlocit dau naștere drepturilor şi 
libertăților omului în procesul penal”

Subsidiar, conform art.7 CPP alin.(2) ,,Dacă 
există neconcordanțe între prevederile tratatelor 
internaționale în domeniul drepturilor şi libertăților 
fundamentale ale omului la care Republica Moldova 
este parte şi prevederile prezentului cod, prioritate au 
reglementările internaționale”

În speţa Adrian Constantin c. României, Curtea de 
Casație si Justiție a schimbat încadrarea juridică a fap-
telor doar în timpul deliberării, deci după încheierea 
dezbaterilor. În mod evident, CtEDO constată că era 
prea târziu pentru exercitarea dreptului la apărare. 

În plus, CtEDO a constatat că, în ceea ce priveşte 
elementul moral, infracţiunea de abuz în serviciu con-
tra intereselor publice în formă calificată (art.248 CP al 
României în redacția anului 1968) reţinută iniţial împo-
triva reclamantului este diferită de infracţiunea de ne-
glijenţă în serviciu prevăzută la art.249 CP pentru care 
acesta a fost condamnat în cele din urmă. În fapt, dacă 
în primul caz, există infracţiune doar dacă există inten-
ţie, în al doilea caz, culpa (imprudența) este suficientă. 
CtEDO a observat că elementul moral al infracţiunii 
de neglijenţă în serviciu nu a fost niciodată dezbătut 
de părţi şi că schimbarea încadrării juridice efectuată 
de Curtea de Casație si Justiție poate fi, prin urmare, 
percepută ca surprinzându-l pe reclamant.

În fapt, CtEDO reţine că reclamantului nu i s-a re-
proşat niciodată, de către autorităţile judecătoreşti, o 
eventuală neglijenţă în serviciu. Actul de trimitere în 
judecată şi examinarea de către toate instanţele de fond 
vizau infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor 
publice.

În aceste condiţii, CtEDO nu a admis argumentul 
Guvernului conform căruia orice eventuală atingere 
adusă dreptului la apărare al reclamantului a fost con-
siderabil redusă ca urmare a faptului că schimbarea în-
cadrării juridice menţionată anterior a avut impact doar 
asupra elementului moral al infracţiunii. CtEDO nu 

a admis nici argumentul Guvernului, conform căruia 
schimbarea încadrării juridice realizate de Curtea Su-
premă i-a fost favorabilă reclamantului, având în vede-
re pedeapsa mai uşoară prevăzută pentru infracţiunea 
de neglijenţă în serviciu. În această privinţă, ea constată 
că doar în urma hotărârii Curţii Supreme de Justiţie re-
clamantul a fost condamnat pentru prima oară.

Având în vedere toate aceste elemente, CtEDO a 
considerat că s-a adus o atingere dreptului reclamantu-
lui de a fi informat în mod detaliat cu privire la natura şi 
cauza acuzaţiei aduse împotriva sa, precum şi dreptului 
său de a dispune de timpul şi facilităţile necesare pre-
gătirii apărării sale.

Analizând Hotărârea Curții Europene (Adrian Con-
stantin c. României), conchidem că dreptul inculpatului 
la apărare este lezat și în cazul în care la baza schim-
bării încadrării faptei stă elementul moral definit prin 
atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta prejudi-
ciabilă, sau un semn principal al laturii obiective care 
determină încadrarea juridică a faptei inculpatului. 

Pornind de la raționamentele statuate de Curte, ra-
portându-le la dreptul material național, conchidem 
cu titlu de exemple a situațiilor, în care instanțele nu 
au dreptul ex-officio de a schimba încadrarea faptelor 
deduse judecății, următoarele: acuzatul fiind trimis 
în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzu-
te de art.151 CP RM, vătămarea intenționată gravă a 
integrității corporale sau a sănătății, iar instanța exami-
nând cauza constată că acțiunile acestuia în raport cu 
fapta prejudiciabilă s-au manifestat cu vinovăție sub 
forma imprudenței. Așadar, instanța dorind să rețină în 
sarcina inculpatului ex-officio infracțiunea prevăzută în 
art.157 CP RM care se prezintă cu latură obiectivă si-
milară, distinctă fiind doar latura subiectivă, va afecta 
indubitabil dreptul la apărare a acuzatului atâta timp cât 
instanța nu va respecta prevederile art.325 CPP anali-
zate în lumina art.6 §3 lit. a) și b) CEDO.

În aceeași ordine de idei, dezvoltând exercițiul re-
calificării faptelor de către instanță ex-officio, statuăm 
cu titlu de opinie a autorului, că pe lângă faptul că 
infracțiunea reținută de instanța de judecată urmează 
a fi mai ușoară, fiind totodată asigurat dreptul la apă-
rare al inculpatului în privința acesteia, asta urmează 
să corespundă și aceluiași obiect generic, prevăzut de 
infracțiunea reținută în actul final de învinuire (rechizi-
toriu), or, aceasta urmează să atenteze la aceleași valori 
sociale la care a atentat infracțiunea reținută inițial de 
învinuirea formulată în rechizitoriu. De la această regu-
lă remarcăm și unele excepții: în cazul obiectului gene-
ric complex unde pe lângă valoarea socială principală 
ocrotită există și o valoare socială secundară ocrotită 
(ex.: Traficul de ființe umane, art.165 CP și Proxenetis-
mul, art.220 CP în varianta tip). În cele din urmă con-
chidem că modificarea învinuirii în sensul atenuării în 
temeiul alin.(2) art.325 CPP poate fi dispusă doar de 
către acuzatorul de stat, or, doar acesta din urmă reține 
care este valoare socială lezată prin fapta inculpatului. 

În continuare, prezentăm cu titlu de exemplu o ca-
uză în care instanța a reîncadrat acțiunile inculpatului 
din oficiu, neagravând situația inculpatului, fără al no-
tifica aferent ,,acuzației penale”, schimbarea încadrării 
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nefiind în măsură de a-i leza dreptul acestuia la apărare. 
În speță, prin rechizitoriu, D.L. a fost trimisă în jude-
cată pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 
alin.(2) lit.c) Cod penal. În virtutea faptului că incul-
pata în ședința de judecată și-a recunoscut vina parțial, 
a relatat detaliat circumstanțele comiterii infracțiunii, 
instanța apreciind totalitatea probelor conform inti-
mei convingeri a constatat că inculpata a acceptat tacit 
remunerația ilicită, fapt ce exclude agravanta prevăzută 
la lit. c) alin.(2) art.324 Cod penal, or, în cele din urmă 
lipsește acțiunea de extorcare încriminată de către acu-
zator [9].

În concluzie, se reține că noua încadrare nu a 
fost deloc surprinzătoare pentru inculpat luând în 
considerație învinuirea încriminată, or, instanța a ex-
clus o circumstanță agravantă, fără a schimba dispoziția 
normei tip a infracțiunii.

În practică, uneori se prezintă a fi dificilă stabilirea 
încadrării juridico-penale corecte în baza art.326 sau 
art.190 CP RM, deoarece singurul element sau fapt ce 
delimitează aceste două infracțiuni este că influența în 
cazul infracțiunii prevăzute de art.326 trebuie să fie po-
sibilă și credibilă, nu însă o pretinsă influență ce apare 
irealizabilă sau este absurdă, imposibil de a exista și a 
avea efect. Dacă influența nu este posibilă (atât în sen-
sul efectuării, cât și al finalității), fapta va reprezenta 
infracțiunea prevăzută la art.190. 

În acest context, în cazul în care instanța fiind se-
sizată cu privire la comiterea infracțiunii prevăzute de 
art.190 alin.(1) CP RM, constată că acțiunile inculpa-
tului urmează a fi reîncadrate în baza art.326 CP RM, 
aceasta din urmă cât și acuzatorul de stat în temeiul 
art.325 CPP se prezintă a fi în imposibilitate de a re-
aliza schimbarea încadrării juridice a faptei sau modi-
ficare a învinuirii, deoarece astfel situația inculpatului 
va fi agravată în raport cu învinuirea inițială formulată 
în rechizitoriu, or, această regulă a fost statuată supra 
și rezidă inclusiv din prevederile alin.(2) art.325 CPP. 
La fel, nici în situația inversă ce presupune reîncadra-
rea acțiunilor din prevederile art.326 CP RM în baza 
art.190 alin.(1) CP RM nu este posibil de a fi realizată 
ex-officio de către instanță, deoarece infracțiunile în ca-
uză atentează la valori sociale distincte ocrotite de lege, 
or, modificarea învinuirii în sensul atenuării în temeiul 
alin.(2) art.325 CPP se prezintă a fi prerogativa acu-
zatorului de stat, căci doar acesta stabilește care este 
valoarea socială lezată prin fapta inculpatului. 

Considerăm că în cazul în care instanța prin pris-
ma art.325 CPP se află în imposibilitate de a reîncadra 
acțiunile inculpatului ex-officio, acesteia nu-i rămâne 
decât să adopte o sentință de achitare a inculpatului pe 
motivul că ,,fapta inculpatului nu întrunește elementele 
infracțiunii” prevăzute de norma incriminatorie. 

În urma analizei efectuate pe marginea subiectu-
lui propus în acest studiu, prezentăm regulile de care 
instanța urmează să țină cont la reîncadrarea faptei ex-
officio, reguli care sunt conforme prevederilor art.325 
CPP și a garanțiilor statuate de acesta:

Reîncadrarea acțiunilor inculpatului în baza unui 1) 
alt alineat al aceluiași articol al Codului penal încriminat 
inițial care nu prevede o infracțiune distinctă de norma 

tip, și care prevede o sancțiune mai ușoară ce indubi-
tabil va duce la ameliorarea situației inculpatului. De 
exemplu:

instanța poate schimba încadrarea din art.324 alin.– 
(1) CP RM care este reținut în actul de învinuire, în alin.
(4) art.324 CP RM care prevede o limită a remunerației 
ilicite care constituie 100 u.c.. Astfel, considerăm că apă-
rarea pe care o exercită inculpatul în privința învinuirii 
aduse în temeiul alin.(1) art.324 rămâne pertinentă și 
în situația alin.(4) al aceluiași articol, or, instanța nu a 
reținut o altă componență de infracțiune ci doar a revăzut 
limita remunerației ilicite pretinse, acceptate sau primite 
de către făptuitor;

– din art.324 alin.(2) lit. c) CP RM în art.324 alin.(1) 
CP RM în cazul constatării de către instanță a lipsei de 
extorcare, or, în cazul dat instanța descarcă din sarcina 
inculpatului o agravantă fără a schimba încadrarea în 
măsura în care noua încadrare să-l ia prin surprindere 
pe acuzat; din art.187 alin.(2) lit. e) CP RM în art.187 
alin.(1) CP RM etc.;

– justificată ar fi și reîncadrarea acțiunilor inculpatului 
din art.145 CP al RM raportat la art.27 CP RM, în art.78 
Cod contravențional al RM, în cazul constatării în urma 
examinării cauzei că o asemenea soluție pertinentă;

Reîncadrarea faptei în baza altui articol al Codului 2) 
penal care conține doar o parte a capătului de acuzare, 
exemplu: 

infracțiunea imputată de acuzare este complici-– 
tate la luare de mită săvârșită de două persoane (art.42 
alin.(5) raportat la art.333 alin.(2) lit. d) CP RM), iar 
instanța de judecată în urma examinării cauzei ajunge 
la concluzia că promisiunea de favorizare nu a fost di-
nainte promisă, iar în temeiul acestui fapt reîncadrează 
faptele inculpatului în prevederile art.323 alin.(1) CP; 
din alin.(4) art.151 CP RM, în baza art.149 alin.(1) CP 
RM, instanța constatând că există o singură urmare 
prejudiciabilă, și anume, decesul victimei, față de care 
inculpatul a manifestat imprudență.

Subsidiar, infracțiunea reținută de instanță urmează 
să corespundă și aceluiași obiect generic, prevăzut de 
infracțiunea reținută în actul final de învinuire (rechi-
zitoriu), or, aceasta urmează să atenteze la aceleași va-
lori sociale la care a atentat infracțiunea reținută inițial 
de învinuirea formulată în rechizitoriu cu excepțiile 
menționate supra (ex.: Traficul de ființe umane, art.165 
CP și Proxenetismul, art.220 CP în varianta tip).

Făcând o totalizare pe marginea problematicii abor-
date și analizate în prezentul studiu, dorim să reținem 
că, într-o accepțiune largă, dreptul la apărare cuprin-
de totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale care 
oferă posibilitatea persoanei de a se apăra împotriva 
acuzațiilor ce i se aduc, să conteste învinuirile, să scoa-
tă la iveală nevinovăția sa [7, p. 125].

Totalitatea drepturilor și regulilor procedurale invo-
cate de autorul citat supra se definesc de către CtEDO 
ca fiind ,,lista garanțiilor minimale” enunțate în litera 
(a)-(e) a paragrafului 3 din articolul 6 ,,Dreptul la un 
proces echitabil” a CEDO. Această listă se prezintă a 
nu fi una exhaustivă, dar se referă la unele aspecte par-
ticulare ale dreptului la un proces echitabil. Un proces 
penal poate în consecință să nu satisfacă criteriile de 
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echitate, chiar dacă sunt respectate garanțiile minimale, 
enunţate în articolul 6 §3 [Vezi, spre exemplu, sursa 
17].

Astfel, lista garanțiilor minimale enunțată de 
lit.a)-(e) a paragrafului 3 din articolul 6 CEDO se 
prezintă a fi:

 dreptul de a fi informat, în cel mai scurt timp, – 
într-o limbă pe care o înțelege acuzatul şi de o manieră 
detaliată (articolul 6 § 3 lit. a);

CtEDO a examinat plângeri cu privire la calitatea 
informației conținute în acuzațiile penale şi a concluzi-
onat încălcări în cazul în care o Curte de Apel a reînca-
drat faptele inculpatului, fără a permite părții apărării să 
se pregătească şi să prezinte alte argumente în raport cu 
noua încadrare reținând, totodată, că acuzațiile penale 
erau imprecise [15].

Este esențial ca infracțiunea de care este acu-
zată o persoană să fie identică cu cea indicată în ac-
tul de acuzație. În cazul Pélissier şi Sassi vs Franța, 
petiționarul a fost acuzat doar de faliment, dar condam-
nat pentru complicitate la faliment. CEDO a stabilit 
o încălcare a CEDO din cauza diferenței între aceste 
două infracțiuni. 

dreptul de a dispune de timpul şi de înlesnirile ne-– 
cesare pregătirii apărării sale (articolul 6 § 3) lit. b);

Această garanție prevede că orice persoană acuzată 
de o infracţiune penală are dreptul de a dispune de timp 
şi de înlesniri necesare pentru pregătirea apărării sale.

Misiunea principală a judecătorului vizavi de aceas-
tă normă este de a stabili un just echilibru între această 
exigență şi operativitatea procedurii.

Timpul necesar pregătirii apărării depinde de toate 
circumstanțele cazului, inclusiv de complexitatea lui şi 
stadiul curent al procedurii (Vezi, spre exemplu. Albert 
şi Le Compte vs Belgia, 10 februarie 1983 şi X vs Bel-
gia, 9 D.R. 169) 

dreptul acuzatului de a se apăra personal sau de – 
a beneficia de asistența unui apărător la alegerea sa şi, 
dacă nu dispune de mijloace pentru a plăti un apărător, 
de a fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, dacă 
interesele justiției o cer (articolul 6 § 3) lit. c);

În cazul în care acuzatul are dreptul la o asistență 
juridică gratuită, aceasta trebuie să fi e concretă şi efici-
entă, şi nu teoretică şi iluzorie. Astfel CtEDO a afirmat, 
în cazul Artico vs Italia, că, chiar dacă autoritățile nu 
ar fi obligate, acestea să fie totuși responsabile de toate 
carențele avocatului numit din oficiu şi de comporta-
mentul apărării.

dreptul acuzatului să audieze sau să solicite audi-– 
erea martorilor acuzării şi să obțină citarea şi audierea 
martorilor apărării în aceleași condiții ca şi martorii 
acuzării (articolul 6 § 3) lit. d);

Principiul general aplicabil în această materie 
este că acuzatul trebuie să fie autorizat să citeze şi să 
interogheze orice martor, pe care el îl consideră util 
cauzei şi să interogheze orice martor convocat sau 
citat de procuror. Această dispoziție nu oferă acu-
zatului un drept absolut de a convoca martori sau 
să impună instanțele naționale să audieze un mar-
tor special [4, p. 71]. Însă, în virtutea principiului 
egalității armelor, procedura de citare şi de audiere 

a martorilor trebuie să fie aceeași pentru acuzație şi 
pentru apărare.

dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret, dacă – 
nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la audiere 
(articolul 6 § 3) lit. e);

În cazul Brozicek vs Italia, un cetățean german fu-
sese condamnat în Italia. CEDO a considerat că, din 
punctul de vedere al articolului 6 § 3) lit. e, documen-
tul, ce constituia acuzația, trebuia să fie comunicat în 
limba germană: „numai să nu se stabilească că în rea-
litate reclamantul poseda destul italiana pentru a sesi-
za conținutul actului, care notifica acuzațiile formulate 
împotriva lui”[20 § 41].

Obligația autorităților competente nu se limitează 
doar la o simplă desemnare a unui interpret: ele sunt 
obligate, odată ce sunt sesizate într-un caz concret, să 
exercite ulterior un anumit control al calității interpre-
tării asigurate. Dreptul la un interpret este înțeles ca fi-
ind extins şi asupra surzilor care înțeleg limba semnelor 
[4, p. 72].

Din cele expuse supra, statuăm că dreptul la apăra-
re al acuzatului este asigurat împotriva unor lezări în 
măsura în care sunt respectate „garanțiile minimale” 
enunțate în lit.(a)-(e) a paragrafului 3 din articolul 6 
,,Dreptul la un proces echitabil” or, dreptul la apărare 
urmează a fi analizat în lumina acestor garanții care se 
intercalează și coexistă doar împreună. Persoana nu-și 
poate forma o tactică efectivă de apărare dacă nu-i sunt 
asigurate garanțiile (drepturile) nominalizate mai sus. 

În același context, considerăm că legiuitorul în 
art.325 alin.(2) CPP urma să prevadă în mod expres 
criteriile şi condițiile în care nu se agravează situația 
inculpatului şi nu se lezează dreptul la apărare prin mo-
dificarea învinuirii/schimbarea acuzării în ședința de 
judecată, din motivul asigurării garanțiilor minimale 
enunțate de lit.(a)-(e) a paragrafului 3 din articolul 6 
a CEDO, garanţii procedurale care se aplică oricărei 
schimbări de încadrare juridică, indiferent de elementul 
infracţiunii (legal, material sau moral). 

În vederea respectării principiului accesibilității și 
previzibilității legii procesual penale, conchidem că le-
giuitorul urma să statueze expres dreptul instanței de a 
reîncadra ex-officio faptele inculpatului în limitele învi-
nuirii formulate în rechizitoriu, astfel preîntâmpinând 
eventualele dificultăți ce apar la reîncadrarea faptei.

În cele din urmă, în vederea epuizării unor lacune și 
interpretări defecte ale legii procesual penale, fortifică-
rii principiilor clarității și previzibilității legii se impu-
ne propunere de lege ferenda după cum urmează: 

Modificarea articolului 325 CPP ,,Limitele judecă-
rii cauzei” care urmează să fie constituit din patru alini-
ate după cum urmează: 

(1) Judecarea cauzei în primă instanță se efectuează 
numai în privința persoanei puse sub învinuire şi numai 
în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

(2) Schimbarea încadrării juridice a faptei de către 
instanța de judecată se admite dacă prin aceasta nu se 
agravează situația inculpatului şi nu se lezează dreptul 
lui la apărare. Dacă în cursul judecării cauzei se consi-
deră că încadrarea juridică dată faptei de învinuirea for-
mulată în rechizitoriu urmează a fi schimbată în sensul 
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atenuării, instanța este obligată să pună în discuție noua 
încadrare şi să atragă atenția inculpatului că are dreptul 
să ceară amânarea judecării, pentru a dispune de timp 
suficient ca să-și pregătească apărarea.

(3) Dacă noua încadrare juridică vizează o infracţiu-
ne pentru care este necesară plângerea prealabilă a per-
soanei vătămate, instanța de judecată cheamă persoana 
vătămată şi o întreabă dacă înțelege să facă plângere 
prealabilă. În situația în care persoana vătămată formu-
lează plângerea prealabilă, instanța continuă cercetarea 
judecătorească, în caz contrar, dispunând încetarea pro-
cesului penal.

(4) Modificarea învinuirii în sensul agravării situației 
inculpatului se admite numai în cazurile şi în condițiile 
prevăzute de prezentul Cod.

În contextul legislației procesual penale actuale și 
a propunerii de lege ferenda, conchidem că instanța 
de judecată urmează să pună în discuție noua încadra-
re juridică a faptei, după cercetarea tuturor probelor 
care dovedesc vinovăția sau nevinovăția persoanei, or, 
doar după aceasta, instanța poate da apreciere asupra 
necesității de schimbare a încadrării juridice dată fap-
tei. Dacă instanța ajunge la concluzia reîncadrării juri-
dice a faptei după ce s-a retras în camera de deliberare 
fiind în imposibilitate de a reîncadra faptele inculpatu-
lui ex-officio, fără a leza dreptul ultimului la apărare, 
instanța în temeiul art.383 CPP poate relua cercetarea 
judecătorească prin încheiere motivată, notificând acu-
zatul asupra acuzației și oferind posibilitatea acestuia 
de a prezenta noi probe în vederea exercitării dreptului 
la apărare. 

Analizând per ansamblu concluziile reținute în pre-
zentul studiu, conchidem că notificarea asupra acuzației 
în materie penală în vederea determinării învinuirii și 
a limitelor acesteia, comportă un rol deosebit de im-
portant pentru asigurarea dreptului la apărare a acuza-
tului fiind o premisă în vederea asigurării principiului 
egalității armelor în proces care constituie un element 
component al noțiunii de „proces echitabil”, alături de 
principul contradictorialității unde nici una din părțile 
în proces nu este avantajată în raport cu cealaltă parte, 
instanța păstrându-și imparțialitatea și obiectivitatea, 
creând condiții necesare pentru exercitarea drepturilor 
participanților la proces, pentru cercetarea obiectivă a 
circumstanțelor reale ale cauzei.
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Potrivit noului Cod penal, infracţiunea de încă-
ierare este prevăzută în art.198 din capitolul II 

„Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii”, 
titlul I „Infracţiuni contra persoanei” a Părţii speciale 
din Codul penal al României.

În capitolul II sunt „incriminate faptele care aduc 
atingere integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei şi 
prin aceasta prejudiciază relaţiile sociale referitoare la 
aceste atribute ale persoanei” [1].

„Spre deosebire de Codul penal din 1968 care regle-
menta această infracţiune în cadrul infracţiunilor care 
aduc atingere relaţiilor de convieţuire socială, noul Cod 
penal o aduce în cadrul infracţiunilor contra integrităţii 
corporale sau sănătăţii, deoarece valoarea socială pusă 
în pericol în primul rând este integritatea fizică sau să-
nătatea persoanei şi abia în subsidiar convieţuirea so-
cială” [2].

Cercetând infracţiunea de încăierare ce rezultă din 
dispoziţiile art.198 NCP al României, comparativ cu 
vechiul Cod penal, observăm că aceasta a suferit trans-
formări în privinţa conţinutului incriminării, dar şi în 
privinţa regimului sancţionator.

Infracţiunea de încăierare rezultă din participaţia 
unei persoane la o încăierare între mai multe persoane. 
Fapta infracţională prezintă un caracter mai grav atunci 
când în urma încăierării a rezultat o vătămare a inte-
grităţii corporale sau, şi mai grav, s-a produs decesul 
victimei.

„Infracţiunea de încăierare poate prezenta nume-

roase modalităţi faptice, atât în forma simplă, cât şi în 
forma agravată. Astfel, în cazul formei simple, împre-
jurarea că încăierarea a fost comisă într-un loc public, 
la săvârşirea faptei au luat parte mai multe persoane, iar 
în cazul formei agravate, situaţia că sunt mai multe vic-
time sau că participanţii la încăierare cunosc care este 
autorul dar nu vor să-l invoce” [3].

Încăierarea, denumită şi rix (în limba latină rixa în-
seamnă ceartă, dispută, luptă), este acţiunea violentă şi 
spontană, care se desfăşoară între mai multe persoane 
(denumiţi şi corixanţi) „învrăjbite, desfăşurată în îm-
bulzeală şi cu o împletire de acţiuni de aşa natură încât 
este greu să se stabilească aportul fiecăreia dintre pe-
roanele prinse în încăierare” [4].

În literatura de specialitate [5] „se arată că în 
viaţa de zi cu zi conflictele care apar între membrii 
societăţii nu sunt întotdeauna individuale, ele pre-
zentându-se uneori şi sub forma înfruntării spontane 
a mai multor persoane care, fie că fac parte din gru-
puri diferite, fie că se manifestă fiecare în parte pe 
baza unor impulsuri proprii aplicându-şi unii altora 
lovituri, fără a se putea stabili contribuţia fiecăruia la 
rezultatul produs”.

Însuşirea proprie încăierării este amestecul actului 
de violenţă, de împingere, de loviri şi trânteli, alături de 
ţipete şi gălăgie.

În mod obişnuit, din păcate, nu se poate determina 
cum a acţionat fiecare dintre participanţii la încăierare, 
însă este clar că, în cazul în care nu sunt implicate două 
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BREAKING INFRACTION REFERRED TO IN article 198 FROM THE SPECIAL PART OF THE 
NEw CRIMINAL CODE OF ROMANIA
 The purpose of this scientific article is to present the crime of fighting contained in the new Criminal Code of Romania 

in the Special Part, Title I Crime against the person, Chapter II Crime against bodily integrity or health, it is intended to be 
a theoretical, doctrinal and practical analysis By highlighting the application of the sanctioning rule. Investigating the frau-
dulent offense resulting from the provisions of Art.198 National Criminal Code of Romania, compared to the old Criminal 
Code, we notice that it has undergone changes in the content of the criminality, but also in the sanctioning regime, as well 
as its permutation from the chapter Other crimes that affect social cohabitation relations, Because the Romanian legislator 
considered that the special legal object of the fight is formed by the social relations whose normal formation, development 
and development depend on the protection of the bodily integrity and the health of the person.

 keywords: scramble; crime; incrimination; rix; corixanţi; body injury; social cohabitation.
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grupuri, formate fiecare din cel puţin două persoane, nu 
se poate pune în discuţie această infracţiune.

„Ca act de conduită, încăierarea apare deci ca o fap-
tă de care trebuie să răspundă fiecare dintre persoanele 
care participă la ea şi de aceea conceptual, prin încăie-
rare se înţelege însăşi fapta cuiva de a participa la încă-
ierarea dintre mai multe persoane” [6].

Sub raport social, încăierarea reprezintă prin ea în-
săşi o faptă periculoasă. 

Încăierarea produce o stare de pericol pentru con-
vieţuirea socială. Aceasta creează o stare de tulburare, 
de agitaţie, din cauza acţiunilor violente care le include. 
De asemenea, reprezintă un mare pericol pentru persoa-
nele din preajmă, în sensul că fără a dori, pot fi implicate 
în încăierare, ori există posibilitatea să devină victime 
ale acestei infracţiuni. Dar, cel mai mare pericol social 
al infracţiunii consistă în faptul că, în timpul încăierării, 
se pot aduce atingeri grave asupra persoanei. 

„Această posibilitate este creată, pe de o parte, de 
starea psihică specifică participanţilor la încăierare (su-
rescitare, pierderea controlului etc.), iar pe de altă par-
te, de confuziunea manifestărilor inerente încăierării, în 
care este greu, dacă nu chiar cu neputinţă, de stabilit 
cine a comis o vătămare corporală gravă sau uciderea 
uneia dintre persoanele din încăierare, sau unei persoa-
ne din afara acesteia, situaţie de care infractorii pot pro-
fita pentru a comite asemenea infracţiuni” [7].

Obiectul juridic special al infracţiunii de încăierare 
este format din relaţiile sociale a căror normală forma-
re, desfăşurare şi dezvoltare depind de ocrotirea inte-
grităţii corporale şi sănătăţii persoanei, dacă în timpul 
încăierării se comite o infracţiune contra persoanei, fără 
a se şti cine este făptuitorul, drept pentru care vătăma-
rea corporală sau sănătatea persoanei, ori chiar decesul 
se datorează faptei infracţionale.

În plus, alături de relaţiile sociale privitoare la per-
soana umană, se evidenţiază un obiect juridic secundar 
sau adiacent, constituit din relaţiile referitoare la con-
vieţuirea socială, a căror normală formare, desfăşurare 
şi dezvoltare sunt în strânsă legătură cu ocrotirea liniştii 
publice şi a mediului de securitate socială contra peri-
colului realizat prin încăierarea dintre mai multe per-
soane.

Obiectul material. „În varianta tip, infracţiunea de 
încăierare nu are un obiect material, pentru că acţiunea 
care constituie elementul material al acestei infracţiuni, 
şi anume, participarea la o încăierare între mai multe 
persoane nu poartă asupra unui asemenea obiect” [8]. 
Chiar dacă infracţiunea de încăierare se săvârşeşte prin 
îmbrânceli, loviri, deteriorarea îmbrăcămintei persoa-
nelor implicate, nu putem vorbi despre un obiect ma-
terial, dacă în urma acţiunii infracţionale nu a rezultat 
vătămarea corporală gravă a unei persoane, sau chiar 
decesul. În cele două variante agravate, obiectul mate-
rial este reprezentat de corpul persoanei asupra căruia 
în cursul încăierării s-a produs o vătămare gravă, ori 
decesul.

Subiectul activ al infracţiunii de încăierare este ne-
circumstanţiat, drept pentru care poate fi orice persoa-
nă, însă pot exista şi instigatori sau complici la infracţi-
une, o pluralitate ocazională.

De specificat este faptul că încăierarea este o 

infracțiune „cu pluralitate de subiecți activi, totdeauna 
trebuie să existe mai multe persoane care participă la în-
căierare, deoarece fără această pluralitate de participanți 
nu poate exista rix, ea (încăierarea) fiind una dintre for-
mele pluralității naturale de infractori” [9].

Numărul celor care participă la încăierare poate fi 
diferit, însă este necesar ca numărul persoanelor parti-
cipante să fie suficient de mare pentru a se produce „o 
înlănțuire și o încleștare între indivizi, în așa fel încât să 
nu se poată distinge activitatea concretă a fiecăruia în 
cadrul încăierării, fiind necesară existența a două tabere 
de câte cel puțin două persoane fiecare, tabere în care se 
iscă o ceartă care degenerează în bătaie; calitatea de su-
biect activ este determinată de faptul că mai multe per-
soane participă la încăierare, toți fiind autori, indiferent 
dacă au participat până la finalul faptelor sau au ieșit 
la un moment dat din rix, practica judiciară reținând 
existența acestei infracțiuni în cazul unui conflict ivit 
spontan între două grupuri de persoane” [10].

Indispensabil, existența încăierării este condiționată 
de caracterul colectiv al conflictului ce presupune mi-
nim două grupuri care se înfruntă. Această condiție atri-
buie caracterul indisociabil al acțiunii participanților, 
dacă acțiunile acestora s-ar putea fixa prin contribuții 
precise în desfășurarea infracțiunii, nu ar mai exista în-
căierare.

„Fapta de încăierare reprezintă ciocnirea violen-
tă și spontană între mai multe persoane, între grupuri 
de persoane aflate în relații momentan antagonice, cu 
împletirea actelor de violență ale participanților, nefi-
ind posibilă stabilirea contribuției fiecăruia. Ori de câte 
ori prestația acestora se poate delimita nu va exista 
infracțiunea de încăierare” [11].

De altfel şi din practica judiciară rezultă că „infrac-
ţiunea de încăierare presupune o pluralitate de subiecţi 
activi, constituiţi în cel puţin două grupuri, care să se 
lupte între ele, să-şi aplice lovituri reciproce. Ca atare, 
atunci când există numai gruparea inculpaţilor, victi-
ma căreia i-au cauzat moartea fiind singură, fapta se 
încadrează în prevederile referitoare la infracţiunea de 
omor” [12].

„Numărul corect al subiecţilor activi ai încăierării 
poate fi stabilit ex post, prin identificarea nu numai a 
combatanţilor (autorilor, dar şi a eventualilor instiga-
tori sau complici, fiindcă la încăierare, întocmai ca la 
celelalte feluri de pluralitate naturală de infractori, pe 
lângă autori pot exista instigatori sau complici, plurali-
tatea naturală putând fi dublată de o pluralitate ocazio-
nală (participaţie)” [13].

Pentru că însuşirea de subiect activ nemijlocit al în-
căierării este stabilită potrivit participării la încăierarea 
dintre mai multe persoane, autori ai acestei infracţiuni 
vor fi consideraţi toţi acei care au comis această ac-
tivitate, chiar dacă au fost găsiţi, ori nu, la locul des-
făşurării infracţiunii. De asemenea, nu contează dacă 
persoanele au participat de la început, simultan, sau au 
intrat pe perioada când se consuma încăierarea, ori au 
participat până la final, sau au părăsit la un moment dat 
încăierarea.

Subiectul pasiv al infracţiunii poate fi orice persoa-
nă, care în urma acţiunii infracţionale a suferit vătămări 
corporale, ori şi-a pierdut viaţa.
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Elementul material al infracţiunii incriminată prin 
art.198 NCP al României, în varianta tip consistă în- 
tr-o acţiune comisivă, de participare la încăierare, „adi-
că în acţiunea de a declanşa sau a interveni în ciocnirea 
violentă dintre cei în conflict şi de a combate în favoa-
rea uneia sau alteia dintre taberele adverse” [14]. Este 
necesar ca acţiunea de participare să fie asociată de co-
miterea, sau tentativa de a comite acte de violenţă de 
către fiecare dintre participanţi. Lovirile, îmbrâncelile 
şi chiar ruperea hainelor sunt parte integrantă a infrac-
ţiunii şi caracterizează elementul material al acţiunii 
infracţionale.

„Pentru existenţa elementului material, nu intere-
sează actele comise de făptuitor în încăierare fiind sufi-
cientă intrarea şi comportarea lui activă, chiar dacă nu 
a reuşit să lovească vreun adversar, împiedicat fiind de 
loviturile şi îmbrâncerile primite de la ceilalţi partici-
panţi” [15].

Totodată, este indispensabil ca acţiunea de partici-
pare să se raporteze la o încăierare între mai multe per-
soane, cu îndeplinirea condiţiilor încăierării, şi anume – 
existenţa unor grupuri care sunt în duşmănie, încleştate 
între ele, astfel încât să fie greu de delimitat contribuţia 
fiecărui participant, drept pentru care concluzionăm că 
„atunci când condiţiile încăierării nu sunt îndeplinite, 
făptuitorul alăturându-se uneia sau mai multor persoa-
ne în lupta cu un singur adversar sau detaşându-se din 
învălmăşeală şi luptând cu un singur adversar, fapta nu 
constituie infracţiunea prevăzută de art.198 NCP al Ro-
mâniei, ci, după caz, o altă infracţiune” [16]. Astfel, în 
situaţia în care două persoane lovesc o altă persoană, 
infracţiunea nu întruneşte condiţiile infracţiunii de în-
căierare, incriminată prin Codul penal.

În variantele agravate, „s-a apreciat cu deplin temei 
că aceasta nu mai ţine de specificul încăierării, ci apare 
ca o împrejurare care atunci când nu se cunoaşte cine 
este autorul vătămării corporale grave sau al morţii 
unei persoane, constituie o cauză de agravare a încă-
ierării” [17].

În jurisprudenţa instanţelor de judecată, s-a emis 
ipoteza că, în momentul în care se ştie care dintre par-
ticipanţii la încăierare este „autorul faptei de vătămare 
corporală gravă sau de omucidere sau dacă fapta a fost 
săvârşită de o persoană din afara încăierării, chiar dacă 
ar fi vorba de un instigator sau de un complice, nu va 
exista varianta agravată a încăierării, ci infracţiunea 
contra vieţii sau integrităţii corporale care s-a săvârşit, 
în concurs cu instigarea sau complicitatea la încăierare, 
dacă făptuitorul cunoscut avusese şi o asemenea contri-
buţie la săvârşirea încăierării” [18].

Urmarea imediată constă în starea de pericol pri-
vind relaţiile referitoare la integritatea corporală sau 
sănătatea persoanei. Totodată, în subsidiar, urmarea 
imediată mai constă şi în starea de pericol referitoare la 
relaţiile de convieţuire socială.

Raportul de cauzalitate. Între acţiunile făptuitorului 
şi urmarea imediată trebuie să existe o legătură de ca-
uzalitate. Atunci când urmarea constă numai în crearea 
unei stări de pericol, legătura de cauzalitate rezultă din 
comiterea infracţiunii. „Dacă urmarea constă din vătă-
marea corporală sau moartea unei persoane, legătura de 

cauzalitate trebuie stabilită întocmai ca la infracţiunile 
contra persoanei” [19].

Elementul subiectiv. Infracţiunea de încăierare se 
realizează numai cu intenţie: directă sau indirectă. 

Pentru existenţa infracţiunii nu interesează mobilul 
sau scopul săvârşirii infracţiunii. Nu se poate realiza 
participarea din culpă la încăierare, pentru că partici-
panţii la încăierare intuiesc rezultatul imediat, atingerea 
integrităţii corporale sau sănătăţii ori chiar o vătămare 
corporală, sau decesul unuia dintre corixanţi. Doctrinar 
s-a arătat că „deşi nu urmăreşte, de regulă, un asemenea 
rezultat, făptuitorul acceptă întotdeauna eventualitatea 
producerii acestuia, atitudine care rezultă din chiar par-
ticiparea voluntară la încăierare” [20].

În varianta tip, reglementată prin art.198 alin.(1) 
NCP al României, încăierarea se manifestă printr-un 
conflict în care se schimbă lovituri între participanţi, 
nedistingându-se activitatea fiecărei persoane partici-
pante la activitatea infracţională.

„În acest caz actele individuale de violenţă se îm-
pletesc şi reprezintă atât acţiunea comună a grupului 
din care face parte participantul, cât şi acţiunea comună 
a celor două tabere prin care se materializează latura 
subiectivă a infracţiunii” [21].

Nu există cerinţe esenţiale indispensabile elementu-
lui subiectiv al acestei infracţiuni.

varianta tip prevăzută în dispoziţiile art.198 
alin.(1) NCP al României

Potrivit art.198 alin.(1) NCP al României „Partici-
parea la o încăierare între mai multe persoane se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amen-
dă”.

Varianta tip este asemănătoare cu cea din vechiul 
Cod penal din 1968, cu excepţia limitelor de pedeapsă, 
care au fost majorate de la o lună până la şase luni, la 3 
luni până la un an.

„În cazul încăierării simple, împrejurarea că la să-
vârşirea faptei au luat parte un număr mare de corixanţi 
sau că fapta a produs o tulburare gravă a liniştii publice, 
ori împrejurare, că încăierarea a fost săvârşită într-un 
loc public aglomerat sau în localuri, ori împrejurarea 
că autorul cunoscut al vătămărilor corporale grave sau 
al omuciderii a comis aceste fapte sub influenţa stării 
de spirit creată de încăierare etc, aceste împrejurări de-
termină tot atâtea modalităţi de fapt diferenţiate prin 
gradul lor de pericol social concret, de natură să releve 
starea de periculozitate a faptuitorului de care trebuie 
să se ţină seama la individualizarea pedepsei” [22].

Infracţiunea de încăierare în varianta tip este sanc-
ţionată cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amen-
dă.

Instanţa, în momentul în care stabileşte sancţiunea, 
are posibilitatea alegerii dintre cele două pedepse alter-
native: închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda, în 
funcţie de durata de timp în care s-a desfăşurat încăie-
rarea şi dacă în urma acţiunii infracţionale au rezultat 
vătămări ale integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În această variantă tip, infracţiunea nu are un obiect 
material determinat, deoarece acţiunea se realizează 
prin participarea la o încăierare între mai multe persoa-
ne.
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variantă agravată prevăzută în dispoziţiile 
art.198 alin.(2) NCP

Prima variantă agravată prevăzută la alin.(2) rezidă 
din art.198 alin.(2) NCP al României: „Dacă în cursul 
încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau 
mai multor persoane şi nu se cunoaşte care dintre par-
ticipanţi a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa 
închisorii de la unu la 5 ani, cu excepţia victimei, care 
răspunde potrivit alin.(1)”.

Caracterul agravat al încăierării rezidă deci în situ-
aţia în care pe timpul desfăşurării încăierării s-a produs 
o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane şi 
nu se ştie cine este autorul faptei.

„În cazul acestei modalităţi normative agravate, 
oricare ar fi cauzele necunoaşterii făptuitorului (lipsa 
de probe sau cercetarea incompletă sau superficială a 
împrejurărilor de fapt de către organul de urmărire pe-
nală) va exista această modalitate agravată a încăierării 
de îndată ce nu se cunoaşte care a cauzat vătămarea 
corporală sau moartea” [23].

Potrivit acestui aliniat, se are în vedere că prin ac-
tivitatea infracţională s-a cauzat vătămarea corporală a 
uneia sau mai multor persoane. Agravanta se reţine în 
situaţia în care nu se cunoaşte care dintre persoanele 
implicate în încăierare, a determinat urmările. În acest 
caz, victima poate fi chiar dintre participanţii la încăie-
rare, sau o altă persoană. 

„Toţi participanţii la încăierare răspund pentru re-
zultatul mai grav produs, deoarece din punct de vedere 
obiectiv fiecare a participat la încăierare, iar din punct 
de vedere subiectiv, fie l-a prevăzut, dar a crezut că 
acest rezultat nu se va produce, fie nu l-a prevăzut, deşi 
putea şi trebuia să-l prevadă. Temeiul obiectiv al răs-
punderii penale constă în fapta de încăierare la care au 
participat, iar temeiul subiectiv al răspunderii lor con-
stă în intenţia depăşită” [24].

Agravanta se manifestă oricare ar fi numărul victi-
melor care rezultă în urma activităţii infracţionale, de 
acest aspect însă se va ţine cont la individualizarea ju-
diciară a pedepsei.

Pedeapsa aplicată participanţilor care au cauzat vă-
tămările corporale este mai puţin gravă, în compara-
ţie cu infracţiunea de vătămare corporală, prevăzută la 
art.194 NCP al României, întrucât s-a considerat că nu 
se ştie cine este făptuitorul şi că rezultatul social peri-
culos este pus în sarcina tuturor corixanţilor cu titlul de 
praeterintenţie şi totodată, foarte severă pentru partici-
panţii care nu au cauzat vătămarea corporală, dar şi-au 
adus contribuţia la producerea acesteia, prin faptul că 
au participat la acţiunea infracţională. 

Sancţionarea victimei cu închisoarea de la 3 luni la 
un an sau amenda se aplică chiar dacă aceasta a suferit 
o vătămare, ţinându-se cont că vătămarea a intervenit 
în urma participării persoanei la o infracţiune de încă-
ierare. 

Comparativ cu Codul penal anterior, legiuitorul nu 
mai prevede ipoteza cunoaşterii participantului la ac-
tivitatea infracţională, atunci când se cauzează o vătă-
mare corporală a unei persoane, specificându-se doar 
cazul în care nu se ştie care dintre participanţi a produs 
urmările tipice.

variantă agravată prevăzută în dispoziţiile 
art.198 alin.(3) NCP al României

A doua şi a treia variante agravate reies din dispo-
ziţiile art.198 alin.(3), tezele I şi II NCP al României: 
„Când prin fapta săvârşită în condiţiile alin.(2) s-a ca-
uzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea 
de la 6 la 12 ani”; iar dacă „s-a cauzat moartea a două 
sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei 
se majorează cu o treime”.

Cu toate că se comite uciderea unei persoane, sanc-
ţiunea care se aplică în cazul acestei variante este mai 
uşoară decât în cazul omorului simplu, incriminat prin 
dispoziţiile art.189 NCP al României, considerându-se 
că rezultatul social periculos este pus în sarcina tuturor 
corixanţilor cu titlul de praeterintenţie.

De asemenea, legiuitorul în dispoziţia normei nu a 
mai prevăzut faptul că pedeapsa se aplică tuturor par-
ticipanţilor, dacă nu se cunoaşte care dintre aceştia a 
cauzat decesul unei persoane, cum a procedat în Codul 
penal anterior.

Cauze de nepedepsire
În conformitate cu art.198 alin.(4) NCP al Români-

ei: „Nu se pedepseşte cel care a fost prins în încăierare 
împotriva voinţei sale sau care a încercat să-i despartă 
pe alţii”.

Dispoziţia prevede două cauze speciale de nepedep-
sire:

când participantul a fost prins în încăierare împo-– 
triva voinţei sale; perfect normal pentru a nu răspunde 
penal, deoarece acesta a fost prins în încăierare şi nu a 
dorit să participe la această acţiune infracţională;

când a încercat să-i despartă pe alţii, de asemenea – 
este firesc să nu răspundă penal, pentru că acesta nu a 
dorit să participe la încăierare, ci doar să despartă per-
soane prinse în încăierare.

Cel care este prins în infracţiunea de încăierare acţi-
onează fără vinovăţie, în sensul că nu doreşte să partici-
pe la acţiunea infracţională. Este socotită prinsă în încă-
ierare persoana care a fost implicată fără voia acestuia 
în înghesuiala creată de încăierare, fără a-i cunoaşte pe 
ceilalţi participanţi implicaţi în acţiunea infracţională, 
dar nici intenţia de a participa la încăierare. 

„Se află în legitimă apărare persoana atacată de mai 
mulţi agresori şi care se apără împotriva acestei agre-
siuni ce a degenerat în încăierare prin intervenţia altor 
persoane în apărarea celui atacat. Acestea din urmă vor 
fi şi ele apărate de pedeapsă” [25].

Persoana care, după ce este atrasă în încăierare, 
acţionează cu intenţia de a se implica la încăierare şi 
participă la schimbul de violenţe care se desfăşoară, nu 
beneficiază de cauza de nepedepsire.

„Cauza de nepedepsire operează nu numai în cazul 
încăierării simple, ci şi în celelalte ipoteze prevăzute de 
legiuitor, cu excepţia însă a acelor în care se săvârşesc 
infracţiuni mai grave, iar făptuitorii sunt cunoscuţi” 
[26].

Prin urmare, nepedepsirea are la bază existenţa unei 
cauze care înlătură caracterul penal al faptei, îndepăr-
tând vinovăţia persoanei.

Legiuitorul nu a mai considerat necesar să preva-
dă drept cauză de nepedepsire angrenarea în încăierare 
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în cazul în care participantul a încercat să respingă un 
atac, ori a încercat să apere pe altul, ca în vechiul Cod 
penal.

Comparativ cu vechea lege penală, în privinţa in-
fracţiunii de încăierare s-au produs schimbări, fie în 
privinţa conţinutului incriminării, precum şi la regimul 
sancţionator. Varianta tip a fost modificată doar în ceea 
ce priveşte limita de pedeapsă, care a fost majorată. 

În ceea ce priveşte conţinutul variantei agravate de 
la alin.(2), au intervenit transformări de substanţă, în 
sensul că prezintă un conţinut incriminator diferit în 
comparaţie cu vechiul Cod penal.

Prin noul Cod penal s-a majorat numărul victimelor, 
de la o persoană la mai multe persoane, prin adăuga-
rea expresiei „uneia sau mai multor persoane”, astfel: 
atunci când în urma infracţiunii de încăierare s-a prici-
nuit o vătămare corporală uneia sau mai multor persoa-
ne şi nu se cunoaşte cine a produs respectiva vătămare, 
se aplică tuturor participanţilor pedeapsa închisorii ast-
fel cum rezultă din dispoziţiile alin.(2), exceptându-se 
victima, care răspunde de asemenea penal, însă potrivit 
alin.(1), adică mai mică.

Despre această menţiune „şi nu se cunoaşte care 
dintre participanţi a produs urmările”, în literatura de 
specialitate se consideră că „apare ca nejustificată dacă 
este să avem în vedere că de natura rixului este tocmai 
această imposibilitate de a nu se cunoaşte aportul fiecă-
ruia dintre persoanele prinse în încăierare, regula fiind 
aceea, a imposibilităţii stabilirii contribuţiei fiecărui 
participant la încăierare” [27].

Doctrinar, s-a susţinut că „incriminarea încăierării 
prin ea însăşi determină şi o resistematizare a infracţiu-
nii respective: obiectul ocrotirii fiind relaţiile privitoa-
re la convieţuirea socială, locul acestei infracţiuni va 
fi printre cele care se referă la relaţiile de convieţuire 
socială şi nu la cele care privesc persoana umană. Sub 
acest aspect ar fi de reflectat dacă este justificată soluţia 
noului cod penal de a sistematiza această infracţiune în 
capitolul privind infracţiuni contra persoanei” [28].

În ceea ce priveşte sublinierea că victima va răspun-
de în condiţiile alin.(1), aceasta clarifică cum se poate 
stabili încadrarea juridică a unei persoane care a suferit 
o vătămare corporală, în urma unei infracţiuni de încă-
ierare la care a participat.

În privinţa alin.(3) elementul material se realizează 
la fel ca şi la celelalte modalităţi, prin acte comisive, 
deosebirea constând în ceea ce priveşte consecinţele 
rezultate şi a numărului de victime.
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Procesul de alegere a normei de drept penal pen-
tru efectuarea calificării corespunzătoare a in-

fracţiunii începe cu identificarea obiectului general 
(dacă fapta constituie infracţiune sau altă încălcare a 
legii), după care continuă cu stabilirea obiectului ge-
neric (evidenţierea grupului de infracţiuni sub a căror 
incidenţă ar putea cădea fapta prejudiciabilă comisă), 
ca în final să se determine valoarea socială concretă 
lezată sau pusă în pericol prin fapta infracţională să-
vârşită [1, p.114].

Atât infracţiunile reunite sub denumirea de „act te-
rorist”, din art.278 Cod penal al Republicii Moldova 
(CP RM [2]), cât şi celelalte fapte infracţionale posedă 
acelaşi obiect juridic general. Din textul alin.(1) art.2 
CP RM rezultă că acesta este constituit din totalitatea 
valorilor sociale fundamentale protejate prin incrimi-
narea faptelor prejudiciabile.

Spre deosebire de obiectul juridic general, cel 
generic presupune fasciculul de valori şi relaţii soci-
ale de protecţie, comun unui grup de infracţiuni [3, 
p.163]. Fiecare infracţiune atentează la o anumită 
valoare socială fundamentală şi, implicit, asupra re-
laţiilor sociale ce derivă din această valoare socială. 
Partea specială a CP RM este împărţită în capitole. De 
altfel, obiectul juridic generic constituie acel criteriu 

fundamental, care serveşte legiuitorului la gruparea 
infracţiunilor în anumite capitole. Acesta reprezintă 
punctul de pornire la delimitarea unor infracţiuni de 
altele. Din aceste considerente, identificarea obiectu-
lui juridic generic al unei infracţiuni, inclusiv a fap-
telor reunite sub denumirea de „act terorist”, este fă-
cut de însuşi legiuitor, în procesul adoptării normelor 
incriminatoare şi amplasării acestora în cadrul Părţii 
speciale a CP. Analizând locul faptelor infracţionale 
prevăzute la art.278 CP RM în sistemul infracţiunilor 
din Partea specială a CP, desprindem că acestea sunt 
amplasate în cadrul cap. XIII „Infracţiuni contra secu-
rităţii publice şi a ordinii publice”. De aici şi conclu-
zia: obiectul juridic generic al infracţiunilor reunite 
sub denumirea de act terorist îl formează securitatea 
publică şi ordinea publică drept valori sociale funda-
mentale apărate împotriva infracţiunilor prevăzute la 
art.278 CP RM, precum şi relaţiile sociale ce apar şi 
se dezvoltă în legătură cu aceste valori sociale.

Aşadar, securitatea publică şi ordinea publică sunt 
valorile sociale sui generis protejate prin incriminarea 
actelor teroriste şi a tuturor infracţiunilor amplasate în 
cap.XIII din Partea specială a CP. Mai exact, obiec-
tul protecţiei penale la incriminarea actelor teroriste 
se află în derivaţie cu securitatea publică. Alături de 
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În cadrul studiului efectuat este supus analizei obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.278 CP RM. A fost 
identificat obiectul juridic generic şi cel special. S-a arătat că prin săvârşirea actelor teroriste securitatea publică constituie 
valoarea socială fundamentală lezată. S-a argumentat că prin comiterea actelor teroriste sunt lezate drepturile şi interesele 
unui grup de persoane, de regulă, nedeterminat, ci nu a unei singure persoane. S-a demonstrat că infracţiunile prevăzute la 
art.278 CP RM atentează, în plan principal, asupra relaţiilor sociale aflate în derivaţie organică cu securitatea publică, și nu 
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terrorist acts. It has been argued that by committing terrorist acts is violated the rights and interests of a group of people, 
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alte infracţiuni amplasate în acelaşi capitol XIII (de 
exemplu, cele prevăzute la art.278-280 CP RM etc.), 
faptele prejudiciabile consemnate la art.278 CP RM 
sunt categorisite la subgrupul infracţiunilor contra se-
curităţii publice, fapt susţinut şi în literatura de spe-
cialitate [4, p.461; 5, p.522; 6, p.100]. După cum se 
va vedea infra, securitatea publică constituie valoarea 
socială fundamentală din care transpare obiectul ju-
ridic special al infracţiunilor prevăzute la art.278 CP 
RM. Prin săvârşirea actului terorist se aduce atingere, 
grosso modo, securităţii publice, nu însă ordinii publi-
ce. Cea din urmă valoare socială poate fi lezată prin 
săvârşirea altor fapte infracţionale, gen: huliganism 
(art.287 CP RM) sau vandalism (art.288 CP RM) etc. 
Totuşi, datorită conexiunii existente între cele două 
valori sociale, legiuitorul a decis, pe bună dreptate, 
să le comaseze în cadrul unui singur capitol al Părţii 
speciale a Codului penal. În context, A.Serbinov sus-
ţine: „…ambele valori sociale au un conţinut diferit. 
Sunt, deci, valori sociale distincte. Totodată, acestea 
corelează. În primul rând, ambele vizează un grup 
neconcretizat de persoane. În al doilea rând, ambele 
valori sociale sunt inerente societăţii, dar nu persoanei 
sau statului” [7, p.210].

Din cele evocate supra rezultă că infracţiunile 
prevăzute la art.278 CP RM posedă obiect juridic de 
subgrup. In concreto, acesta îl formează securitatea 
publică şi relaţiile sociale aferente acestei valori. 

Dat fiind faptul că obiectul juridic special al in-
fracţiunilor de act terorist se desprinde din securitatea 
publică, drept valoare socială fundamentală, se impu-
ne elucidarea conţinutului acestei sintagme. Definirea 
acestei noţiuni nu este o sarcină uşoară. Aşa cum se 
susţine în doctrină: „Securitatea publică este o cate-
gorie socială complicată, pentru care nici până în pre-
zent nu a fost elaborată o concepţie unică. Elucidarea 
conţinutului conceptului securităţii publice este o pro-
blemă destul de dificilă” [8, p.55]. Problema definirii 
este dictată de: primo – securitatea publică pare a fi 
una din cele mai abstracte valori sociale protejate de 
legea penală; secundo – nu există unanimitate de pă-
reri doctrinare în ceea ce priveşte conţinutul acestei 
valori sociale. În pofida acestui fapt vom încerca să 
desluşim înţelesul acestui termen.

Ab initio vom defini conceptul de securitate, în ge-
neral. Literalmente, prin „securitate” trebuie de înţeles 
faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentiment de 
încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa ori-
cărui pericol [9, p.969]. Deducem astfel că securitatea 
presupune acea stare de liniște, de protecţie, necesară 
pentru dezvoltarea normală a relaţiilor sociale. 

Raportată la sfera dreptului penal este definiţia se-
curităţii dată de M.Iu. Pavlik în opinia căruia aceasta 
reprezintă condiţia esenţială de existenţă a persoanei, 
a societăţii şi a statului, apărând pe post de garant al 
dezvoltării progresive a acestor elemente [10, p.15]. 
Consemnabil este punctul de vedere a lui G.Pavliuc 
cu privire la acest concept. În opinia acestui autor, se-
curitatea reprezintă starea care implică desfăşurarea 
netulburată a relaţiilor sociale, în a cărei prezenţă re-
alizarea intereselor primordiale ale persoanei, ale so-

cietăţii şi ale statului este asigurată împotriva oricăror 
pericole intere sau externe [11, p.124].

Aşadar, surprindem că securitatea poate viza: 1) 
persoana; 2) statul; 3) societatea. Cu alte cuvinte, 
starea de linişte (de protecţie) poate fi inerentă nu 
doar persoanei fizice privită ca titular al drepturilor 
şi obligaţiilor, precum şi statului, ci şi societăţii per 
ansamblu, în calitate de summum al indivizilor unei 
colectivităţi anume. Tocmai în raport cu cel din urmă 
element ne interesează care este conţinutul conceptu-
lui „securitate”. Or, după cum am statuat mai sus, ac-
tele teroriste sunt infracţiuni contra securităţii publice, 
ci nu contra securităţii persoanei sau contra securităţii 
statului.

În sensul legii penale, securitatea unei colectivi-
tăţi anume (a societăţii) este denumită convenţional 
„securitate publică”. Aceasta reprezintă starea de si-
guranţă, de linişte (de protecţie) a unui grup de per-
soane (membri ai societăţii), și nu a individului privit 
separat. Spre deosebire de securitatea personală, care 
vizează indivizii luaţi în parte (ut singuli), punctează 
S.Brînza şi V.Stati, securitatea publică priveşte colec-
tivitatea în ansamblul ei (ut universi) [5, p.517]. Ace-
iaşi autori menţionează că atunci când legea penală 
incriminează anumite fapte care aduc atingere securi-
tăţii publice, prin aceasta se reacţionează contra unui 
pericol de natură să producă efecte colective, adică să 
atingă interesele unui număr indeterminat, mai mult 
sau mai puţin important, de indivizi [5, p.517]. Fiind 
veritabile infracţiuni menite să atenteze asupra securi-
tăţii publice, prin săvârşirea actelor teroriste sunt leza-
te drepturile şi interesele unui grup de persoane. Chiar 
dacă prin săvârşirea actului terorist este lezată viaţa 
sau sănătatea unei singure persoane, intenţia infracţi-
onală a făptuitorului, de regulă, este îndreptată spre un 
grup nedeterminat (neconcretizat) de persoane. Toc-
mai această orientare infracţională eclipsează urmarea 
prejudiciabilă singulară ce a fost cauzată. 

În susţinerea afirmaţiilor noastre, în teoria dreptu-
lui penal se relevă că în cazul infracţiunilor amplasate 
în cadrul cap.XIII din Partea specială a Codului penal 
securitatea vizează un grup de persoane sau chiar o în-
treagă colectivitate [7, p.208]. Se mai adaugă că la să-
vârşirea unor asemenea infracţiuni prejudiciul nu este 
cauzat unei persoane concrete, ci mai multor mem-
bri ai societăţii [12, p.132]. În mod similar, V.Manea 
notează: „… normele, care incriminează fapte contra 
securităţii publice, apără interesele nu ale unei persoa-
ne aparte expuse pericolului. Ele apără interesele unui 
număr neconcretizat de persoane. Nu este neapărat ca 
numărul acestor persoane să fie foarte mare. Impor-
tant este ca acestea să fie privite sub un unghi deper-
sonalizat, doar ca parte a colectivităţii, a mulţimii, a 
publicului” [13, p.80].

În concluzie, securitatea publică trebuie deosebită 
de securitatea personală, precum şi de securitatea sta-
tului. În special, se impune disocierea primelor două 
noţiuni. În cazul securităţii personale interesează omul 
ca individ aparte. Securitatea publică însă implică sta-
rea de linişte a tuturor indivizilor (priviţi ca membri 
depersonalizaţi ai societăţii).
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Prin comiterea actelor teroriste sunt lezate drepturi-
le şi interesele unui grup de persoane, de regulă, nede-
terminat, ci nu a unei singure persoane (determinate). 
De iure, acest lucru rezultă din tehnica legiuitorului 
de amplasare a infracţiunilor reunite sub denumirea 
de „act terorist” în capitolul Părţii speciale a Codului 
penal dedicat protecţiei securităţii publice. Împărtăşim 
o asemenea abordare legislativă. Deşi, în plan secun-
dar, prin săvârşirea faptelor infracţionale prevăzute la 
art.278 CP RM pot fi aduse atingere vieţii şi sănătăţii 
persoanei, nu considerăm actele teroriste drept infrac-
ţiuni contra persoanei (contra vieţii şi sănătăţii aces-
teia), deoarece actul terorist este îndreptat, în primul 
rând, asupra securităţii publice drept valoare socială 
fundamentală. Săvârşind actul terorist, făptuitorul in-
tenţionează să lezeze securitatea unei colectivităţi, nu 
însă a unei singure persoane sau a mai multor persoa-
ne strict determinate. Iar acest lucru rezultă, inclusiv, 
din scopul urmărit de făptuitor la realizarea exploziei, 
incendiului sau a altor fapte similare, inserat expres în 
dispoziţia normei de incriminare. Intimidarea popu-
laţiei nu poate avea loc decât prin lezarea securităţii 
acesteia per ansamblu. Intimidarea populaţiei nu poa-
te fi făcută prin crearea unei frici particulare.

Mai mult, viaţa şi sănătatea persoanei constituie 
valori sociale secundare obligatorii doar pentru ac-
tele teroriste prevăzute la lit.d) alin.(2), lit.b) alin.(3) 
şi alin.(4) art.278 CP RM. În celelalte cazuri, aceste 
valori sociale nu sunt indispensabile actului terorist. 
Din motivele reliefate supra, nu considerăm oportun 
reamplasarea actelor teroriste prevăzute la lit.d) alin.
(2), la lit.b) alin.(3) şi la alin.(4) art.278 CP RM, în 
special a actului terorist săvârşit prin omorul unei sau 
mai multor persoane, în cap.II „Infracţiuni contra vie-
ţii şi sănătăţii persoanei” din Partea specială a Codu-
lui penal. Or, scopul reprezintă semnul constitutiv ale 
acestor infracţiuni, ce marchează cardinal orientarea 
intenţiei făptuitorului şi, implicit, determină valoa-
rea socială fundamentală lezată prin comiterea actu-
lui terorist. Pe lângă aceasta, o asemenea defalcare a 
normelor incriminatoare, pe de o parte, ar ştirbi din 
logica legislativă de grupare a infracţiunilor, iar pe de 
altă parte, ar duce la diminuarea efectului preventiv al 
legii penale. Inserarea expresă la alin.(4) art.278 CP 
RM a variantei-tip „actul terorist săvârşit prin omorul 
unei sau mai multor persoane în scopurile prevăzute la 
alin.(1)” denotă intenţia legiuitorului de a lupta acerb 
cu fenomenul terorismului însoţit de omorul uneia sau 
a mai multor persoane.

În continuare, după stabilirea coraportului din-
tre noţiunile „securitate publică” şi „securitate per-
sonală”, vom încerca să reproducem unele definiţii 
date conceptului „securitate publică”. În opinia lui      
A.A. Kurbanmagomedov, securitatea publică poate fi 
definită ca fiind starea ce nu provoacă cetăţenilor stări 
de pericol a vieţii şi sănătăţii lor, întemeiată pe totali-
tatea condiţiilor morale, economice, naţionale, socia-
le, ecologice, ideologice ce caracterizează o anumită 
societate [14, p.15]. După O.G. Nikitenko, securitatea 
publică reprezintă starea relaţiilor sociale ce asigură 
un nivel corespunzător de protecţie atât a întregii so-

cietăţi, cât şi a fiecărui individ luat în parte, interesele 
persoanelor juridice, precum şi funcţionarea normală 
a structurilor de stat şi a celor sociale [15, p.92]. La 
rândul său, V.S. Komisarov este de părere că securi-
tatea publică constituie totalitatea relaţiilor sociale ce 
asigură starea de siguranţă a vieţii şi sănătăţii cetă-
ţenilor, interesele patrimoniale ale persoanei fizice şi 
juridice, liniştea socială şi activitatea normală a insti-
tuţiilor de stat şi obşteşti, precum şi menţinerea unui 
asemenea nivel de siguranţă, care este suficient pentru 
funcţionarea normală a societăţii [16, p.15]. Potrivit 
autorului rus M.Iu. Pavlik, securitatea publică se aso-
ciază cu un anumit nivel de încredere a cetăţenilor în 
protecţia societăţii, precum şi a cetăţeanului concret 
de atentările socialmente periculoase ce pot fi îndrep-
tate asupra intereselor fundamentale ale societăţii 
[10, p.10]. I.V. Şevcenko este de părere că securitatea 
publică reprezintă totalitatea relaţiilor sociale ce pre-
supun activitatea cotidiană în siguranţă a cetăţenilor, 
excluzând posibilitatea cauzării unor daune vieţii sau 
sănătăţii acestora [17, p.14]. Într-o altă opinie, securi-
tatea publică constituie totalitatea relaţiilor sociale for-
mate în sfera asigurării unei protecţii corespunzătoare 
vieţii şi sănătăţii unui cerc nedeterminat de persoane, 
ocrotirii proprietăţii şi funcţionării normale a instituţi-
ilor statale şi nestatale [18, p.22-23]. D.M. Mineazev 
înţelege prin securitate publică partea componentă a 
securităţii naţionale, ce constă în totalitatea relaţiilor 
sociale menite să asigure condiţii de viaţă prielnice 
persoanei (drepturilor şi libertăţilor acesteia), societă-
ţii (valorile materiale şi spirituale ale acesteia) şi stat 
(ordinea constituţională, suveranitatea şi integritatea 
teritorială) [19, p.18]. Mult mai larg este punctul de 
vedere exprimat de M.F. Musaelean, în corespundere 
cu care securitatea publică nu reprezintă doar starea 
de protecţie (lipsa pericolului) a societăţii şi a intere-
selor sale fundamentale de ameninţările şi sursele de 
pericol social, ci şi reducerea, diminuarea, lichidarea 
şi prevenirea pericolului şi a ameninţărilor aduse vieţii 
şi sănătăţii persoanelor, valorilor materiale, mediului 
înconjurător şi activităţii diferitelor instituţii de stat şi 
sociale, precum şi menţinerea unui nivel normal de 
protecţie a societăţii [20, p.19-20]. 

Deşi opiniile oamenilor de ştiinţă cu privire la con-
ţinutul termenului „securitate publică” variază, totuşi 
observăm că acestea converg spre evidenţierea uneia 
şi aceleiaşi trăsături de bază indispensabile securităţii 
publice: starea din societate caracterizată prin lipsa 
pericolului pentru cele mai importante valori socia-
le inerente unei colectivităţi sau individului privit în 
postura de membru neconcretizat al societăţii. 

De consemnat că în ordinea juridică naţională, în 
anul 2017, în premieră, a fost inserată o definiţie a 
securităţii publice. Aşadar, în acord cu Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire 
la aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi securitate 
publică pentru anii 2017-2020 şi a Planului de acţiuni 
privind implementarea acesteia nr.354 din 31.05.2017 
[21], prin securitate publică se înţelege starea de în-
credere, pace și coeziune socială, lipsă de pericole și 
ameninţări referitoare la viaţa, libertatea, bunăstarea 
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și prosperitatea populaţiei și comunităţii, asigurată 
prin acţiuni specifice de către autorităţile abilitate.

Din definiţia legală dată securităţii publice, dedu-
cem două trăsături fundamentale caracteristice acestui 
concept: a) este o stare de linişte (încredere, pace, lip-
să de pericole şi ameninţări); b) este o stare ce vizează 
populaţia (societatea). 

În definitiv, prin securitate publică trebuie de în-
ţeles partea componentă a securităţii naţionale ce 
constă în starea de siguranţă, de protecţie a unei co-
lectivităţi ori a unui grup de indivizi priviţi ca membri 
neconcretizaţi ai societăţii, a drepturilor şi libertăţi-
lor lor, de diverse influenţări infracţionale.

Revenind la chestiunea privind locul actului tero-
rist în sistemul normelor incriminatoare, surprindem 
următorul lucru: natura complexă a unor asemenea 
fapte, secundate de caracterul pluriobiectual al obiec-
tului ocrotirii penale determină prezenţa unor puncte 
de vedere doctrinare şi legislative diferite la stabilirea 
locului acestor infracţiuni în cadrul Părţii speciale a 
Codului penal. Nu încetează polemica doctrinară în 
ce priveşte atribuirea actelor teroriste la categoria in-
fracţiunilor contra securităţii şi ordinii publice sau la 
categoria infracţiunilor contra securităţii statului ori 
contra securităţii omenirii.

Marea majoritate a autorilor (la care subscri-
em) sunt de părere că locul actului terorist îl repre-
zintă capitolul Părţii speciale a Codului penal dedi-
cat protecţiei securităţii şi ordinii publice. De pildă,                    
M.A. Komarova susţine poziţia legiuitorului de a 
include actul terorist în cadrul capitolului destinat 
protecţiei securităţii publice [22, p.17]. Autorul rus, 
M.F. Musaelean menţionează că criminalizarea unor 
asemenea comportamente trebuie îndreptată, în pri-
mul rând, spre protecţia relaţiilor sociale cu privire la 
securitatea publică, din care şi rezultă obiectul juridic 
special al acestor infracţiuni [20, p.20]. M.N. Kopâlov 
şi D.M. Mineazev notează că prin săvârşirea actului 
terorist se creează pericol pentru securitatea unui grup 
nedeterminat de persoane [23, p.111].

Pe poziţii similare se situează marea majoritate a 
legiuitorilor statelor din arealul ex-sovietic. În Codul 
penal al Federaţiei Ruse [24] infracţiunile enunţate 
sunt inserate în textul art.205, fiind amplasate în cap.
XXIV „Infracţiuni contra securităţii publice” din sec-
ţiunea IX „Infracţiuni contra securităţii publice şi or-
dinii publice”. În mod analogic au procedat legiuitorii 
kirghiz [25], azer [26], kazak [27], ucrainean [28] şi 
cel lituanian [29]. În Codul penal al Tadjikistanului 
[30] şi Turkmenistanului [31] infracţiunile similare 
celor prevăzute la art.278 CP RM sunt amplasate în 
secţiunea Părţii speciale a Codului penal dedicată pro-
tecţiei securităţii publice şi sănătăţii publice. În Codul 
penal al Armeniei [32], art.217 (terorismul) se regă-
seşte în cap.XXIII „Infracţiuni contra securităţii pu-
blice” din secţiunea IX „Infracţiuni contra securităţii 
publice, securităţii informaţiei computerizate, ordinii 
publice, moralităţii sociale şi sănătăţii publice”.

Pe o undă analogică se situează legiuitorii altor 
state, inclusiv ai unor state europene. De exemplu, în 
Codul penal al Ungariei [33], normele ce incriminea-

ză actele teroriste sunt aşezate în cap.XXX „Infrac-
ţiuni contra securităţii publice”. În legislaţia Austriei 
[34] şi Liechtensteinului [35] infracţiunile reunite sub 
denumirea de act terorist fac parte din cap.XX „In-
fracţiuni contra păcii publice”. În Codul penal al Mal-
tei [36], actele teroriste sunt incriminate la art.328A, 
respectivele norme fiind amplasate în subtitlul IV A 
„Despre actele teroriste, finanţarea terorismului şi in-
fracţiuni auxiliare” din titlul IX „Infracţiuni împotriva 
proprietăţii şi securităţii publice”. Nu în ultimul rând, 
în legislaţia statului Costa Rica [37], actele teroriste 
fac parte din titlul IX „Infracţiuni contra securităţii 
comune” al Părţii speciale a Codului penal.

Nu contenesc însă opiniile privind reamplasarea 
actului terorist în secţiunile Părţii speciale a Codu-
lui penal destinat ocrotirii securităţii statului sau, re-
spectiv, securităţii omenirii. De exemplu, se susţine 
că actele teroriste sunt infracţiuni ce lezează în plan 
principal securitatea statului. Bunăoară, V.Malţev 
enunţă că actele teroriste sunt infracţiuni ce atentează 
asupra securităţii statului [38, p.13]. La rândul său, 
A.G Bezverhov opinează că infracţiunile reunite sub 
denumirea de act terorist atentează, inter alia, asupra 
intereselor puterii de stat, asupra integrităţii teritoriale 
a statului, asupra bazelor politice şi social-economice 
ale statului [39, p.59-60]. În acelaşi făgaş, A.A. Grigo-
riev susţine că, de facto, prin comiterea actului terorist 
se atentează asupra intereselor puterii de stat, asupra 
intereselor respectării orânduirii constituţionale, pre-
cum şi asupra securităţii statului, deoarece actul tero-
rist este săvârşit împotriva unui stat ori destinatari ai 
revendicărilor făptuitorilor sunt reprezentanţii puterii 
de stat [40, p.17-19]. De menţionat că din perspecti-
vă istorico-comparativă, în Codul penal al Republicii 
Moldova în redacţia anului 1961 [41], terorismul (a se 
citi – actul terorist – n.a.) era considerat drept infracţi-
une contra statului.

O tendinţă similară se observă în legislaţia unor 
state străine. De exemplu, în Codul penal al Estoniei 
[42], actele teroriste sunt amplasate în secţiunea III 
„Infracţiuni contra puterii de stat” din cadrul cap.XV 
„Infracţiuni contra statului”. În Codul penal al Dane-
marcei [43], infracţiunile similare celor de la art.278 
CP RM fac parte din cap.XIII „Infracţiuni împotriva 
Constituției și a autorităților supreme ale statului”. Le-
giuitorul islandez [44] a decis să amplaseze art.100a 
(actul terorist) în cap.XI „Infracţiuni împotriva struc-
turii constituţionale a statului şi a organelor supreme 
de guvernare”. Legiuitorul italian [45] a recurs la teh-
nica fixării normelor ce incriminează actele teroriste 
în cap.II „Infracţiuni contra personalităţii interne a 
statului”. În Codul penal al Cehiei [46], infracţiunile 
reunite sub denumirea de act terorist sunt localizate în 
cap.IX „Infracţiuni contra statului ceh, statelor străi-
ne şi organizaţiilor internaţionale”. De asemenea, în 
legislaţia Mexicului [47] şi Boliviei [48], actele tero-
riste se regăsesc în cadrul titlului I „Infracţiuni contra 
securităţii naţiunii” şi, respectiv, cap.III „Infracţiuni 
contra liniştii publice” din titlul I „Infracţiuni contra 
securităţii statului” din Partea specială a Codului pe-
nal. În fine, în Codul penal al Macedoniei [49], Bul-
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gariei [50] şi Letoniei [51], infracţiunile reunite sub 
denumirea de act terorist sunt catalogate drept infrac-
ţiuni contra statului.

Nu susţinem punctele de vedere doctrinare şi le-
gislative enunţate supra. Suntem de părere că prin 
săvârşirea unui act terorist nu se atentează, de fiece 
dată, asupra securităţii unui anumit stat. Or, aşa cum 
rezultă din art.1 al Legii Republicii Moldova cu pri-
vire la securitatea statului nr.618 din 31.10.1995 [52], 
prin securitatea statului se înţelege protecţia suvera-
nităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a 
regimului ei constituţional, a potenţialului economic, 
tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi libertăţi-
lor legitime ale persoanei împotriva activităţii infor-
mative şi subversive a serviciilor speciale şi organiza-
ţiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor 
grupuri sau indivizi aparte. Totodată, orice act terorist 
este îndreptat spre securitatea populaţiei unui stat. 
Deci nu întotdeauna are de suferit statul. Nu acelaşi 
lucru poate fi afirmat în raport cu populaţia statului re-
spectiv care, inevitabil, are de suferit în urma săvârşi-
rii actului terorist. Cu alte cuvinte, victima reprezintă 
semnul obiectiv crucial în baza căruia este identificată 
valoarea socială fundamentală lezată prin săvârşirea 
actului terorist. În speţă, pe post de victimă al actului 
terorist apare grupul nedeterminat al populaţiei, nu 
însă statul. Prin urmare, securitatea publică este va-
loarea socială sui generis lezată prin comiterea actelor 
teroriste, căci indivizii ca grup nedeterminat al popu-
laţiei apar pe post de victime al acestor infracţiuni.

Nu poate fi acceptat argumentul adus de A.A. Gri-
goriev, indicat supra, precum că securitatea statului 
este lezată prin comiterea actelor teroriste pe motiv 
că pe post de destinatar al revendicărilor făptuitorilor 
apar reprezentanţii puterii de stat. În primul rând, din 
textul normei înscrise la alin.(1) art.278 CP RM aflăm 
că lista destinatarilor este mult mai mare decât repre-
zentanţii puterii de stat. Pe lângă stat, în postura de 
destinatar al revendicărilor poate evolua: organizaţia 
internaţională, persoana fizică sau juridică. În al doi-
lea rând, nu doar silirea statului, organizaţiei interna-
ţionale, persoanei fizice sau juridice poate apărea în 
calitate de finalitate urmărită de făptuitor la realizarea 
actelor teroriste, ci şi în alte scopuri: intimidarea po-
pulaţiei unui stat ori a unei părţi a acesteia; atragerea 
atenţiei societăţii asupra ideilor politice, religioase sau 
de altă natură ale făptuitorului. Aşadar, observăm că în 
cazul celor din urmă finalităţi ale făptuitorului în vizor 
este luată societatea, nu însă statul. În al treilea rând, 
nu destinatarul revendicărilor, ci victima determină 
tipul valorii sociale şi, implicit, a relaţiilor sociale 
aferente lezate prin săvârşirea actelor teroriste. Popu-
laţia, în general, nu poate fi subiect al relaţiilor sociale 
cu privire la securitatea statului. În schimb, populaţia 
sau grupul neconcretizat de persoane poate fi privit pe 
post de subiect al relaţiilor sociale ce se află în deri-
vaţie organică cu securitatea publică. În acest sens, în 
doctrină se menţionează, cu drept cuvânt: „În dreptul 
penal, obiectul şi victima infracţiunii sunt fenomene 
juridice relativ independente, în sensul că obiectul in-
fracţiunii constituie relaţiile sociale ocrotite de legea 

penală, iar victima – subiect al relaţiilor sociale căruia 
infracţiunea i-a cauzat o daună sau a creat pericolul 
cauzării daunei” [53, p.16].

În alt registru, alţi autori sunt de părere că tero-
rismul contemporan constituie un fenomen social-ju-
ridic negativ, multiaspectual şi complex care a ieşit 
din hotarele statelor, fiind transformat într-o ame-
ninţare masivă pentru securitatea întregii omeniri 
[54, p.78]. Pe o poziţie similară se află R.V. Minin 
care menţionează că cinismul cu care sunt săvârşite 
unele acte teroriste permite atribuirea acestor fapte 
la categoria infracţiunilor contra securităţii omenirii, 
nu însă la categoria infracţiunilor contra securităţii 
publice [55, p.66]. Poziţia celui din urmă autor este 
împărtăşită şi de R.A. Adelhanean [56, p.32]. Tot aşa 
şi I.Richicinschi consideră că terorismul atentează 
asupra securităţii internaţionale [57, p.11-30].

Din perspectivă comparată, în legislaţia unor sta-
te străine învederăm o abordare similară. Aşadar, 
în legislaţia Bosniei şi Herţegovinei [58], Sloveniei 
[59], Serbiei [60] şi Muntenegrului [61] actele tero-
riste (alături de alte infracţiuni cu caracter terorist (de 
ex., finanţarea terorismului; instigarea, recrutarea în 
scopul săvârşirii actului terorist etc.) sunt considerate 
infracţiuni contra omenirii. De menţionat că în cazul 
celor două state, din urmă, actele teroriste anterior 
erau amplasate în cadrul capitolului Părţii speciale a 
Codului penal destinat protecţiei orânduirii constituţi-
onale şi securităţii statului. În Codul penal al Slovaci-
ei [62], infracţiunile corespondente celor de la art.278 
CP RM sunt înscrise la art.419, fiind aşezate în cadrul 
cap.XII „Infracţiuni contra păcii, omenirii, infracţiuni 
de terorism, extremism şi cele de război”. În secţiunea 
II „Infracţiuni contra păcii şi securităţii” din Partea 
specială a Codului penal uzbek [63] este fixat art.155 
(terorismul). În Codul penal al Republicii Belarus 
[64] la art.126 este incriminat actul terorist interna-
ţional, fiind amplasat în cadrul cap.XVII „Infracţiuni 
contra păcii şi securităţii omenirii” din secţiunea VI 
„Infracţiuni împotriva păcii, securităţii omenirii şi in-
fracţiuni de război”. De consemnat că respectiva nor-
mă este specială în raport cu cea prevăzută la art.289 
din Codul penal. De altfel, la art.289 din Codul penal 
al Republicii Belarus este stabilită răspunderea penală 
pentru săvârşirea unor infracţiuni similare celor pre-
văzute la art.278 CP RM, articol amplasat în cadrul 
cap.XXVII „Infracţiuni contra securităţii publice” din 
secţiunea X „Infracţiuni contra securităţii publice şi 
sănătăţii publice”. O poziţie oarecum similară o are 
legiuitorul croat care, la art.169 din Codul penal [65], 
într-o normă aparte, incriminează terorismul internaţi-
onal, iar la art.141 din Codul penal, în capitolul desti-
nat protecţiei statului, nu însă securităţii publice, ca în 
cazul legislaţiei Republicii Belarus, stabileşte răspun-
derea penală pentru terorismul antistatal.

În ce ne priveşte, nu putem nega faptul că teroris-
mul de ultimă oră (de ex., cel practicat de organizaţia 
teroristă Statul Islamic sau de alte organizaţii teroriste 
similare) produce efecte negative asupra securităţii 
întregii comunităţi internaţionale sau, cel puţin, asu-
pra securităţii unei comunităţi regionale (europene). 
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Totuşi, în esenţă, actele teroriste rămân a fi infracţiuni 
ce atentează asupra securităţii populaţiei acelei comu-
nităţi sau regiuni, ci nu asupra securităţii statelor ce 
formează respectiva comunitate sau regiune.

Este clară dorinţa acută a statelor europene, în 
special a celor din Europa Occidentală şi a celor din 
Europa Centrală, de a atribui actul terorist la catego-
ria infracţiunilor contra păcii şi securităţii omenirii. 
Această tendinţă este direcţionată, mai cu seamă, de 
ultimele evenimente petrecute în statele europene. 
S-ar părea că statele europene şi securitatea în această 
regiune este ţinta făptuitorilor. Poate. Chiar şi aşa, po-
pulaţia este ţinta principală a teroriştilor. Atunci când 
sunt comise acte teroriste, indiferent de finalităţile ur-
mărite de făptuitori, societatea în sine constituie ele-
mentul cel mai vulnerabil. În context, în doctrină se 
menţionează, pe bună dreptate, că terorismul constitu-
ie violenţa sau ameninţarea cu aplicarea violenţei faţă 
de simpli cetăţeni, viaţa, proprietatea şi bunăstarea lor 
[66, p.235].

Înţelegem că actele teroriste reprezintă infracţiuni 
cu caracter internaţional, fapt care însă nu demonstrea-
ză necesitatea reamplasării acestora în cadrul cap.I 
din Partea specială a Codului penal dedicat protecţiei 
păcii şi securităţii omenirii. Or, Codul penal al Repu-
blicii Moldova cunoaşte mai multe exemple de infrac-
ţiuni cu caracter internaţional, dar care nu se regăsesc 
în cap.I din Partea specială (de ex., spălarea banilor, 
fabricarea sau punerea în circulaţia a semnelor băneşti 
false, traficul de fiinţe umane, infracţiunile săvârşite 
în sfera traficului de droguri, de arme etc.). Acestea 
sunt amplasate în cadrul diferitelor capitole din Partea 
specială a Codului penal, şi anume: în cele care pro-
tejează cel mai bine valoarea socială fundamentală la 
incriminarea unor asemenea comportamente.

Alţi autori îmbrăţişează o poziţie intermediară (cu 
care nu suntem de acord) susţinând că prin săvârşi-
rea actului terorist se atentează atât asupra securităţii 
publice, cât şi asupra securităţii statului şi securităţii 
internaţionale [67, p.108; 68, p.105]. Suntem de pă-
rere că e cu neputinţă ca obiectul juridic al unei fapte 
infracţionale să se afle în derivaţie cu mai multe valori 
sociale fundamentale. În context, este remarcabilă ac-
cepţiunea lui S.Brînza, potrivit căruia o infracţiune nu 
poate avea două obiecte juridice generice [69, p.128]. 
A afirma că actul terorist atentează concomitent asu-
pra securităţii publice, securităţii statului şi securităţii 
omenirii, ar însemna să neglijăm postulatul expus de 
S.Brînza care derivă din tehnica legiuitorului de gru-
pare a infracţiunilor pe anumite categorii. 

În altă privinţă, unii autori sunt de părere că actul 
terorist, alături de celelalte infracţiuni cu caracter te-
rorist, ar trebui să formeze o secţiune aparte în capi-
tolul Părţii speciale a Codului penal dedicat protecţiei 
securităţii de stat, care să fie intitulată „Infracţiuni ce 
se atribuie la activitate teroristă” [40, p.17; 23, p.112]. 
Din perspectivă comparată, tocmai o asemenea poziţie 
a fost îmbrăţişată de legiuitorul georgian care incrimi-
nează actul terorist la art.323 din Codul penal [70], 
respectiva normă fiind localizată în cap.XXXVIII 
„Terorismul” din secţiunea XI „Infracţiuni contra sta-

tului”. În contrast, O.G. Nikitenko propune instituirea 
unei secţiuni aparte intitulate „Terorismul şi infracţi-
unile cu îndreptate teroristă”, dar în capitolul Părţii 
speciale a Codului penal dedicat protecţiei securităţii 
publice, nu însă securităţii statului [15, p.92]. În fine, 
legiuitorii unor state străine au decis să formeze un ca-
pitol separat, destinat special incriminării tuturor fap-
telor cu caracter terorist, inclusiv a actului terorist. De 
exemplu, în Codul penal al Franţei [71], răspunderea 
penală pentru actul terorist este prevăzută la art.421-
1, respectiva normă fiind amplasată în cap.I „Acte te-
roriste”, titlul II „Despre terorism”. Un capitol similar 
îl învederăm în legislaţia penală a Albaniei [72]. Este 
vorba de cap.VII intitulat „Acte cu intenţie teroristă”. 
Nu în ultimul rând, în Codul penal al Finlandei [73], 
normele ce incriminează actele teroriste sunt aşezate 
în cap.XXXIV(a) „Infracţiuni teroriste”.

Nu putem susţine asemenea optici legislative. 
Primo: pare a fi utopică ideea de reunire a tuturor in-
fracţiunilor cu caracter terorist în cadrul unei secţiuni 
aparte. Din textul art.13411 CP RM aflăm că la cate-
goria infracţiunilor cu caracter terorist sunt atribuite 
un şir de infracţiuni prevăzute în diferite capitole ale 
Părţii speciale a Codului penal, deci care atentează la 
valori sociale diferite. Formarea unui singur capitol ar 
însemna ca legiuitorul să devieze de la obiectul real al 
protecţiei penale la incriminarea unor sau altor infrac-
ţiuni cu caracter terorist. Tocmai de aceea nu avem 
cum să nu fim de acord cu următoarea părere: „Reuni-
rea tuturor infracţiunilor cu caracter terorist în cadrul 
unei secţiuni aparte este imposibil, deoarece este in-
admisibil ca în cadrul unei secţiuni aparte să fie ames-
tecate norme de incriminare ce stabilesc răspunderea 
penală pentru infracţiuni ce atentează asupra unor 
obiecte juridice diferite (securitatea publică, securita-
tea statului sau securitatea internaţională etc.)” [67, 
p.108]. Secundo: instituirea unei asemenea secţiuni ar 
crea incertitudini la identificarea obiectului juridic ge-
neric, adică a valorii sociale fundamentale lezate prin 
săvârşirea unor asemenea fapte infracţionale; or, este 
ştiut că la construcţia Părţii speciale a Codului penal, 
titulatura capitolelor cuprinde valoarea socială sui ge-
neris lezată sau periclitată prin comiterea tuturor fap-
telor prejudiciabile cuprinse în cadrul acestui capitol.  

În definitiv, suntem de părere că atât de iure, cât 
şi de facto, infracţiunile reunite sub denumirea de act 
terorist (art.278 CP RM) atentează, în plan principal, 
asupra relaţiilor sociale aflate în derivaţie organică cu 
securitatea publică, ci nu cu securitatea statului ori cu 
securitatea internaţională (omenirii). Drept consecin-
ţă, susţinem poziţia legiuitorului moldav de a atribui 
actele teroriste la categoria infracţiunilor contra secu-
rităţii publice. 

În cele ce urmează, vom continua investigaţia 
noastră cu analiza obiectului juridic special al in-
fracţiunilor prevăzute la art.278 CP RM. Potrivit 
doctrinei, obiectul juridic special (specific) reprezintă 
valoarea socială indivi duală concretă care este lezată 
sau pusă în pericol nemijlocit prin comiterea unei fap-
te infracţionale concrete [1, p.113]. Acesta constituie 
obiectul juridic propriu-zis al infracţiunii, specific fie-
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cărei infracţiuni, constituit din relaţiile sociale formate 
în jurul şi datorită unei valori sociale specifice, subor-
donate uneia dintre valorile fundamentale, relaţii a că-
ror formare, desfăşurare sau dezvoltare nu ar fi posibilă 
fără apărarea împotriva infracţiunii a acelei valori [74, 
p.197]. Prin urmare, alături de obiectul juridic gene-
ric, infracţiunile prevăzute la art.278 CP RM dispun de 
obiect juridic special, exprimat în valoarea socială con-
cretă, precum şi în relaţiile sociale aferente acesteia, 
lezate prin comiterea faptei prejudiciabile. 

În teoria dreptului penal se subliniază că infracţi-
unile reunite sub denumirea de act terorist fac parte 
din categoria infracţiunilor pluriobiectuale [75, p.14; 
19, p.18; 20, p.19], ceea ce înseamnă că infracţiunile 
consemnate la art.278 CP RM atentează concomitent 
la mai multe obiecte ale protecţiei penale. Cu privire la 
acest aspect, S.Brînza menţionează: „Atunci când prin 
fapta infracţională sunt lezate deodată două sau mai 
multe valori sociale (împreună cu relaţiile sociale co-
respunzătoare), doar cea mai importantă dintre aceste 
valori determină grupul din care face parte acea infrac-
ţiune. Dintre cele două obiecte de apărare penală, unul 
este principal, iar altul – secundar” [69, p.125-126].

Rezultă că infracţiunile prevăzute la art.278 CP RM 
posedă un obiect juridic principal şi unul secundar. Dar 
care sunt acestea? Care relaţii sociale apar pe post de 
obiect juridic principal şi care apar în postură de obiect 
juridic secundar? Până a răspunde la aceste întrebări, 
facem trimitere la următorul punct de vedere exprimat 
în doctrina de specialitate: „Obiectul juridic principal 
al infracţiunii constituie întotdeauna o valoare socia-
lă (împreună cu relaţiile sociale aferente) ce se referă 
la acel domeniu al realităţii sociale, care este cuprins 
de conceptul obiectului juridic generic al infracţiunii 
şi care se deduce în mod organic din acest concept” 
[69, p.128]. Tot aşa şi N.Giurgiu consemnează: „Dis-
tingerea obiectului principal de cel secundar – uneori 
anevoioasă sub raportul aprecierii valorii mai impor-
tante – este realizată de însăşi legiuitorul penal, prin 
încadrarea infracţiunii într-un anumit fascicul de relaţii 
sau valori sociale şi nu în altul” [3, p.164].

Aşadar, obiectul juridic principal al infracţiuni-
lor prevăzute la art.278 CP RM trebuie să derive din 
obiectul juridic generic al numitelor fapte. Mai exact, 
acesta trebuie dedus din obiectul juridic de subgrup, 
adică din securitatea publică şi relaţiile sociale aferente 
acestei valori sociale. În aceste condiţii apare neclară 
poziţia autorului M.Rusu, potrivit căruia obiectul ju-
ridic special al infracţiunii de terorism îl constituie 
relaţiile sociale referitoare la ordinea publică (subl. ne 
aparţine) … [76, p.65]. Or, supra am demonstrat că 
obiectul juridic special al infracţiunilor prevăzute la 
art.278 CP RM nu poate să derive din ordinea publică. 
În plan comparat însă, în legislaţia Venezuelei [77], 
infracţiunile similare celor înscrise la art.278 CP RM 
sunt amplasate în cadrul titlului V „Infracţiuni contra 
ordinii publice” din Partea specială a Codului penal.

Tot din considerente reliefate anterior nu putem 
agrea următoarele opinii expuse pe marginea obiectu-
lui juridic principal al infracţiunilor analizate: „obiec-
tul juridic principal îl formează statul, puterea de stat” 

[54, p.80; 78, p.9]; „actul terorist atentează în prin-
cipal asupra securităţii de stat” [79, p.38]. Explicaţia 
este simplă: infracţiunile prevăzute la art.278 CP RM 
se află în descendenţă cu securitatea publică, dar nu cu 
securitatea statului, lucru demonstrat chiar de legiui-
tor (fapt care-l susţinem).

Aşa cum rezultă din tehnica uzitată de legiuitor la 
construcţia art.278 CP RM, în cadrul acestui articol 
sunt prevăzute mai multe infracţiuni, fapt ce determi-
nă să identificăm obiectul juridic principal şi cel se-
cundar pentru fiecare faptă infracţională.

Până a trece la identificarea, in concreto, a celor 
două categorii de obiecte, consemnăm că obiectul 
juridic principal al tuturor infracţiunilor reunite sub 
denumirea de act terorist este identic.

Potrivit autorilor ruşi, I.V. Şevcenko, M.M. Gala-
cieva şi F.A. Mirzoahmedov obiectul juridic principal 
al infracţiunilor reunite sub denumirea de act terorist 
îl formează relaţiile sociale ce asigură bazele securită-
ţii publice [17, p.14-15; 80, p.18; 81, p.85]. Într-o altă 
opinie, obiectul juridic principal al actului terorist îl 
reprezintă securitatea publică ca parte componentă 
a securităţii naţionale [19, p.18]. O opinie similară o 
are M.F. Musaelean care consideră că obiectul juri-
dic special principal al infracţiunilor de act terorist îl 
reprezintă relaţiile sociale concrete, al căror conţinut 
îl formează securitatea publică, care sunt puse sub 
ocrotirea legii penale şi cărora li se cauzează un pre-
judiciu prin comiterea faptei infracţionale [20, p.19]. 
Pe aceeaşi undă se situează alţi autori, care susţin că 
securitatea publică apare pe post de valoare socială de 
bază lezată prin săvârşirea actelor teroriste [82, p.605; 
83, p.461; 84, p.611; 85, p.519; 14, p.14].

Considerăm că în raport cu cele din urmă păreri 
se impune de efectuat o precizare. Este adevărat că 
obiectul juridic principal derivă logic din obiectul 
juridic generic. Însă este adevărat şi faptul că obiec-
tul juridic principal este o parte a obiectului juridic 
generic. Aceste două categorii ale obiectului juridic 
nu se suprapun. Prin urmare, securitatea publică nu 
poate constitui, în acelaşi timp, obiect juridic princi-
pal şi obiect juridic generic al infracţiunilor prevăzute 
la art.278 CP RM. Mai potrivită pare a fi accepţiu-
nea autorilor S.Brînza şi V.Stati, în corespundere cu 
care obiectul juridic principal al numitelor infracţiuni 
îl constituie relaţiile sociale cu privire la securitatea 
publică, apărate împotriva provocării unei explozii, a 
unui incendiu sau a săvârşirii altei fapte care creează 
pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrită-
ţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprie-
tăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această 
faptă este săvârşită în scopul de a intimida populaţia 
ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii asupra 
ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făp-
tuitorului sau de a sili statul, organizaţia internaţio-
nală, persoana juridică sau fizică să săvârşească sau 
să se abţină de la săvârşirea vreunei acţiuni [5, p.524, 
530]. Din teza enunţată rezultă, pe bună dreptate, că 
obiectul juridic principal al infracţiunilor prevăzute 
la art.278 CP RM derivă din obiectul juridic generic 
(securitatea publică), şi nu se suprapune cu acesta, ci 
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este o parte a celui din urmă. Iar acest lucru corespun-
de regulii generale expuse în doctrină, potrivit căreia 
obiectul juridic generic sau de grup se reflectă în parte 
în obiectul juridic special al infracţiunii din grupul re-
spectiv [86, p.181].

În cele din urmă, concluzionăm că obiectul juridic 
principal al infracţiunilor reunite sub denumirea de 
act terorist îl formează securitatea publică (alături 
de relaţiile sociale aferente acestei valori sociale) 
protejată(te) de faptele prejudiciabile consemnate în 
dispoziţia normelor incriminatoare înscrise la art.278 
CP RM.

În continuare, urmează să identificăm obiectul ju-
ridic secundar al infracţiunilor reunite sub denumirea 
de act terorist. După H.S. Safarov şi M.M. Galacie-
va, acesta îl constituie relaţiile sociale cu privire la 
funcţionarea normală a organelor puterii de stat, viaţa 
şi sănătatea persoanei, interesele patrimoniale sau de 
altă natură ale persoanei [75, p.14; 80, p.18]. În mod 
similar, Iu.N. Deriughina susţine că obiectul juridic 
secundar al acestor infracţiuni îl reprezintă relaţiile 
sociale ce asigură securitatea vieţii şi sănătăţii per-
soanei, proprietatea, ordinea de funcţionare normală 
a autorităţilor publice şi a organizaţiilor internaţio-
nale [87, p.101-102]. D.M. Mineazev menţionează 
că obiectul juridic secundar al numitelor infracţiuni 
îl formează relaţiile sociale menite să asigure dreptul 
persoanei la viaţă, la protecţia sănătăţii, la libertatea 
circulaţiei şi proprietăţii [19, p.18]. Pe lângă valori-
le şi relaţiile sociale sus-indicate, M.F. Musaelean şi    
I.V. Şevcenko adaugă, în calitate de obiect juridic se-
cundar al actelor teroriste, relaţiile sociale cu privire 
la activitatea normală a organizaţiilor internaţionale 
[20, p.19; 17, p.14-15].

Raportând la legislaţia Republicii Moldova, con-
semnăm că conţinutul obiectului juridic secundar al 
infracţiunilor prevăzute la art.278 CP RM se află în 
strictă dependenţă de conţinutul normei incriminatoare 
din cadrul fiecărei variante-tip de infracţiune. Aşadar, 
în cazul actului terorist prevăzut la alin.(1) art.278 CP 
RM, pe post de obiect juridic secundar apar: relaţiile 
sociale cu privire la integritatea corporală a persoanei 
(în ipoteza cauzării vătămării neînsemnate); relaţiile 
sociale cu privire la sănătatea persoanei (în situaţia 
cauzării unei vătămări uşoare); relaţiile sociale cu pri-
vire la integritatea, substanţa şi potenţialul de utilizare 
a bunurilor (în ipoteza distrugerii sau deteriorării bu-
nurilor ca rezultat al săvârşirii exploziei, incendiului 
sau a altor fapte similare); relaţiile sociale cu privire 
la protecţia mediului înconjurător (în cazul cauzării 
unor daune mediului ambiant); relaţiile sociale cu pri-
vire la activitatea normală a întreprinderilor, instituţi-
ilor, organizaţiilor, organelor puterii de stat, inclusiv 
a organelor centrale de specialitate, precum şi a celor 
locale (în ipoteza blocării/sistării activităţii acestora); 
relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică a per-
soanei (în cazul în care fapta prejudiciabilă se expri-
mă în ameninţarea cu săvârşirea actului terorist).

În cazul actului terorist consemnat la lit.d) alin.(2) 
art.278 CP RM obiectul juridic secundar îl constitu-
ie sănătatea persoanei. Relaţiile sociale cu privire la 

integritatea, substanţa şi potenţialul de utilizare a bu-
nurilor formează obiectul juridic secundar al actului 
terorist prevăzut la lit.e) alin.(2) art.278 CP RM. Iar 
în cazul actului terorist în varianta-tip specificată la 
alin.(4) art.278 CP RM, precum şi a celui consemnat 
la lit.b) alin.(3) art.278 CP RM în plan secundar se 
atentează asupra vieţii persoanei.

De menţionat că în ipoteza actului terorist specifi-
cat la alin.(1) art.278 CP RM obiectul juridic secundar 
are un caracter alternativ. Cu referire la calificarea in-
fracţiunilor ce posedă un obiect juridic secundar alter-
nativ, St.Copeţchi şi Ig.Hadîrca menţionează: „Dacă 
infracţiunea are mai multe obiecte juridice secundare 
şi acestea au un caracter alternativ, atunci pentru ca-
lificare nu are relevanţă dacă au fost lezate sau puse 
în pericol toate valorile sociale secundare sau doar 
una din ele. Este necesar şi suficient ca pe lângă va-
loarea socială de bază să fie lezată sau pusă în pericol 
cel puţin una din valorile sociale secundare” [1, p.115]. 
Extrapolând aceste afirmaţii la prezentul demers, con-
semnăm că pentru a încadra cele săvârşite potrivit alin.
(1) art.278 CP RM este suficient ca fapta prejudiciabilă 
să pună în pericol cel puţin una din valorile şi, respec-
tiv, relaţiile sociale protejate prin incriminarea actului 
terorist (de ex., surparea unor clădiri în cazul săvârşirii 
exploziei etc.). Nu este necesar ca prin aceeaşi explo-
zie să fi fost lezate mai multe valori sociale cu caracter 
alternativ (de ex., nu contează dacă în urma surpării 
clădirii au fost cauzate daune mediului înconjurător). 
Prin urmare, în cazul actului terorist prevăzut la alin.
(1) art.278 CP RM (cu excepţia situaţiei în care fapta 
prejudiciabilă ia forma ameninţării cu săvârşirea actu-
lui terorist), doar una din valorile sociale secundare are 
caracter obligatoriu. Celelalte au caracter facultativ. 
În contrast, în ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.278 CP RM exprimate în ameninţarea cu săvârşirea 
actului terorist obiectul juridic secundar nu se bucură 
de alternativitate. Acesta este unic (relaţiile sociale cu 
privire la libertatea psihică a persoanei), fiind totodată 
obligatoriu. De aici rezultă că de fapt sub egida acele-
iaşi norme (alin.(1) art.278 CP RM) sunt inserate două 
componenţe de infracţiuni, ci nu una. Una este formată 
din ameninţarea cu săvârşirea actului terorist, iar alta 
– din săvârşirea actului terorist propriu-zis. În ce ne 
priveşte, nu împărtăşim o asemenea stare de lucruri, 
cel puţin din perspectiva pedepsei penale pasibile de 
aplicare pentru comiterea unor astfel de fapte, motiv 
pentru care sugerăm legiuitorului autohton să-şi revadă 
concepţia privind amplasarea infracţiunii de ameninţa-
re cu săvârşirea actului terorist în cadrul cap.XIII din 
Partea specială a Codului penal, în general, şi a art.278 
CP RM, în special.

În alt context, se impune ca firească întrebarea: care 
trebuie să fie soluţia de calificare în ipoteza în care prin 
aceeaşi faptă (de ex., prin aceeaşi explozie) sunt lezate 
mai multe valori sociale, dar care sunt protejate prin 
diferite norme de incriminare înscrise în cadrul art.278 
CP RM? Considerăm că cele comise trebuie încadra-
te potrivit regulilor concursului de infracţiuni. Astfel, 
dacă, de exemplu, după săvârşirea exploziei unei per-
soane i se cauzează o vătămare gravă sănătăţii, iar me-
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diului înconjurător – daune esenţiale, la calificare se va 
reţine lit.d) alin.(2) art.278 CP RM şi alin.(1) art.278 
CP RM, deoarece, după cum se opinează în doctri-
nă, just, la lit.d) alin.(2) art.278 CP RM se stabileşte 
răspunderea penală pentru o infracţiune distinctă [5, 
p.522]. Fiind infracţiuni distincte, între normele speci-
ficate la alin.(1) şi la lit.d) alin.(2) art.278 CP RM poate 
exista concurs.

În alt registru, în literatura de specialitate se vehi-
culează şi o altă opinie cu privire la structura obiectu-
lui juridic special al infracţiunilor prevăzute la art.278 
CP RM. Mai exact, se susţine că obiectul juridic al in-
fracţiunilor reunite sub denumirea de act terorist este 
simplu. Bunăoară, V.S. Komisarov este de părere că 
securitatea publică constituie singurul obiect de aten-
tare în cazul săvârşirii actului terorist, deoarece fără 
cauzarea prejudiciului unor valori sociale ca, viaţa, 
sănătatea persoanei, proprietatea etc., e cu neputinţă 
lezarea securităţii publice [16, p.20]. Într-o manieră 
similară, S.D. Grinko menţionează: „Prin săvârşirea 
actului terorist se atentează, exclusiv, asupra securită-
ţii publice, ce include în sine întregul complex al rela-
ţiilor sociale cu privire la ocrotirea persoanei, valorilor 
materiale etc.” [88, p.15]. La rândul său, A.A. Pavlov 
opinează că viaţa şi sănătatea persoanei, proprietatea, 
ordinea de funcţionare normală a autorităţilor publice 
formează conţinutul noţiunii „securitate publică” [89, 
p.15]. Nu în ultimul rând, M.Iu. Pavlik consemnează 
că infracţiunile ce atentează asupra securităţii publice 
nu posedă obiect juridic suplimentar (a se citi – secun-
dar – n.a.) [10, p.10]. Nu putem susţine un atare punct 
de vedere. Viaţa, sănătatea persoanei etc., nu consti-
tuie părţi componente ale securităţii publice. Viaţa, 
sănătatea persoanei etc., exact ca şi securitatea pu-
blică, reprezintă valori sociale distincte. Acestea nu 
se suprapun şi nici nu se exclud. Securitatea publică 
formează starea din societate prielnică pentru dezvol-
tarea normală a vieţii, sănătăţii persoanei, pentru des-
făşurarea normală a activităţii în cadrul instituţiilor, 
organizaţiilor, întreprinderilor, autorităţilor publice 
etc. Aşadar, desfăşurarea normală a relaţiilor cu privi-
re la viaţa, sănătatea persoanei etc., este condiţionată 
de securitatea publică. Protecţia securităţi publice, în 
mod implicit, îşi pune amprenta asupra desfăşurării 
normale a relaţiilor sociale ce decurg din valorile so-
ciale inerente persoanei fizice. Totuşi, aceste valori 
sociale sunt diferite, lucru subliniat chiar de legiui-
tor la formarea capitolelor Părţii speciale ale Codului 
penal. 

Ca rezultat al studiului efectuat, formulăm urmă-
toarele concluzii:

1) Obiectul juridic generic al infracţiunilor reunite 
sub denumirea de act terorist îl formează securitatea 
publică şi ordinea publică drept valori sociale funda-
mentale apărate împotriva infracţiunilor prevăzute la 
art.278 CP RM, precum şi relaţiile sociale ce apar şi 
se dezvoltă în legătură cu aceste valori sociale.

2) Prin securitate publică trebuie de înţeles partea 
componentă a securităţii naţionale ce constă în starea 
de siguranţă, de protecţie a unei colectivităţi ori a unui 
grup de indivizi priviţi ca membri neconcretizaţi ai 

societăţii, a drepturilor şi libertăţilor lor, de diverse 
influenţări infracţionale.

3) Prin comiterea actelor teroriste sunt lezate drep-
turile şi interesele unui grup de persoane, de regulă, 
nedeterminat, ci nu a unei singure persoane (deter-
minate). De iure, acest lucru rezultă din tehnica le-
giuitorului de amplasare a infracţiunilor reunite sub 
denumirea de act terorist în capitolul Părţii speciale a 
Codului penal dedicat protecţiei securităţii publice.

4) Natura complexă a infracţiunilor prevăzute la 
art.278 CP RM, secundate de caracterul pluriobiec-
tual al obiectului ocrotirii penale, determină prezenţa 
unor puncte de vedere doctrinare şi legislative diferite 
la stabilirea locului acestor infracţiuni în cadrul Părţii 
speciale a Codului penal.

5) Atât de iure, cât şi de facto, infracţiunile reunite 
sub denumirea de „act terorist” (art.278 CP RM) aten-
tează, în plan principal, asupra relaţiilor sociale aflate 
în derivaţie organică cu securitatea publică, ci nu cu 
securitatea statului ori cu securitatea internaţională 
(omenirii).

6) Obiectul juridic principal al infracţiunilor prevă-
zute la art.278 CP RM se află în derivaţie cu obiectul 
juridic generic şi, implicit, cu cel de subgrup, adică de-
rivă din securitatea publică şi relaţiile sociale aferente 
acestei valori sociale.

7) Obiectul juridic principal al infracţiunilor reuni-
te sub denumirea de act terorist îl formează securita-
tea publică (alături de relaţiile sociale aferente acestei 
valori sociale) protejată(e) de faptele prejudiciabile 
consemnate în dispoziţia normelor incriminatoare în-
scrise la art.278 CP RM.

8) Conţinutul obiectului juridic secundar al infrac-
ţiunilor prevăzute la art.278 CP RM se află în strictă 
dependenţă de conţinutul normei incriminatoare din 
cadrul fiecărei variante-tip de infracţiune.

9) Pentru a încadra cele săvârşite potrivit alin.(1) 
art.278 CP RM, este suficient ca fapta prejudiciabilă 
să pună în pericol cel puţin una din valorile şi, respec-
tiv, relaţiile sociale protejate prin incriminarea actului 
terorist.

10) În cazul actului terorist prevăzut la alin.(1) 
art.278 CP RM (cu excepţia situaţiei în care fapta pre-
judiciabilă ia forma ameninţării cu săvârşirea actului 
terorist), doar una din valorile sociale secundare are 
caracter obligatoriu. Celelalte au caracter facultativ.

11) În ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.278 CP RM exprimate în ameninţarea cu săvârşirea 
actului terorist, obiectul juridic secundar nu se bucură 
de alternativitate. Acesta este unic (relaţiile sociale cu 
privire la libertatea psihică a persoanei), fiind totodată 
obligatoriu.

12) Sub egida aceleiaşi norme (alin.(1) art.278 CP 
RM) sunt inserate două componenţe de infracţiuni, ci 
nu una. Una este formată din ameninţarea cu săvârşirea 
actului terorist, iar alta – din săvârşirea actului terorist 
propriu-zis. O asemenea stare a lucrurilor, trezeşte ine-
chităţi, cel puţin din perspectiva pedepsei penale pasi-
bile de aplicare pentru comiterea unor astfel de fapte, 
motiv pentru care legiuitorului autohton urmează să-
şi revadă concepţia privind amplasarea infracţiunii de 
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ameninţare cu săvârşirea actului terorist în cadrul cap.
XIII din Partea specială a Codului penal, în general, şi 
a art.278 CP RM, în special.
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Capacitatea juridică constituie premisa esențială 
și inerentă calității de subiect de drept, subiect 

al raportului juridic și un element constitutiv funda-
mental, atunci când avem în vedere personalitatea ju-
ridică. Deși, în literatura de specialitate, capacitatea 
juridică este analizată în calitate de concept teoretic, în 
ultima perioadă, pe plan juridic internațional, odată cu 
amploarea atenției comunității internaționale pentru 
drepturile omului, a devenit tot mai utilizat termenul 

de „dreptul omului la capacitatea juridică”. Indife-
rent de tangențele formulate între acești constituenți, 
în analiza capacității juridice trebuie luate în consi-
derare, cu prioritate, standardele și valorile susținute 
de comunitatea omenească într-o perioadă concretă. 
Astfel astăzi nu mai putem admite discriminările tole-
rate în perioadele anterioare în exercitarea drepturilor 
persoanelor de culoare, femeilor sau minorilor, spre 
exemplu. Aceste modificări înregistrate în raport cu 
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Recunoașterea capacității juridice în mod egal tuturor persoanelor a fost recunoscută într-o serie de acte internaționale 
la care țara noastră este parte, spre exemplu Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la 
Drepturile Civile și Politice etc. Totuși, cele mai importante aspecte referitoare la capacitatea juridică au fost statuate de 
către Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (în continuare, CRPD). Uniunea Europeană a semnat 
CRPD la 30 martie 2007. În baza Legii nr. 166-XVIII din 09 iulie 2010, Republica Moldova a ratificat CRPD. Această 
Convenție instituie obligația statelor care au ratificat-o de a asigura ca toate persoanele cu dizabilități să poată în mod 
liber și deplin să-și exercite drepturile în condiții egale cu ceilalți. Aceste standarde evidențiază necesitatea de a reali-
za procedurile și documentele legale mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Suplimentar, aceste recomandări 
evidențiază necesitatea de a dezvolta mijloace adecvate și efective de suport pentru libera exercitare a capacității juridice 
de către persoanele cu dizabilități. Astfel, în baza acestor recomandări,și sistemul nostru juridic trebuie să se asigure per-
soanelor condițiile necesare pentru libera exercitare a capacității juridice, inclusiv să recunoască drepturile persoanei de 
a solicita suport de la ceilalți în procesul de luare a deciziilor și comunicarea acestor decizii etc. Acest suport trebuie să 
fie diferențiat și adaptat în baza tuturor necesităților persoanei, dar nici sub o formă să nu admită lipsirea persoanei de a 
exercita oarecare drepturi. Standardele descrise mai sus au avut un impact semnificativ în determinarea esenței conceptului 
de capacitate juridică. Rolul acestui articol este de a evidenția interdependența dintre valorile promovate de comunitate 
privind libera exercitare a drepturilor omului și evoluția conceptului de capacitate juridică. De asemenea, în cadrul acestui 
articol, va fi identificată dependența dintre cadrul juridic național față de rigorile impuse de standardele internaționale și 
valorile comunității, dependență care s-a manifestat și la nivelul identificării conceptului de capacitate juridică. Această 
dependență s-a afirmat în cadrul noilor modificări ale legislației interne referitoare la capacitatea juridică.
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NORMATIvE ASPECTS OF LEGAL CAPACITY
The equally recognition of the legal capacity for all the persons was developed through a lot of international instru-

ments to which our country is party, such as Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and 
Political Rights etc. The most important aspects related to legal capacity was settled down by the Convention on the Ri-
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United Nations General Assembly on 13th December 2006 and came into force on 3rd May 2008 following ratification by 
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concept of legal capacity. There in the article will be settled down the dependence of the national regulations by the inter-
national standards and the communities values that were manifested into the new amendments of the national legislation 
and the concept of legal capacity described in base of the regulation in force from our country. 
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evoluția drepturilor omului, au marcat o serie de mo-
dificări statuate la nivel conceptual asupra capacității 
juridice. De aici rezultă că analiza acestui concept ju-
ridic trebuie raportată modificărilor evoluționiste în-
registrate cu dreptul persoanei la capacitate juridică.

 În evoluția reglementărilor normative, referitoa-
re la capacitatea juridică, sunt evidențiați doi piloni 
principali care poziționează capacitatea juridică la 
baza tuturor drepturilor și obligațiilor omenești, avem 
în vedere standardele internaționale, poziționate la ni-
velul Organizației Națiunilor Unite și standardele eu-
ropene, poziționate la nivelul Uniunii Europene.

Primul și cel mai important element în materia 
drepturilor omului, care în fapt și a marcat momen-
tul apariției protecției internaționale a drepturilor 
omului, reprezintă adoptarea la 10 decembrie 1948, 
la Paris, de către Adunarea Generală a ONU, printr-o 
rezoluție, a Declarației Universale a Drepturilor Omu-
lui (DUDO). Un salt cu adevărat semnificativ a avut 
loc prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
când individului abstract i s-a opus persoana ca rea-
litate concretă, atât carnală cât și spirituală [1, p.73]. 
Este primul text internațional cu caracter general și 
vocație universală în materia drepturilor omului, ce a 
marcat începutul unei noi etape în evoluția drepturilor 
omului și a poziționat statul într-un raport obligațional 
de a respecta drepturile oamenilor consacrate prin nor-
me internaționale și a știrbit din suveranitatea statului 
în favoarea indivizilor și a drepturilor acestuia. Statul 
nostru și-a exprimat consimțământul de a deveni parte 
a ONU printr-o scrisoare oficială a președintelui de 
atunci al țării, Mircea Snegur, la data de 17 ianuarie 
1992, iar la 2 martie 1992 Adunarea Generală a ONU 
a emis Rezoluția nr. 46/223 în acest sens [2, p.45]. Din 
acel moment, Republica Moldova a devenit membră a 
unui for universal de dezbatere a problemelor globa-
le, angajându-se în acțiuni importante de promovare a 
democraţiei şi a drepturilor omului, menţinerea păcii 
şi securităţii internaţionale, dezvoltarea economică şi 
socială, respectarea principiilor dreptului internaţio-
nal şi a supremaţiei legii etc. 

În alin.(1) art.4 din Constituție, este consemnat 
că drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi 
se aplică în concordanţă cu DUDO, cu pactele şi cu 
celelalte tratate la care Republica Moldova este par-
te, stabilind obligația sa generală de a respecta regle-
mentările internaționale de drepturile omului la care 
este parte. Am putea accentua aici că prin aceste re-
glementări legiuitorul statuează principiile statului de 
drept în țara noastră și ridică la rangul de prioritate 
națională demnitatea ființei umane.

Pentru a asigura puterea obligatorie a Declarației 
Universale, în decembrie 1966 au fost deschise spre 
semnare Pactul privind drepturile economice, soci-
ale și culturale și Pactul privind drepturile civile și 
politice, care au statut de tratate și creează obligații 
juridice pentru statele părți. O importanță semnifica-
tivă în raport cu capacitatea juridică prezintă art.16 
din Pactul internațional cu privire la drepturile civile 
și politice, care indică că „orice om are dreptul de a 
i se recunoaşte pretutindeni personalitatea juridică”. 

Recunoașterea personalității juridice, în condiții ega-
le cu toate persoanele, constituie un principiu funda-
mental de drept, acesta a fost recunoscut încă în art.6 
din DUDO, și preluat, în scopul de a oferi caracter 
obligator, de către Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice. 

Urmând această undă de direcție, Comitetul ONU 
pentru drepturile omului a recunoscut existența unei 
legături indisolubile între principiul recunoașterii 
personalității umane în fața legii și dreptul de a nu fi 
discriminat, recunoscut, sub rezerva mai multor cri-
terii, de către art.2, 3 și 26 din Pactul internațional cu 
privire la drepturile civile și politice. În explicarea ter-
menului de „nediscriminare”, Comitetul a indicat că 
acesta trebuie înțeles ca interzicerea oricărei distincții, 
excluderi, restricții sau preferințe bazate pe orice cri-
teriu, care are scopul sau efectul de a anula sau afecta 
recunoașterea și exercitarea drepturilor și libertăților 
oamenilor pe baze egale cu ceilalți. Rezultă, în con-
textul acestei formule, că bucuria de a dispune de 
drepturile și obligațiile sale nu poate fi diminuată nici 
sub o formă, inclusiv criteriile legate de existența unei 
boli mintale sau deficiențe mintale stabilită ca crite-
rii decisive pentru declararea incapacității juridice a 
persoanei. 

În lucrările recente se indică că nu poate fi califi-
cată ca atare acea societate care îi discriminează pe 
unii prin îngrădirea drepturilor fundamentale și-i fa-
vorizează pe alții prin crearea condițiilor elitiste de 
afirmare în plan social, profesional sau de altă natură 
[180, p. 7]. Și este rezonabilă această afirmație, deoa-
rece o societate incluzivă presupune, în primul rând, 
o societate deschisă pentru toată lumea, indiferent de 
particularitățile oricărei persoane. 

În contextul reglementărilor interne, atât nedis-
criminarea, cât și recunoașterea personalității juri-
dice în fața legii, au fost instituite ca o preocupare 
constituțională, astfel, în art.16 alin.(2) din Constituție 
indică că „toţi cetăţenii RM sunt egali în faţa legii şi 
a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţio-
nalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. 
Această normă trebuie înțeleasă, atât ca un garant al 
egalității cetățenilor în fața legii și autorităților publi-
ce, cât și al interdicției discriminării în baza criterii-
lor sus-menționate. În contextul legilor subordonate 
Constituției, asigurarea egalității a fost inserată în mai 
multe legi organice, totuși nu putem să nu evidențiem 
rolul impregnant pe care îl ocupă Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalității, în vigoare de la 1 ianu-
arie 2013, a cărei scop este prevenirea şi combaterea 
discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor 
persoanelor aflate pe teritoriul RM în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, 
fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, diza-
bilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt cri-
teriu similar. După cum rezultă direct din textul legii, 
reglementările acesteia se extind și asupra altor crite-
rii de discriminare decât cele indicate în Constituție, 
a căror enumerare are un caracter exhaustiv. De fapt, 
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atât legea organică enunțată supra, cât și textele 
internaționale în domeniul drepturilor omului la care 
țara noastră este parte, nu limitează lista criteriilor in-
terzise de discriminare, asemeni legii cu privire la asi-
gurarea egalității și actele internaționale extind aceas-
tă listă prin formule de tipul „sau orice alt criteriu”. 
Pornind de la reglementările constituționale din art.4 
CRM, care prevede că dispozițiile constituționale cu 
privire la drepturile și libertățile omului se interpretea-
ză și se aplică în concordanță cu actele internaționale 
la care țara noastră este parte, astfel lista criteriilor in-
terzise de discriminare poate fi extinsă în condițiile 
stabilite supra.

Amintind aici despre faptul că capacitatea juri-
dică reprezintă abilitatea persoanei de a avea și de a 
exercita drepturi și obligații, trebuie să evidențiem că 
interferența în exercitarea și posesia acestor drepturi, 
în baza oricăror criterii de discriminare, menționate 
deja, reprezintă o viabilă afectare a capacității juridi-
ce a omului. Astfel orice restricție sau interdicție în 
realizarea unui drept tinde să lase amprenta asupra 
capacității juridice, în general. Ori, metaforic vorbind, 
capacitatea juridică este fundamentul sau baza pe care 
se sprijină toate drepturile și obligațiile persoanei. Iată 
de ce capacitatea juridică trebuie și este iminent de a 
fi înțeleasă din perspectiva recunoașterii personalității 
juridice a omului în toate domeniile vieții și în condiții 
de egalitate cu ceilalți, tocmai pentru că omul, în ca-
litatea sa de subiect biologic, în platforma juridică se 
încadrează în ceea ce noi numim subiect de drept, re-
spectiv indisolubil legat de personalitatea juridică și 
capacitatea juridică.

Astfel, în mod inevitabil, se stabilește o tangență 
de interdependență între capacitatea juridică și rea-
lizarea altor drepturi fundamentale. Aceste preocu-
pări au luat amploare, mai cu seamă, după adoptarea 
Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor 
cu dizabilități, și au permis reprezentanților Națiunilor 
Unite să identifice că această instituție juridică este 
determinativă cu o serie de alte drepturi, inclusiv 
dreptul la autodeterminare, de a nu fi supus torturii 
și tratamentului medical forțat etc. care evidențiază 
importanța elementului de voință în exercitarea 
capacității juridice.

Pentru prima dată în actele internaționale, terme-
nul de capacitate juridică a fost inserat, în mod di-
rect, în Convenţia asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare faţă de femei, care a fost adoptată şi 
deschisă pentru semnare la 18 decembrie 1979 şi a 
intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. În art.15 alin.
(2) al acestui act internațional se indică că „Statele 
părţi recunosc femeia, în materie civilă, ca având o 
capacitate juridică identică cu cea a bărbatului şi ace-
leaşi posibilităţi pentru a o exercita”. De asemenea, 
în alineatul următor se indică că „Statele părţi convin 
că orice contract şi orice act privat, de orice natură, 
având un efect juridic care vizează limitarea capaci-
tăţii juridice a femeii, trebuie să fie considerat ca nul 
şi neavenit”. 

Deși actul în cauză nu definește termenul de ca-
pacitate, în Recomandările Generale ale Comitetului 

ONU cu privire la eliminarea discriminării față de fe-
mei, nr. 21 (sesiunea 13, 1994), indică că „în cazurile 
în care statele părți limitează capacitatea juridică a fe-
meii prin legile sale interne sau permis altor persoane 
sau instituții un asemenea tratament, ele neagă dreptul 
femeilor de a fi egale cu bărbații și restricționează ca-
pacitatea femeilor de a se asigura pentru ele însele și 
pentru persoanele aflate la întreținerea lor”. Legătura 
formulată de reglementările stabilite în Convenția cu 
privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei cu cele referitoare la discriminare, după 
cum a fost expus mai sus, sunt prezentate de regu-
la dependenței de la gen la specie, astfel criteriul de 
discriminare protejat prin Convenția în cauză este cel 
bazat pe sexul persoanei.

Așadar, cum am evidențiat anterior, capacitatea 
juridică relevă un pronunțat caracter social, care în 
contextul actual, datorită rigorilor stabilite în legătură 
cu promovarea principiilor unei societăți incluzive, 
tot mai des promovate în materia drepturilor omului, 
tind să asigure capacitatea juridică unui număr cât mai 
larg de persoane, astfel încât în raport cu demnitatea 
umană, în calitate de premisă esențială a calității de 
subiect de drept, capacitatea juridică, atât de folosință 
cât și de exercițiu, trebuie garantată tuturor persoane-
lor.

Curtea Constituțională, în cadrul Hotărârii Curții 
Constituționale nr. 33 din 17 noiembrie 2016 indică că 
potrivit actelor internaționale, respectul pentru dem-
nitatea ființei umane, pentru autonomia individuală, 
inclusiv pentru dreptul de a face propriile alegeri, pre-
cum și pentru independența persoanei, este un princi-
piu fundamental. Astfel, Curtea relevă că principiile 
menționate sunt elemente-cheie care se află la baza 
conceptului de capacitate juridică. Rezultă, din acest 
text al Hotărârii Curții Constituționale, că respectul 
pentru demnitatea umană, autonomia individuală și 
dreptul de a alege constituie elemente fundamentale 
ale capacității juridice. 

Actul internațional care a produs o schimbare 
esențială, de paradigmă asupra conceptului de capaci-
tate juridică, în majoritatea statelor lumii, a fost pro-
dusă odată cu adoptarea Convenției ONU cu privire 
la drepturile persoanelor cu dizabilități, la New York 
la 13 decembrie 2006 şi semnată de RM la 30 martie 
2007. Prin acceptarea art.12 al prezentei Convenții, 
care stabilește că statele participante recunosc că per-
soanele cu dizabilități beneficiază de aceeaşi capacita-
te juridică ca şi alte persoane în toate aspectele vieţii, 
se produce o schimbare totală a paradigmei asupra 
reglementărilor interne cu privire la capacitatea juri-
dică, impactul acestor prevederi, relevând din nece-
sitatea ca capacitatea juridică să devină incluzivă şi 
tolerantă faţă de diversitatea umană şi mai flexibilă în 
raport cu necesităţile acestora. Principiul recunoașterii 
personalității juridice în condiții egale cu ceilalți, din 
perspectiva coordonatelor care le formează cu capaci-
tatea juridică este tratat în mod succesiv în toate ali-
neatele art.12 din Convenția în cauză. Dacă în alin.
(1) al art.12 se indică despre o recunoaștere pasivă 
care stabilește identitatea în fața legii, dar aceasta nu 
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cuprinde capacitatea de a acționa, care este necesa-
ră pentru exercitarea capacității legale, în alin.(2) 
este realizată o suplinire a celor statuate în alin.(1), 
conferind astfel capacitatea de a acționa (capacitatea 
juridică activă) celor vizați în alin.(1). Alineatul în 
cauză, sub egida determinării esenței conceptului de 
capacitate juridică, evidențiază aspectele nediscrimi-
nării în raport cu recunoașterea personalității juridice 
în fața legii și a standardelor de autodeterminare. În 
acest sens, se evidențiază că capacitatea juridică in-
clude și libertatea de alegere a persoanei, Convenția 
stipulând în această direcție că statele părți trebuie să 
recunoască că persoanele cu dizabilități dispun de ca-
pacitate juridică în condiții egale cu ceilalți. Stabilirea 
acestor standarde în domeniul capacității juridice in-
stituie în fapt o adevărată preocupare pentru statele 
care au perceput capacitatea juridică, asemeni regle-
mentărilor civile interne, în calitate de doi constituenți 
– capacitatea juridică de folosință și capacitatea ju-
ridică de exercițiu. Așadar, acestea scot în evidență 
că simpla garantare a capacității juridice de folosință 
nu presupune o recunoaștere a capacității juridice, cu 
alte cuvinte, capacitatea juridică trebuie înțeleasă în 
sensul de garant cumulativ, în raport cu o persoană, 
atât a capacității de folosință, cât și a capacității de 
exercițiu.

Uniunea Europeană a semnat Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
la data deschiderii acesteia spre semnare, 30 martie 
2007 și a intrat în vigoare abia la 22 ianuarie 2011. 
Odată cu ratificarea acestui act internațional de către 
Uniunea Europeană, reglementările acestuia au deve-
nit parte integrantă a ordinii juridice europene, astfel 
încât standardele referitoare la capacitatea juridică in-
stituite de Convenție creează obligații juridice și în 
raport cu Uniunea Europeană și statele sale membre. 
În acest sens, Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pen-
tru o Europă fără bariere, în domeniul de acțiune nr. 3 
(egalitatea) se indică expres că „Acțiunea UE va spri-
jini și va completa politicile și programele naționale 
de promovare a egalității, încurajând, de exemplu, 
statele membre să-și pună legislația privind capacita-
tea juridică în conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite” [3]. Prin acest act, adoptat de Comisia Euro-
peană la 15 noiembrie 2010 la Bruxelles, urmărindu-
se, în fapt, o încurajare a statelor de a ajusta politicile 
interne referitoare la capacitatea juridică cu standar-
dele instituite prin art.12 din Convenția cu privire la 
drepturile persoanelor cu dizabilități.

Referindu-ne la standardele în materia capacității 
juridice, care emană de la nivelul comunitar, tre-    
buie să evidențiem că capacitatea juridică formează 
o serie de tangențe cu drepturile fundamentale garan-
tate de Carta Europeană a Drepturilor Omului, printre 
cele mai evidente tangențe se formează cu principii-
le de egalitate și nediscriminare, garantate de art.21 
din Convenție; egalitatea în fața legii, conform art.20 
etc. Spre exemplu, în domeniul garantării dreptului la 
nediscriminare, garantat de CEDO, o atenție sporită 
trebuie acordată modalităților de aplicare a măsurilor 

de incapacitate juridică, astfel cum au fost reglemen-
tate de legislația internă în vigoare până la 02 iunie 
2017. Urmând modelul reglementărilor în cauză, care 
în mod automat lipseau persoanele declarate inca-
pabile de dreptul la muncă, căsătorie, educație etc. 
este iminent să ridicăm aici viabile semne de între-
bare referitoare la care garanții de nediscriminare se 
referea legiuitorul nostru atunci când, în fapt, prin 
declararea incapacității persoanei, acestea erau, în 
mod automat, lipsite de posibilitatea de a-și exercita 
drepturile?! Astfel, pe lângă standardele referitoare 
la egalitatea în fața legii, art.20 CEDO și cele refe-
ritoare la nediscriminare, instituite în art.21 CEDO, 
date fiind interdependențele stabilite dintre conceptul 
capacității juridice și drepturile specifice diverselor 
sfere ale vieții, exercitarea capacității juridice se in-
terferează cu alte drepturi fundamentale garantate de 
CEDO, spre exemplu art.5, care se referă la încălcarea 
dreptului la libertate; art.6, referitor la dreptul la un 
proces echitabil; art.8, care garantează dreptul la res-
pectarea vieții private și de familie; art.12 referitor la 
dreptul de a se căsători, precum și art.3 din Protocolul 
facultativ la Convenție, care asigură dreptul la alegeri 
libere etc. Asupra impactului pe care îl are declara-
rea incapacității persoanei asupra acestor drepturi, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a expus în 
mai multe rânduri, cu titlu de exemplu ne referim aici 
la cauzele Kędzior vs Polonia; Sýkora vs Republica 
Cehă; Mihailovs vs Letonia; Shtukaturov vs Rusia; 
Salontaji-Drobnjak vs Serbia; Matter vs Slovacia; 
Stanev vs Bulgaria etc.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a 
adoptat la 23 februarie 1999 Recomandarea R(99)4 
privind Principiile privitoare la protecţia juridică a 
adulţilor incapabili. Acest act trasează o serie de li-
nii directorii în domeniul capacității juridice a per-
soanelor declarate incapabile și în materia procedu-
rilor de instituire a tutelei, în calitate de măsură de 
protecție, în conformitate cu principiile statuate prin 
art.12 al Convenției cu privire la drepturile persoane-
lor cu dizabilități. Considerăm necesar a prezenta în 
acest context principiile conținute în Recomandarea 
R(99)4, deoarece acestea constituie determinative im-
portante materializate în practica CtEDO, precum și 
linii directorii pentru multe state în procesul de ajusta-
re a legislației interne la standardele internaționale și 
comunitare în domeniul capacității juridice. 

Principiul respectării drepturilor omului.1. 
Principiul flexibilității în măsura juridică, potri-2. 

vit căruia măsurile de ocrotire a intereselor adulţilor 
incapabili trebuie să fie suficient de flexibile pentru a 
permite adoptarea unei măsuri juridice potrivite pen-
tru diferite grade de incapacitate şi pentru o varietate 
de situaţii.

Principiul păstrării maximale a capacităţii, în 3. 
conformitate cu care cadrul legislativ trebuie să re-
cunoască existența diferitelor grade de incapacitate, 
precum şi că incapacitatea poate varia în timp.

Principiul caracterului necesar şi subsidiar, care 4. 
indică că nici o măsură de ocrotire nu se poate institui 
faţă de un adult incapabil decât dacă este necesară, 
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ţinând cont de circumstanţele particulare şi de nevoile 
celui interesat. 

Principiul proporţionalității, potrivit căruia în 5. 
cazul în care este necesară instituirea ocrotirii, ea tre-
buie să fie proporţională cu gradul de capacitate al 
persoanei vizate şi adaptată circumstanţelor particu-
lare şi nevoilor acesteia din urmă. Măsura de ocrotire 
va limita capacitatea juridică, drepturile şi libertăţile 
persoanei vizate doar în limita necesară pentru a atin-
ge scopul intervenţiei. 

Principiul caracterului echitabil şi eficace al 6. 
procedurii de stabilire a măsurii de ocrotire a adulților 
incapabili, conform acestui principiu trebuie instituite 
garanţii procedurale corespunzătoare pentru a proteja 
drepturile omului, ale persoanei vizate.

Principiul preeminenţei intereselor şi bunăstării 7. 
adultului incapabil, astfel la instituirea sau punerea în 
aplicare a unei măsuri de ocrotire a unui adult inca-
pabil, se va ține cont, cu prioritate, de interesele şi 
bunăstarea acestuia.

Principiul respectării dorinţei şi sentimentelor 8. 
adultului incapabil.

Principiul potrivit căruia la instituirea şi pune-9. 
rea în aplicare a unei măsuri de ocrotire, este necesar 
a consulta, în măsura în care este rezonabil şi posibil, 
persoanele care au un interes special în bunăstarea 
adultului vizat, cum ar fi reprezentantul său, un mem-
bru apropiat al familiei sau a altor persoane [4]. 

Concluzionând asupra expunerii asupra acestor 
principii, este imposibil de a nu evidenția atenția 
cu care sunt redate exigențele referitoare la voința 
și demnitatea umană, astfel încât tendința de a ofe-
ri persoanelor, indiferent de facultățile sale mintale, 
capacitatea de a se bucura de drepturi depline și de 
a beneficia complet de participarea la viața socială, 
culturală, economică din comunitate sunt raportate la 
nivel de principii, de la care nu poate fi admisă nicio 
abatere. Am evidențiat, în mai multe rânduri, că dem-
nitatea umană este o prioritate internațională, astfel 
încât mecanismele de protecție ale acesteia sunt regle-
mentate de mai multe acte internaționale, comunitare 
și naționale. Spre exemplu, în Constituția RM, atât în 
Preambul cât și în art.1 alin.(3), art.9 alin.(2), art.54 
alin.(2), termenul de „demnitate umană” este divizat 
în „drepturile și libertățile omului”, rezultă deci că 
prin această divizare, legiuitorul nostru urmărește de 
a contura importanța și preeminența demnității uma-
ne în raport cu celelalte drepturi și libertăți, sau că 
prin garantarea drepturilor și libertăților omului, le-
giuitorul urmărește să apere demnitatea de a fi per-
soană. Evidențiind că aceeași abordare este întâlnită 
și în Constituțiile altor state, inclusiv art.1 alin.(3) din 
Constituția României. Astfel, deși au fost prezentate și 
opinii referitoare la lipsa de importanță a termenului 
de „demnitate umană”, acest termen rămâne a avea un 
rol fundamental, atât în raport cu rigorile statuate prin 
DUDO, prin actele comunitare și naționale, cât și prin 
principiile de etică instituite pentru diverse profesii, 
dar și pentru calitatea de a fi membru al comunității. 
Astfel, demnitatea umană trebuie înțeleasă ca un ga-
rant al decenței, nedegradării și, mai cu seamă, ca o 

stimă de sine: adică refuzul de a trăi fără demnitate. 
Un al doilea sens, în cele mai dese cazuri asociat cu 
cel anterior, este că demnitatea umană este privită cu 
sensul de autonomie, care conferă persoanei dreptul 
de a lua decizii după bunul său plac pe parcursul în-
tregii vieți [5, p. 63]. 

Rezultă, în acest sens, că declararea incapacității 
persoanei pe motive de protejare a acesteia împotri-
va abuzurilor care pot surveni asupra securității sale, 
în conformitatea legislațiilor unor state, astfel cum 
se practica și în Republica Moldova, din motivul că 
acestea pot fi manipulate ușor, nu are loc justificarea 
rezonabilă, în condițiile în care lipsirea de capacitate 
juridică înseamnă negarea demnității sale umane, ma-
nifestată prin imposibilitatea de a decide pentru sine 
în conformitate cu propria sa voință.

Revenind asupra reglementărilor interne subordo-
nate Constituției în materia capacității juridice a per-
soanei, identificăm că sediul acestora este plasat, în 
mod prioritar, în legislația civilă. Nu poate fi contes-
tată apartenența ramurală a capacității juridice, astfel 
este deja recunoscut că capacitatea juridică, în calitate 
de instituție juridică, cuprinde trăsături distincte pen-
tru fiecare ramură de drept, determinând astfel tipolo-
gii ale capacității juridice în cadrul tuturor ramurilor, 
respectiv, spre exemplu: capacitate juridică fiscală, 
capacitate juridică administrativă, capacitate juridică 
penală etc., însă datorită caracterului de drept comun 
al dreptului civil, reglementările referitoare la capaci-
tatea juridică civilă este aplicabilă în majoritatea ra-
murilor de drept. De asemenea, reglementările referi-
toare la limitarea în capacitate de exercițiu, precum și 
cele referitoare la măsurile de ocrotire în exercitarea 
capacității de exercițiu sunt plasate în reglementările 
legislației civile. Din acest motiv, în procesul de apli-
care practică a acestui concept juridic în cadrul regle-
mentărilor din alte ramuri de drept, se face trimitere la 
legislația civilă. 

Generalizând aspectele referitoare la capacitatea 
juridică aplicabile în majoritatea ramurilor de drept, 
constatăm că legiuitorul divizează acest concept în 
două părți constitutive – capacitatea de folosință și ca-
pacitatea de exercițiu. Dacă capacitatea de folosință, 
adică posibilitatea de a avea drepturi și obligații este 
recunoscută tuturor, capacitatea de exercițiu, adică 
posibilitatea de a exercita drepturile și obligațiile nu 
este recunoscută tuturor persoanelor. În funcție de 
acest criteriu, capacitatea juridică poate fi divizată în:

Capacitate juridică deplină.1) 
Capacitate juridică parțială, care se divizează 2) 

în:
capacitatea juridică restrânsă:a) 
de exercițiu a minorului cu vârsta între 14 și 18 – 

ani;
capacitatea de exercițiu a minorilor cu vârsta – 

între 7 și 14 ani;
capacitatea juridică limitată.b) 
Lipsa capacității juridice.3) 

După cum se observă din clasificarea de mai sus, 
legislația civilă în vigoare admite, atât limitarea în 
capacitatea juridică a persoanelor fizice, cât și lipsa 
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capacității juridice. Trebuie să evidențiem aici că, din 
perspectiva reglementărilor interne în vigoare, capa-
citatea juridică este înțeleasă în mod cumulativ, sau 
confundată cu capacitatea mintală a persoanei, adică 
cu aptitudinea acesteia de a înțelege natura actelor 
încheiate și posibilele consecințe care pot surveni în 
urma încheierii actelor juridice preconizate. 

Am evidențiat deja că capacitatea juridică este un 
concept complex și se referă atât la posibilitatea de a 
avea drepturi, cât și la cea de a exercita în mod liber 
aceste drepturi. Acest concept juridic trebuie înțeles 
în sensul de unitate cumulativă a celor două părți con-
stitutive ale sale, distinse de legislația civilă, capaci-
tatea de exercițiu și capacitatea de folosință. Aceste 
distincții reprezintă o preluare a regulilor stabilite în 
dreptul privat roman. Și amintim aici că am demonstrat 
pe parcursul cercetării noastre că capacitatea juridică 
are un pronunțat caracter social, tendința manifestată 
odată cu trecerea anilor, fiind de a fi recunoscută unui 
număr cât mai larg de persoane, fără deosebiri de rasă, 
naționalitate, studii etc. Astfel, dacă în dreptul roman 
capacitatea de exercițiu nu era recunoscută sclavilor, 
astăzi această categorie socială nici nu mai există, de 
asemenea este aberant să considerăm că o persoană 
care s-a născut cu anumite deficiențe fizice să nu dis-
pună de capacitate de exercițiu, pe când în dreptul 
roman pentru nou-născuți era necesar a se naște cu 
chip omenesc pentru a le fi recunoscută capacitatea 
juridică.

Tendința de acorda capacitatea juridică, echivalent 
cu rolul persoanei în viața juridică, unui număr cât 
mai larg de persoane, în detrimentul caracterului de 
selecție a persoanelor care pot dispune de capacitate 
juridică, s-a dezvoltat concomitent cu apariția celor 
mai importante acte internaționale privind drepturile 
omului. În modalitatea descrisă anterior, Convențiile 
și tratatele internaționale din domeniul drepturilor 
omului au pus bazele unor noi abordări asupra ființei 
umane, demnității și libertății sale. Odată cu ratificarea 
acestor acte internaționale, statele aderente s-au obli-
gat să ajusteze reglementările interne în conformitatea 
standardelor impuse de aceste acte. Având în vedere 
că capacitatea juridică a devenit mai mult un artificiu, 
o creație teoretico-juridică, înțelegerea acestui con-
cept a fost percepută separat de principiile consfințite 
atât în actele internaționale, cât și cele constituționale, 
inclusiv cele referitoare la demnitate umană, egalitate 
în fața legii, recunoașterea personalității juridice etc. 
Abia după adoptarea Convenției cu privire la drep-
turile persoanelor cu dizabilități, în special rigorile 
stabilite prin art.12 al acestui act internațional, în lite-
ratura de specialitate s-au conturat aspecte importante 
care tind să statueze punți între capacitatea juridică și 
principiile generale enunțate supra. Mai mult ca atât, 
aceste punți au determinat schimbarea paradigmei 
asupra acestui concept de drept, fie avem în vedere 
capacitatea juridică generală, fie cea specifică drep-
tului civil. Indiferent de tipologia capacității juridice, 
rigorile care se impun în această materie sunt interzi-
cerea negării capacității juridice a persoanelor. Cu alte 
cuvinte, capacitatea juridică nu poate fi interpretată în 

mod absolut, în sensul că în condițiile în care pentru 
exercitarea anumitor drepturi specifice sunt necesare 
cumularea anumitor condiții, atâta timp cât acestea au 
o justificare rezonabilă, astfel cum este, spre exem-
plu, atingerea unei vârste pentru a încheia o căsătorie, 
absolvirea unor studii pentru a candida la o anumită 
funcție etc. Aceste condiții sunt necesare și utile. Ca-
pacitatea juridică se referă la posibilitatea generală de 
a dobândi și exercita drepturi și obligații, și nu poate 
fi confundată cu condițiile care sunt stabilite de legiu-
itor în raport cu anumite situații specifice. De aceea, 
lipsirea persoanei de capacitate juridică constituie, în 
opinia noastră, o negare a calității de a fi om, o viabilă 
încălcare a demnității de a fi persoană etc. Din acest 
motiv, reformarea mecanismelor referitoare la capa-
citatea juridică constituie o provocare semnificativă 
pentru sistemele de drept din lume, deoarece în refor-
mularea acestui concept intervine o zonă de tampon 
dintre stereotipurile și practicile create pe parcursul 
istoriei și noile principii umaniste, care cunosc o dez-
voltare revoluționară. 

Capacitatea juridică este inerentă procesului de lu-
are a deciziilor, ceea ce, de fapt, și definește calitatea 
de a fi om, cu alte cuvinte, deciziile pe care le luăm 
în fiecare zi ne identifică ca ființe umane, indiferent 
că alegem locul de trai sau ce religie să confesăm, ce 
meserie să avem etc. Toate aceste libertăți formează 
ceea ce noi numim, metaforic vorbind, libertatea de 
a trăi. Anume din aceste considerente au fost stabilite 
mai multe drepturi capabile să protejeze ființa umană 
împotriva oricăror intervenții din partea terților, care 
pot surveni împotriva acestor decizii, cum ar fi, spre 
exemplu libertatea de religie, gândire și conștiință, 
dreptul la căsătorie și de a forma o familie, respec-
tarea vieții private și de familie, dreptul la un proces 
echitabil etc. 

Analizând reglementările legale, care permiteau 
declararea incapacității juridice a persoanei, regle-
mentări care au fost aplicabile și în cadrul nostru 
juridic intern până la 02 iunie 2017, care garanta tu-
turor persoanelor doar posibilitatea de a avea drep-
turi și obligații (capacitatea de folosință), realizând o 
selecție în raport cu cei care aveau și libertatea de a 
exercita aceste drepturi, apare logica întrebare, care 
este rațiunea de a avea dreptul de a te căsători, de a 
munci etc., dacă reprezentantul legal era unicul ca-
pabil să decidă în numele și interesul tău?! Aspectele 
problematice cresc și odată cu lipsa educației sociale a 
persoanelor declarate incapabile sau, cu alte cuvinte, 
cum am putea garanta persoanelor posibilitatea de a 
lua cele mai eficiente decizii în raport cu sine, odată 
ce persoanele care sunt declarate incapabile nu aveau 
posibilitatea de a învăța din propria experiență, mai cu 
seamă că cazurile de declarare a capacității persoanei 
însănătoșite (restabilirea capacității de exercițiu) sunt 
foarte rare sau practic inexistente [6, p. 10]. Pierderea 
controlului asupra propriei vieți, cauzată de privarea 
de posibilitatea de a decide pentru tine, care rezultă 
din lipsirea de capacitate juridică, are efecte negati-
ve consistente asupra respectului de sine a persoanei, 
asupra demnității acesteia în raport cu sine și cu terții, 
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creându-le premise iminente pentru dependență față 
de tutori și excludere, marginalizare socială.

Prin Legea nr. 66 din 13.04.17, publicată în Moni-
torul Oficial nr.171-180 din 02.06.17 art.297, au fost 
introduse o serie de modificări semnificative în cadrul 
juridic intern referitor la capacitatea juridică. În baza 
acestor modificări, capacitatea civilă este recunoscută, 
în mod egal, tuturor persoanelor și a fost stabilită inad-
misibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă 
şi de exerciţiu, decât în cazul şi în modul prevăzut de 
lege. În această perspectivă persoanele fizice nu mai 
pot fi lipsite de capacitate de exercițiu, totuși cu ex-
cepţia cazurilor în care legea sau uzanţele împuterni-
cesc persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub 
forma tutelei să acţioneze de sine stătător și doar în 
cazul în care persoana ocrotită este lipsită în totalitate 
de discernământ, tutorele o reprezintă în toate actele 
juridice. Rezultă că deși persoana lipsită de discernă-
mânt nu mai este lipsită de capacitate juridică, fiind 
astfel delimitate discernământul persoanei de capaci-
tatea juridică a acesteia, ea poate fi reprezentată de 
către tutore în toate actele care o privesc. Evidențiem 
că această măsură de ocrotire este aplicabilă doar în 
condițiile în care celelalte măsuri alternative, fie judi-
ciare sau contractuale, nu pot fi aplicate. 

Dacă declararea incapacității persoanei nu mai 
este posibilă în conformitatea legislației în vigoare, 
instituția limitării în capacitate juridică rămâne în 
vigoare. Astfel, persoana majoră poate fi limitată în 
capacitate de exerciţiu prin hotărârea instanţei de ju-
decată, dacă:

consumă abuziv alcool și/sau consumă droguri, a) 
și/sau consumă alte substanţe psihotrope;

dacă prezenţa cel puţin a unuia din viciile in-b) 
dicate mai sus înrăutăţeşte starea materială a familiei 
sale.

 Limitarea în capacitate de exerciţiu a persoa-
nelor fizice este percepută ca o formă de protecţie a 
persoanelor împotriva abuzurilor care pot surveni din 
partea membrilor comunităţii în exercitarea drepturi-
lor de către aceste persoane în mod personal, totuşi 
având în vedere că în interpretările Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie cu privire la practica examinării 
de către instanţele judecătoreşti a cauzelor privind li-
mitarea în capacitate de exerciţiu [7], specifică că per-
soanele solitare, care consumă abuziv alcool, droguri 
sau alte substanţe psihotrope, şi în legătură cu aceasta 
îşi irosesc patrimoniul propriu, nu pot fi limitate în ca-
pacitate de exerciţiu, ne determină să concluzionăm că 
interesul legiuitorului nu se referă la protejarea drep-
turilor şi intereselor persoanei limitate în capacitate de 
exerciţiu, dar ale familiei acestora, ceea ce ne permi-
tem să apreciem că limitarea în capacitate de exerciţiu 
constituie, de fapt, o sancţiune pentru aceste persoane, 
mai ales că prezentele limitări în exercitarea capacită-
ţii de exerciţiu se referă şi la propriile câștiguri, ceea 
ce constituie o veridică ingerință în exercitarea drep-
tului de proprietate [8, p.51]. De asemenea, în raport 
cu reglementările în vigoare referitoare la capacitatea 
juridică, temeiurile de limitare în capacitate juridică 
sunt exhaustive, astfel, spre exemplu, chiar dacă sta-

rea materială a familiei s-ar înrăutăţi considerabil din 
motivul dependenţei unui membru al familiei de ori-
care alte vicii care nu au fost indicate în lege, cum ar 
fi, spre exemplu, jocurile de noroc, aceasta nu poate fi 
limitată în capacitate juridică. 

 În raport cu legislația în vigoare de până la 2 
iunie 2016, legiuitorul nu ținea cont de diversitatea 
persoanei și nici de diversele forme prin care se pot 
manifesta bolile și deficiențele mintale asupra discer-
nământului persoanei, respectiv în raport cu o persoa-
nă care suferă de boli și deficiențe mintale, soluția era, 
fie acestea sunt cu capacitate juridică deplină, fie sunt 
declarate incapabile, fără a admite o soluție interme-
diară, cum este cazul instituției de limitare în capaci-
tate juridică, care indică în hotărârea judecătorească 
de limitare în capacitate juridică expres drepturile pe 
care persoana nu este în drept să le exercite. Aceste 
reglementări, care au determinat natura capacității ju-
ridice civile, erau în totală contradicție cu principiul 
flexibilității în măsura juridică, potrivit căruia măsuri-
le de ocrotire a intereselor adulţilor incapabili trebuie 
să fie suficient de flexibile pentru a permite adoptarea 
unei măsuri juridice potrivite pentru diferite grade de 
incapacitate şi pentru o varietate de situaţii, prevăzute 
de Recomandarea R(99)4 privind principiile privitoa-
re la protecţia juridică a adulţilor incapabili adoptată 
de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la data 
de 23 februarie 1999. Prin modificările operate la 2 
iunie 2016 au fost introduse o serie de măsuri alterna-
tive de ocrotire a persoanei, astfel au introduse măsuri 
de ocrotire contractuală și judiciară sub forma curate-
lei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei. În același con-
text, legiuitorul a indicat expres că doar în condițiile 
în care persoana este lipsită de discernământ, aceasta 
poate fi reprezentată în toate actele sale de către tu-
tore, cu excepțiile stabilite de lege. Astfel, pe lângă 
faptul că legiuitorul a divizat capacitatea juridică de 
discernământul persoanei, acesta a și instituit măsura 
de ocrotire sub forma tutelei, doar în condițiile în care 
alte măsuri de ocrotire nu sunt suficiente pentru a pro-
teja persoana. 

Verificarea legalității unui act juridic, presupune, cu 
prioritate, și verificarea dacă acest act juridic presupu-
ne manifestarea voinței reale a persoanei, dacă a fost 
acesta încheiat cu scopul de a produce efecte juridice 
etc., astfel încât nu poate fi negată corelația, până la 
contopire, dintre voința persoanei și consimțământul 
acesteia. Prin urmare, elementul fundamental, mani-
festat de persoană la încheierea actelor juridice, este 
voința juridică a acesteia. Sub aspect juridic, voința 
este un element complex,care cuprinde în structura 
sa două elemente – consimțământul și cauza sau sco-
pul [9, p.15]. De aici rezultă că între consimțământ 
și voință există o corelație de tipul parte-întreg [10, 
p.140], iar acestea împreună formulează condiții 
esențiale pentru existența și exercitarea capacității 
juridice. Este greu să evidențiem care din aceste con-
stituente dețin prioritate în exercitarea capacității ju-
ridice, totuși pe această margine de idei s-a expus Co-
mitetul ONU cu privire la drepturile persoanelor cu 
dizabilități în urma examinării rapoartelor prezentate 
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de statele care au ratificat Convenția ONU cu privire 
la drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul for-
mulării comentariului general al art.12 al Convenției 
sus-numite. Astfel, în conformitate cu comentariul în 
cauză, capacitatea juridică este un drept inerent tuturor 
persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități. După 
cum este menționat supra, acesta este constituit din 
două straturi, prima se referă la poziția juridică de a te 
bucura de drepturi și a doua se referă la recunoașterea 
calității de persoană în fața legii.

Astfel deci, în modalitatea expusă în cadrul cerce-
tărilor anterioare, capacitatea juridică este o noțiune 
care în conformitatea reglementărilor interne și 
internaționale la care țara noastră este parte, nu deli-
mitează capacitatea în virtutea căreia persoana poate 
fi subiect de drept civil, de capacitatea reglementată în 
cadrul altor ramuri de drept, spre exemplu penal, fis-
cal, muncii etc., dimpotrivă, capacitatea este folosită 
spre a consacra un principiu fundamental al dreptului, 
și anume, principiul drepturilor și obligațiilor egale 
pentru toți. 

Revenind asupra noțiunilor de voință și 
consimțământ, care formulează, în integritatea lor, 
condiții importante pentru conceptul de capacitate 
juridică, ori cum evidențiază autorul C. Hamangiu, o 
persoană, pentru a face un act juridic valabil, respec-
tiv pentru a-și putea exercita dreptul, trebuie să aibă o 
voință, s-o manifeste și această voință nu trebuie să fie 
viciată [11, p.89]. Astfel, având în vedere abordarea 
elucidată de C. Hamangiu, rezultă că pentru existența 
capacității juridice, în sensul de exercitare a dreptului, 
se evidențiază următoarele etape:

formarea sau existența voinței;1) 
manifestarea acestei voințe;2) 
această voință să nu fie viciată.3) 

În condițiile în care această voință ar fi viciată sau 
afectată, apare riscul nulității actului, faptei și tendința 
legiuitorului de a pune subiecții raportului juridic 
în situația anterioară actului juridic încheiat în baza 
voinței viciate a persoanei. Astfel se manifestă nulita-
tea relativă a actului juridic, indiferent că acesta este 
încheiat între persoane de drept public sau privat, și 
impasibilitatea de răspundere penală, contravențional 
etc. a persoanelor iresponsabile etc. Sau, cu alte cu-
vinte, conform art.224 C. civ., actul juridic încheiat 
de o persoană într-un moment în care nu putea să con-
ştientizeze pe deplin acţiunile sale ori să îşi exprime 
voinţa poate fi declarat nul de instanţa de judecată. Și 
conform art.23 C. pen., nu este pasibilă de răspundere 
penală persoana care, în timpul săvârșirii unei fapte 
prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adi-
că nu putea să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile 
sale, sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psi-
hice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a 
altei stări patologice. Deci, dând importanță celor de-
scrise anterior, rezultă cert că capacitatea juridică, în 
sensul ei de posibilitate a persoanei de a dobândi prin 
fapta proprie şi de a exercita drepturi, de a-şi asuma 
personal obligaţii şi de a le executa, precum și cea de 
instituție juridică, nu ține de responsabilitatea persoa-
nei, respectiv dacă aceasta își dădea seama de actele 

sale în momentul săvârșirii lor, dar ține de voința ei 
de a exercita liber și în condiții egale cu ceilalți ori-
ce drept permis de lege. Este inadmisibilă confuzia 
capacității juridice cu cea a responsabilității, deoarece 
prima trebuie interpretată în sensul de a conferi liber 
și în mod egal tuturor persoanelor dreptul de a-și exer-
cita toate drepturile garantate de lege și, respectiv, se 
apreciază ca o premisă iminentă consecințele care sur-
vin în condițiile în care un act juridic a fost încheiat în 
baza unei voințe viciate.

Apreciind efectele juridice oferite de legislația ci-
vilă în vigoare, în raport cu actele juridice încheiate de 
persoanele limitate în capacitate juridică și cele care 
în momentul încheierii actelor juridice nu își dădeau 
seama de acțiunile lor, cele încheiate de persoanele 
limitate în capacitatea de exercițiu, precum și cele în-
cheiate de persoanele care în momentul încheierii lor 
nu își dădeau seama de acțiunile lor, pot fi declarate 
nule de către instanța de judecată – nulitate relativă 
(nulitatea relativă a actului juridic poate fi invocată 
doar de persoana în al cărei interes este stabilită sau 
de succesorii ei, de reprezentantul legal sau de cre-
ditorii chirografari ai părţii ocrotite pe calea acţiunii 
oblice. Instanţa de judecată nu poate să o invoce din 
oficiu). În raport cu persoanele în privinţa căreia este 
instituită o măsură de ocrotire judiciară, legiuitorul 
stabilește un regim juridic special, fiind deduse că pe 
lângă nulitatea relativă aplicabilă acestora, actele ju-
ridice încheiate de o persoană în privinţa căreia este 
instituită o măsură de ocrotire judiciară, sub forma 
ocrotirii provizorii, curatelei, tutelei, poate fi declarat 
nul de instanţa de judecată doar în condițiile în care 
conform legii sau hotărârii judecătoreşti, acest act ju-
ridic putea fi încheiat valabil în numele persoanei doar 
prin intermediul ocrotitorului provizoriu, curatorului 
sau tutorelui său. Rezultă că legiuitorul a stabilit și 
alte limite de protecție juridică a actelor încheiate de 
persoanele care se află sub o măsură de ocrotire judi-
ciară, pe lângă nulitatea relativă.

Până la introducerea modificărilor din legislația 
civilă de la 02 iunie 2017, actele juridice încheiate 
de persoanele declarate incapabile erau lovite de nu-
litate absolută. Astfel, în motivarea aplicării acestei 
sancțiuni juridice asupra actelor încheiate de persoa-
nele declarate incapabile, se consideră garanția refe-
ritoare la prevenția nulității actului juridic în scopul 
corectării participanților la raporturile juridice civile. 
Deoarece pentru invocarea nulității absolute a actului 
juridic nu sunt necesare oarecare calități speciale, pe 
când nulitatea relativă poate fi invocată doar de per-
soanele indicate la art.218 C. civ. Nu considerăm că 
scopul de a preveni încheierea unor acte juridice afec-
tate de nulitate și/sau alte riscuri legale și sociale este 
echitabil în raport cu decăderea persoanei în exerci-
tarea drepturilor sale prin declararea incapacității. 
Din aceste motive, considerăm absolut necesare și 
eminente abrogările reglementărilor referitoare la de-
clararea incapacității și limitarea capacității juridice 
a persoanei fizice, care cu această etichetă nu puteau 
intra în raporturi juridice și garantarea libertăților de a 
exercita în mod egal cu ceilalți toate drepturile garan-
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tate de lege, admițând sancțiunea actelor juridice care 
au fost încheiate de aceste persoane doar în temeiul 
nulității relative, astfel încât se asigură o respectare 
atât a dreptului fundamental al persoanei la capacitate 
juridică, cât și deplinătatea capacității juridice, garan-
tată de către legislația internă, și excluderea oricăror 
etichete sociale asupra persoanelor cu boli mintale 
ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, 
sau, cu alte cuvinte, după cum indica Michael Bach 
și Lana Kerzner în lucrarea A new paradigm for Pro-
tecting, Autonomy and the Right to Legal Capacity, 
capacitatea mentală nu mai poate servi drept înlocu-
itor al capacității juridice, statul trebuie să formuleze 
întrebarea de ce suport are nevoie persoana pentru a-și 
exercita capacitatea juridică [12].
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