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Проблема основ конституционного строя 
привлекает пристальное внимание совре-

менных конституционалистов. Теоретические 
аспекты основ конституционного строя мало 
исследованы. Прежде всего, ученые исследуют 
его отдельные компоненты. Системный подход 
к анализу основ конституционного строя приме-
няется редко. Относительный уровень обобщен-
ности в исследованиях о конституционном строе 
присутствует в научных исследованиях ученых 
стран Содружества независимых государств. От-

дельные его аспекты рассматриваются в трудах 
западных и отечественных конституционали-
стов. В связи с этим, полагаем возможным клас-
сифицировать подходы ученых на несколько 
основных групп. 

В первую группу входят ученые стран Со-
дружества независимых государств.

Именитые ученые Е.И. Козлова и О.Е. Кута-
фин считают, что каждому государству присущи 
определенные характерные черты, отражающие 
его сущность и специфику. Государство может 

CZU: 342.4
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Георгий АВОРНИК
доктор хабилитат юридических наук, профессор, ректор Университета Европейских 
Политических и Экономических Знаний имени «Константин Стере»

Андрей БУЛАТ
докторант

Articolul dezvăluie conceptele sistemului constituțional, bazele (fundamentele) sistemului constituțional, abordările 
de bază ale oamenilor de știință din țările Comunității Statelor Independente, ale țărilor occidentale și ale oamenilor de 
știință autohtoni cu privire la aceste categorii, analizează unele dintre fundamentele sistemului constituțional al Republicii 
Moldova și problemele aplicării lor practice.

Cuvinte-cheie: sistem constituțional, fundamentele sistemului constituțional, principii constituționale.

THE CONCEPT AND BASICS OF CONSTITUTIONAl SySTEM

The article reveals the concepts of the constitutional system, the foundations of the constitutional system, the basic 
approaches of scientists from the countries of the Commonwealth of Independent States, Western countries, and domestic 
scientists regarding these categories, analyzes some of the foundations of the constitutional system of the Republic of 
Moldova, the problems of their practical application.

keywords: constitutional system, the foundations of the constitutional system, constitutional principles.

В статье раскрываются понятия конституционного строя, основ конституционного строя, основные подходы 
ученых стран Содружества независимых государств, западных стран, отечественных ученых относительно дан-
ных категорий, анализируются некоторые основы конституционного строя Республики Молдова, проблемы их 
практического применения. 

Ключевые слова: конституционный строй, основы конституционного строя, конституционные принципы. 
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быть демократическим или тоталитарным, ре-
спубликой или монархией, федерацией или 
унитарным. Совокупность этих черт позволяет 
говорить об определенной форме, определен-
ном способе организации государства или о го-
сударственном строе. Этот строй, закрепленный 
Конституцией государства, становится его кон-
ституционным строем. Таким образом, консти-
туционный строй – это определенная форма или 
определенный способ организации государства, 
закрепленный в его Конституции [1]. Подобного 
мнения и М.В. Баглай, который рассматривает 
конституционный строй как порядок, при кото-
ром обеспечивается соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, а государство действует 
в соответствии с конституцией [2].

В приведенных определениях Е.И. Козлова, 
О.Е. Кутафина, М.В. Баглай конституционный 
строй ограничивается организацией только го-
сударства. Однако если проанализировать Кон-
ституции некоторых стран СНГ (Российской 
Федерации, Белоруссии, Казахстана и др.), то 
очевидно, что в них закрепляется как организа-
ция государства, так и гражданского общества. 
Отсутствие в структуре конституционного строя 
институтов гражданского общества является су-
щественным недостатком. 

Видные казахстанские конституционалисты 
В.А. Ким и Г.В. Ким, критикуя подходы Е.И. 
Козловой, О.Е. Кутафина, М.В. Баглай, отмеча-
ют следующее: «характеризуя конституционный 
строй Республики Казахстан, определяя его эле-
менты, мы не можем ограничиваться лишь фор-
мами и способами организации общества. Дума-
ется, что в понятие «конституционный строй» 
входят и закрепленная в Конституции вся систе-
ма прав и свобод граждан» [3].

 Казахстанские ученые придерживаются более 
широкого подхода в определении конституцион-
ного строя, включая в него систему прав и свобод 

граждан. Этого нет в определениях Е.И. Козло-
вой, О.Е. Кутафина, М.В. Баглай. Однако имеется 
недостаток в подходе В.А. Ким и Г.В. Ким.Он со-
стоит в том, что за пределами конституционного 
строя оказывается деятельность государства по 
созданию политических, социальных, экономиче-
ских, духовных условий. Создание оптимальных 
условий для жизнедеятельности граждан входит 
в задачу современного конституционного строя. 

Н.А. Богданова рассматривает конституци-
онный строй как устройство государства или 
общества, закрепленное нормами конституци-
онного права [4]. Многие ученые придержива-
ются противоположного мнения относительно 
подхода Н.А. Богдановой. Так, Енибарян Р.В. и 
Тадевосян Э.В. определяют конституционный 
строй как совокупность отношений, закрепляе-
мых конституцией [5]. О.Г. Румянцев считает, 
что «конституционный строй – это совокуп-
ность социальных отношений» [6]. В.Т. Кабы-
шев видит в конституционном строе «систему 
конституционных отношений как предмета кон-
ституционного регулирования, а также консти-
туционные нормы и конституционные принци-
пы, регулирующие и закрепляющие отдельные 
виды общественных отношений существующего 
реального строя» [7]. А.И. Коваленко, убежден, 
что конституционный строй – это представлен-
ная в соответствующих структурах государства 
и общества и их институтов и закрепленная 
нормами Основного Закона система основопо-
лагающих общественных отношений [8]. Л.В. 
Бутько указывает, что конституционный строй 
– категория правовая, предназначенная для вы-
ражения сущности общественного и государ-
ственного строя. Поэтому, конституционный 
строй можно рассматривать как закрепление в 
Конституции государства главных признаков и 
элементов общественного и государственного 
строя [9].
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Мы солидарны с мнениями Р.В. Енибарян, 
Э.В. Тадевосян, В.Т. Кабышева, О.Г. Румянцева, 
А.И. Коваленко, Л.В. Бутько, поскольку счита-
ем, что конституционный строй устанавлива-
ется нормами, которые содержатся в Консти-
туции. Однако не соглашаемся с мнением Н.А. 
Богдановой о том, что конституционный строй 
закрепляется всеми нормами конституционного 
права. 

Следует отметить, что в определениях Р.В. 
Енибарян, Э.В. Тадевосян, В.Т. Кабышева, О.Г. 
Румянцева, А.И. Коваленко, Л.В. Бутько также 
имеются недостатки. В связи с этим, полагаем 
необходимым сделать следующие уточнения. По 
мнению ученых, конституционный строй ограни-
чивается пределами Конституции. В таком слу-
чае он представляет совокупность юридических 
институтов, служащих главными показателями 
общественной и государственной организации и 
становится принадлежностью любого общества. 
Конституционный строй здесь равнозначен госу-
дарственному и общественному строю.

Такой подход фактически лишает конституци-
онный строй самостоятельного значения и пред-
ставляет его лишь как проекцию государственно-
го и общественного строя. 

По нашему мнению, конституционный строй 
не является составной частью государственного 
либо общественного строя. В отличие от них, 
конституционный строй всегда предполагает 
наличие конституции, в которой закреплены 
демократические принципы: народного суве-
ренитета, разделения властей, нерушимости и 
неотчуждаемости общепризнанных прав и сво-
бод человека. Однако государственный и обще-
ственный строй может и не содержать этих при-
знаков [10].

Определение конституционному строю мож-
но дать и через понятие конституционного госу-
дарства. Конституционное государство – это то, 

в котором гарантируется подчинение государ-
ственных институтов праву. Эти гарантии в со-
вокупности обеспечивают такой способ органи-
зации государства, который может быть назван 
конституционным строем. Подобный подход к 
конституционному строю вытекает из опреде-
ления Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина. Ученые 
считают, что это форма или способ организации 
государства, которая обеспечивает подчинение 
его праву и характеризует как конституцион-
ное государство  [11]. Такого же мнения авторы 
учебника «Конституционное право Российской 
Федерации», под редакцией Н.В. Витрука от 
2010 года. В нем указывается, что конституци-
онный строй– это закрепленное в Конституции 
устройство общества и государства, отличитель-
ным признаком которого является подчинение 
государства праву [12].

Однако мы придерживаемся другого мнения 
и считаем, что при определении конституцион-
ного строя следует подчеркивать не подчинен-
ность государства праву, а то, что государство 
действует на основе права, понимая под таковым 
волю народа. Целесообразность такого уточне-
ния обусловливается сущностью государства. 
Ведь государство как совокупность органов пу-
бличной власти – создатель и исполнитель норм 
права, гарант их исполнения всеми субъектами 
конституционно–правовых отношений. Поэто-
му характеризовать его как «подчиненного» не-
допустимо.

Подчиненность государства праву – это аб-
страктный словесный образ, не имеющий реаль-
ного отражения в объективной действительности. 
Подчиненность возникает при наличии не менее 
двух субъектов. При этом один из них должен 
обладать властью. Право же не отождествляется 
с властью. Она принадлежит народу. При этом 
власть народа должна быть закреплена в Консти-
туции. Поэтому имеются конституционные осно-
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вания для утверждения о том, что государство в 
лице его органов подчиняется народу. Таковым 
является вся совокупность граждан современного 
общества.

Во вторую группу входят ученые западных 
стран. 

В научных трудах западных конституциона-
листов понятие «конституционного строя» не 
используется, а его элементы (компоненты) в 
комплексе не рассматриваются [13, 14, 15]. Су-
ществуют лишь несколько ученых, которые уде-
ляют внимание правовому анализу и разработкам 
в области «конституционного строя».

Так, по мнению Л. Лессе,конституционный 
строй - это совокупность руководящих принци-
пов Конституции [16].

Р. Херцог считает, что основы конституцион-
ного строя – это совокупность основных принци-
пов и положений конституции, которые опреде-
ляют государственные цели и стремления [17].

Дик Ховард под конституционным строем 
понимает совокупность следующих принципов: 
согласие управляемых, ограничиваемое прави-
тельство, открытое общество, святость лично-
сти, верховенство права, стабильность и приме-
няемость конституции, народный суверенитет, 
выраженный в волеизъявлении народа и его кон-
троле над правительством, разделение властей, 
федерализм, судебный контроль, претворение 
норм конституции через законодательство, поу-
чительная ценность конституции [18].

Анализ приведенных определений западных 
ученых показывает, что конституционный строй 
представляет собой совокупность конституци-
онных принципов. Эти принципы содержатся в 
преамбуле к конституции, в различных декла-
рациях, клятвах, присягах на верность консти-
туции, в доктрине, либо имеют сугубо устную, 
даже молчаливую форму выражения в виде раз-
ума, здравого смысла.

Так, в США многие общие принципы орга-
низации государственной власти и политики 
получили отражение в Декларации независимо-
сти 1776 г. Это такие истины, как равноправие 
и неотчуждаемость прав человека, народный 
суверенитет и представительное правление. Не-
которые из них указаны в короткой преамбуле 
к Конституции США 1778 г., некоторые сфор-
мулированы доктриной как подразумеваемые 
Конституцией. К числу неписаных принципов 
относятся республиканская форма правления, 
разделение властей, федерализм, конституцион-
ный контроль. 

Во Франции конституционные принципы со-
держатся в несколько правовых актах. Совокуп-
ность данных актов составляют конституцион-
ный блок. В их числе конституция Франции от 
1958 года, Декларация прав человека и гражда-
нина от 1789 года. В конституционны блок вхо-
дили и все предыдущие конституции Франции.

В британской правовой системе общие прин-
ципы конституционного права до сих пор вы-
ражены в доктрине. Так, принципы парламент-
ского суверенитета (parliamentarysovereignty) и 
господства права (theruleoflaw), до сих пор счи-
тающиеся краеугольными камнями английского 
конституционализма, наиболее обстоятельную 
проработку получили в трудах классика британ-
ского конституционного права А. Дайси [19]. 

Право выявлять и применять их в необходимых 
случаях возложено на суды.

Существенным недостатком системы консти-
туционного строя в зарубежных странах это от-
сутствие концентрации правовых норм в единый 
конституционно–правовой институт. Конститу-
ционные принципы разбросаны по всему тексту 
конституции, в других правовых актах, иногда 
имеют устную форму выражения, чем усложня-
ется возможность определения пределов консти-
туционного строя.
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В третью группу входят молдавские и ру-
мынские ученые. 

Подходы отечественных конституционали-
стов в определении конституционного строя схо-
жи с подходами ученых западных стран.

Так, по мнению I. Deleany, основы конституци-
онного строя закрепляют фундаментальные прин-
ципы от которых берет начало правовое регули-
рование. Его составными элементами выступают: 
нация, территория, политическая и юридическая 
организация государства или публичная власть, 
установление их основных атрибутов [20].

G. Costachi и P. Hlipca под основами конститу-
ционного строя понимают совокупность основ-
ных принципов экономической, политической, 
социальной и правовой жизнедеятельности, со-
ставляющие наиболее важные ценности и идеа-
лы современного общества, к которым государ-
ство стремится [21].

DС Dănişor полагает, что конституционный 
строй включает в себя наиболее важные кон-
ституционные принципы, которые накладывают 
определенную цель для самой конституции в за-
висимости от существующего в государстве по-
литического режима [22].

E. Denciuc определяет конституционный строй 
как главные устои государства, его основные 
принципы, которые призваны обеспечить харак-
тер конституционного государства: демократизм, 
выражающийся в народном суверенитете, разде-
лении властей, идеологическом и политическом 
плюрализме, признании и гарантированности 
местного самоуправления; правовое государство; 
признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью; социальное рыночное хозяйство, а 
также светское государство [23].

Правовой анализ конституций Республики 
Молдова и Румынии показывает, что в отличие от 
конституций зарубежных стран нормы об осно-
вах конституционного строя в большей степени 

сконцентрированы в первых разделах Консти-
туций. Это показывает схожесть правовых кон-
струкций Конституций Молдовы и Румынии с 
Конституциями многих стран СНГ. Так, Раздел I 
Конституции Республики именуется «Основные 
принципы». Часть 1 Конституции Румынии – 
«Общие принципы».

Более глубокий правовой анализ конституци-
онного строя в трудах молдавских и румынских 
ученых не дает четкого представления о нем как 
о самостоятельном институте конституционно-
го права. 

Для более глубокого понимания конституцион-
ного строя необходимо выявить его признаки. В 
учебнике Cursul de drept constitutional C. Stere вы-
деляются два признака конституционного строя: 

наличие тесного взаимодействия между 1) 
главой государства и народом с целью управ-
ления страной, более абстрактно и обобщенно, 
между организованным общественным мнением 
и главой государства;

установление гарантий соблюдения прав 2) 
гражданина, причем они неотъемлемы, посколь-
ку, если быесли их не существовало, то сотруд-
ничество народа с правительством страны было 
бы ложью и фикцией [24].

На наш взгляд если государство находится в 
тесном взаимодействии с обществом, гарантиру-
ет соблюдение прав и свобод человека, опираясь 
при этом на конституцию и иные источники пра-
ва, это позволяет говорить о началах конституци-
онного строя. 

Таким образом, проанализировав мнения 
отечественных и зарубежных ученых, предлага-
ем следующее определение конституционного 
строя: конституционный строй – это совокуп-
ность конституционных принципов, устанав-
ливающих основы организации государства и 
гражданского общества, систему прав и сво-
бод граждан, обеспечивает создание социаль-
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ных, экономических, духовных условий, под-
чинение государство народу.

Следующей проблематикой в области кон-
ституционного строя является его соотношение 
с другими понятиями и категориями, которые 
зачастую рассматриваются как тождественные 
друг другу. 

Так, сравнивая определения ученых стран 
СНГ с воззрениями зарубежных и отечественных 
ученых на конституционный строй можно выя-
вить проблему соотношения понятий «основы 
конституционного строя» и «конституционные 
принципы». Мы полагаем, что «основы консти-
туционного строя» шире дефиниции «консти-
туционные принципы». Наглядным примером 
является закрепление во многих конституциях 
целой системы принципов в своей совокупности 
составляющих основы конституционного строя 
(Конституция Российской федерации, Белорус-
сии, Молдовы и др.). То есть каждая основа кон-
ституционного строя имеет систему принципов, 
находящихся в тесной взаимосвязи. При этом 
группы основ, в которые входят эти принципы, 
представляют собой не простую совокупность, а 
органическое единство, целостную систему, вы-
ражают качественную определенность. 

Также в юридической литературе остается 
дискуссионными вопрос о соотношении поня-
тий «конституционного строя» и «основы кон-
ституционного строя». С.А. Авакьян считает, 
что Конституция РФ использует понятие «осно-
вы конституционного строя» в качестве наи-
более обобщенного. Закрепленные в ней устои 
определяют конституционный строй общества и 
государства, являясь его «основами» [25]. Таким 
образом, ученый отождествляет понятия «кон-
ституционный строй» и «основы конституцион-
ного строя», понимая их как равнозначные.

Вместе с тем, если обратиться к словарю С.И. 
Ожегова, то «основа» понимается как «источник, 

главное, на чем строится что–нибудь, что явля-
ется сущностью чего– нибудь» [26]. И.И. Пля-
химович считает, что основы конституционного 
строя – это важнейшая часть конституционного 
строя, совокупность его сущностных элементов. 
Если конституционный строй составляют за-
крепленные в конституции общественные отно-
шения, то основы конституционного строя – это 
наиболее существенные из данных отношений 
[27]. Такого же мнения придерживаются ученые 
Безуглов А.А. и Солдатов С.А.

Мы считаем, что «основы конституционного 
строя» – это составная часть «конституционного 
строя». Понятие «основы конституционного строя» 
производно от понятия «конституционного строя».

По мнению Н.А. Ткачевой основы конститу-
ционного строя характеризуют его составные 
элементы, к которым относятся:

а) политические, публично–правовые и гума-
нитарные основы конституционного строя (де-
мократическая, правовая, республиканская фор-
ма правления; признание человека, его прав и 
свобод высшей ценностью; приоритет народно-
го суверенитета над государственным; принцип 
разделения властей на законодательную, испол-
нительную и судебную; признание и гарантиро-
вание местного самоуправления); 

б) социальные основы конституционного 
строя (социальный характер государства); 

в) экономические основы конституционного 
строя (принципы рыночной экономики; свобод-
ной конкуренции; признание многообразия форм 
собственности);

г) духовно – нравственные и идейные основы 
конституционного строя (светский характер го-
сударственности; принципы идеологического и 
политического многообразия); д) юридические 
(общеобязательные) основы конституционного 
строя (верховенство Конституции Российской 
Федерации и законов) [28].
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На примере анализа Раздела I Конституции 
Республики Молдова можно выявить следую-
щие основы конституционного строя: а) поли-
тические и публично–правовые основы б) гума-
нистические основы в) экономические основы 
г) юридические основы д) духовно-культурные 
основы.

С точки зрения логического построения дан-
ные основы излагаются непоследовательно и 
хаотично в Конституции Республики Молдова. 
К примеру, нормы о политических и публично–
правовых основах закреплены в статьях 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 11 Конституции. Между этими нормами рас-
положены норма о гуманистических основах - в 
статье 4 Конституции, норма об экономических 
основах - в статье 9 Конституции и т.д.

Мо мнению А.Г. Румянцева основы консти-
туционного строя выступают как наиболее круп-
ный объект конституционного регулирования, и 
разделены на три уровня, предполагающие раз-
личное закрепление:

1) базовые ценности, на которые ориенти-
руется общество в развитии конституционного 
строя;

2) основные принципы, выступающие в каче-
стве руководящих для конкретных сторон кон-
ституционного строя и отрасли государственного 
(конституционного) права;

3) конституционно–правовые институты и 
нормы, через которые упомянутые выше цен-
ности и принципы получают непосредственное 
обоснование, закрепление и определяющее юри-
дическое значение [29].

Таким образом, А.Г. Румянцев исходит из нор-
мативного содержания всей Конституции и кон-
ституционных законов Российской Федерации 
при определении основ конституционного строя. 

Другого мнения придерживается М.В. Баглай, 
который считает, что основы конституционного 
строя исчерпывается нормами главы 1 Консти-

туции Российской Федерации. Данный институт 
является ведущим. Права и свободы человека 
– «высшая ценность» и «суперпринцип» всего 
конституционного строя [30].

В.М. Мачинский и А.В. Мачинский считают, 
что особенность основ конституционного строя 
состоит в том, что остальные правовые нормы 
Конституции не могут им противоречить [31]. 
Они обладают наивысшей юридической силой и 
закрепляют важнейшие устои государства. 

По нашему мнению, основы конституционно-
го строя представляют собой отдельный институт, 
закрепленный в Конституции. Условно его можно 
назвать общим, тогда как остальные нормы со-
ставляют особенную часть конституции и имеют 
подчиненную роль по отношению к основам. 

Р.В. Енгибарян, Э.В. Тадевосян выделяют два 
подхода к определению основ конституционного 
строя. Формальный подход определят конститу-
ционный строй как форму организации обще-
ства и государства, которая находит закрепление 
в конституции. Содержательный – как порядок, 
при котором в стране действует демократиче-
ская конституция, реализуются ее основные по-
ложения и реально соблюдаются установленные 
основным законом конституционные права чело-
века и гражданина [32].

И.А. Дурнова также различает две стороны 
понятия основ конституционного строя: факти-
ческую и юридическую. Фактический консти-
туционный строй это система существующих 
конституционных отношений, определяющих 
существующий реальный общественный и поли-
тический строй. Юридический – система консти-
туционных норм и принципов, закрепляющих 
общественный и политический строй государ-
ства [33].

Иными словами Р.В. Енгибарян, Э.В. Тадево-
сян, И.А. Дурнова считают, что существует кон-
ституционный строй, закрепленный в консти-
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туции, и конституционный строй, отражающий 
объективную практику реализации конституци-
онных норм. 

В связи с этим, возможны различные вариан-
ты соотношения между фактическим и юриди-
ческим конституционным строем – от их более 
или менее полного соответствия до такого же 
расхождения. Разумеется, никакая, даже самая 
реальная Конституция, не свободна от провоз-
глашения определенных идеалов, ценностей, 
исходных постулатов, однако если Конституция 
претендует на роль действующего, эффективно-
го нормативного правого акта, её нормы должны 
обеспечиваться определенными гарантиями. 

Практическое воплощение идей и принци-
пов конституционализма, включение их в юри-
дический обиход обеспечивается различными 
государственными институтами: парламентом, 
конституционным судом, главой государства, 
местным самоуправлением, уполномоченным по 
правам человека и т.д. Конституционный строй, 
– отмечает Р.М. Дзидзоев, – есть соединение 
прав человека и конституционных гарантий их 
реализации, выраженных институтами государ-
ственной демократии [34].

Подобного подхода придерживается Ю.П. 
Еременко, по мнению которого, конституцион-
ный строй – это система господствующих эконо-
мических, политических, идеологических отно-
шений в их конституционной форме выражения, 
которые воплощают полновластие (суверенитет) 
народа и определяют сущность, основные черты 
общества в целом [35].

Правовой анализ основ конституционного 
строя Республики Молдова, показывает, что су-
ществует расхождение между тем, что прописано 
в нормах конституции и реальной действительно-
стью. Продемонстрируем несколько примеров:

1) Так, абз.(1) ст. 1 Конституции Республики 
Молдова устанавливает: «Республика Молдова 

суверенное и независимое, единое и неделимое 
государство». 

Перечисленные принципы представляют ис-
ходные начала,прежде всего, для норм из других 
разделов Конституции. К ним можно отнести и 
нормы об административно - территориальном 
устройстве государства. 

В частности, согласно абз. (2) ст. 110 Консти-
туции: «населенным пунктам левобережья Дне-
стра могут быть предоставлены особые формы и 
условия автономии в соответствии с особым ста-
тусом, установленным органическим законом».

Исполнимость конституционных положений, 
закрепленных в абз. (2) ст. 110 Конституции не-
сомненно сказывается на уровень защищенно-
сти конституционных принципов, закрепленных 
вабз.(1) ст. 1 Конституции. 

Так, из смысла нормы указанной в абз. (2) ст. 
110 Конституции Республики Молдова следует, 
что территория левобережья Днестра признается 
составной частью Республики Молдова.Однако 
фактически данная территория находится под 
контролем самостоятельно провозглашенного 
и непризнанного государства – Приднестров-
ская Молдавская Республика. Юрисдикция при-
днестровских властей распространяется на все 
сферы государственной и общественной жизни 
региона. В 1995 году принята Конституция При-
днестровья, в которой закреплены государствен-
ные символы – герб, флаг, гимн; определены 
важнейшие институты: президент, правитель-
ство, армия, пограничные войска и все осталь-
ные политические, социальные и экономические 
институты; установлены правовая, судебная и 
банковская система. Фактически Приднестровье 
обладает элементами суверенности и не подчи-
няется единым центральным органам власти Ре-
спублики Молдова. Из чего следует, что в При-
днестровье создан и действует свой внутренний 
конституционный строй.
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В сложившейся ситуации содержание и поле 
действие национального суверенитета Республи-
ки Молдова сужается. Имеет место неполноцен-
ное применение конституционных принципов 
независимости, единства, неделимости на всей 
территории Молдовы. Вследствие чего наруша-
ется и принципунитарного характера государ-
ства. 

Таким образом, абз. (1) ст. 1 Конституции 
Республики Молдова не распространяет свое 
действие на территории Приднестровья. Её при-
менение возможно в случае вхождения Придне-
стровья в состав Молдовы как административно 
– территориальной единицы.

2) Абз. (2) ст. 1 Конституции Республики Мол-
дова предусматривает, что по форме правления 
Молдова является республикой. 

В теории государства и права республики де-
лятся на 3 виды: парламентские, президентские, 
смешанные [36].

В Молдове форма правления установилась в 
результате конституционной реформы от 2000 
года. 

Так, Президент Республики Молдова Указом 
№ 930 от 22.03.1999 года назначил на 23 мая 
1999 года проведение республиканского консуль-
тативного референдума по вопросу изменения 
системы правления в Республике Молдова. В 
ходе референдума, граждане поддержали пред-
ложение Президента. Парламент Республики 
Молдова внес на обсуждение 3 законопроекта, 
которые после первого чтения были объединены 
в один проект. 5 июля 2000 года принят Закон № 
1115– XIV о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию, которые ограничивали полномо-
чия и роль Президента Республики Молдова, и 
предоставляли более широкие полномочия Пра-
вительству и Парламенту [37].

Новые конституционные положения уста-
новили: выборность Президента Парламентом 

(ст. 78 абз. (1)); право Парламента отстранять от 
должности Президента двумя третями голосов 
от общего числа депутатов (статья 89 абзац (1)); 
право Правительства определять пути и прио-
ритеты развития государства; возможность при-
нятия Правительством ордонансов посредством 
делегирования законодательных полномочий 
(ст. 106– 2 абз. (1)); ответственность Прави-
тельства перед Парламентом за программу, за-
явление общеполитического характера, проект 
закона (ст. 106– 1 абз. (1)); роспуск Парламента, 
в случае если не будет избран Президент Ре-
спублики после повторных выборов (ст. 78 абз. 
(5)). Произошедшие изменения в Конституцию 
исключили право Президента присутствовать 
на заседаниях Правительства и необходимость 
информирования его Премьер– министром о 
проблемах, имеющих особую значимость для 
государства.

В молдавском обществе сложилось твердое 
убеждение, что Молдова стало парламентским 
государством. Однако правовой анализ практи-
ки Конституционного суда Республики Молдова 
ставит под сомнение данныйтезис. 

Так, Постановлением Конституционного суда 
№ 7 от 04.03.2016 года Республики Молдова ста-
тья 78 Конституции Республики Молдова в ре-
дакции ЗП1115 – XIV от 05.07.00, МО88/29.07.00, 
устанавливающая выборность Президента путем 
голосования в Парламенте признана неконсти-
туционной. Этим же постановлением возобнов-
лено действие предыдущей редакции статьи 78 
Конституции, которая предусматривает выбор-
ность Президента населением на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права 
при тайном и свободном голосовании. 

Характер конституционных полномочий Пре-
зидента Республики Молдова также очерчивает 
признаки существующей ныне формы правления 
государства. Так, сравнительный анализ полно-
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мочий Президента Молдовы с имеющими боль-
шую схожесть полномочиями Президента Фран-
ции показывает, что у первого они значительно 
шире. Президент Молдовы обладает правом за-
конодательной инициативы, может распустить 
Парламент по трем основаниям, предусмотрен-
ным Конституцией, тогда как Президент Фран-
ции такими полномочиями не обладает.

Таким образом, практика Конституционного 
суда и характер конституционных полномочий 
Президента Молдовы демонстрируют нам, что 
наше государство является смешанной, а не пар-
ламентской республикой.

3) Абз. (3) ст.1 Конституции Республики Мол-
дова закрепляет идею демократического право-
вого государства. 

В юридической литературе отмечается, что 
формирование правового государства прошло 3 
эволюционных этапа: полицейское государство, 
легальное государство, конституционное (право-
вое) государство [38].

В связи с этим, возникает закономерный во-
прос: а можно ли считать современное молдав-
ское государство правовым? Ответ однозначен 
– нет. По мнению Г.К. Аворник правовое госу-
дарство – идеализированная концепция, кото-
рая находится в относительном противоречии с 
практической реализацией, в том числе и в Ре-
спублике Молдова [39]. Г.К. Федоров считает, 
что положение о правовом государстве остается 
не более чем мечтой человечества [40]. Подоб-
ную позицию разделяют и многие российские 
ученые: О.Е.Кутафин [41], О.В. Мартышин [42], 

В.А.Четвернин [43] и др.
Таким образом, правовое государство это иде-

ал, к которому стремятся все страны. 
Практически в любом теоретическом труде, 

посвященному проблеме правового государства 
можно выделить идею, которая заключается в 
следующем: деятельность правового государства 

подчиняется принципу верховенства закона и со-
средоточена на гарантирование фундаменталь-
ных прав и свобод человека. 

Приведем несколько таких точек зрения со-
временных ученых.

Так, М.В. Баглай считает, что правовое госу-
дарство в своей деятельности подчиняется праву, 
основной его целью является обеспечение прав и 
свобод человека [44].

С точки зрения С.М. Шахрай в правовом госу-
дарстве гарантируется верховенство закона, про-
двигается последовательно принцип разделения 
властей, а также признаются и гарантируются 
права человека [45].

Т. Дрэгану под правовым государством пони-
мает государство, в котором действует принцип 
разделения властей, юстиция имеет реальную не-
зависимость, руководствуясь законодательством, 
обеспечивает соблюдение прав и свобод челове-
ка, а также законности в деятельность всех орга-
нов государственной власти [46].

В каждом из определений, в той или иной 
форме, включен принцип верховенства закона. 
Он является наиболее важным в правовом госу-
дарстве. 

Вместе с тем, в Республике Молдова все еще 
не обеспечено верховенство закона, отсутствует 
эффективная система защиты человека от произ-
вола государства, граждане Молдовы далеко не 
всегда могут в короткие сроки восстановить свои 
нарушенные права, защитить законные интересы.

На наш взгляд, перспектива оформления 
правового государства в Республике Молдова в 
законченный институт демократии и права – до-
вольно неопределенная. В пользу этого свиде-
тельствует и целый ряд других факторов: неста-
бильность и неэффективность законодательства, 
неуемный рост преступности, коррупция, разру-
шение законности, падение уровня правосозна-
ния и правовой культуры граждан.
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Как справедливо отмечает R. Grecu «Концеп-
туализируя правовое государство как следующую 
ступень, не достигнутой эволюцией развития го-
сударственности, члены переходного общества 
поймут, что достижение уровня правового госу-
дарства является сложной и долгосрочной мис-
сией, которая требует значительных социальных 
усилий» [47].

Большой разрыв между конституционными 
положениями и реально складывающейся дей-
ствительностью в Молдове несомненно сказыва-
ется на формирование правового государства. 

Законодатель не сумел правильно определить 
этап развития общественной действительности, 
в условиях которого реально могут быть реали-
зованы принципы правовой государственности 
Молдовы. В стороне остаются вопросы практи-
ческого применения данного принципа, реали-
зации конституционных норм, закрепляющих 
принцип и т.д. 

Таким образом, Республика Молдова не до-
стигла эволюционного этапа развития правового 
государства. Будучи провозглашенной по Кон-
ституции, на деле таковым пока не является. 

4) Абз. (3) ст. 1 Конституции Республики Мол-
дова гарантирует и признает высшими ценностя-
ми достоинство человека, его права и свободы, 
свободное развитие человеческой личности. Че-
ловек есть основа всего сущего в государствен-
ном и общественном строе. Без него нет произ-
водства, общественных объединений, общества 
и государства. По мнению В.И Чиркина, положе-
ние о «ценности человеческой личности» есть в 
конституциях многих стран. Однако не во всех 
государствах человек свободен в выборе про-
фессии, занятий, религии, убеждений, полити-
ческих взглядов и т.д. В качестве примера автор 
приводит норму статьи 6 Конституции Ирана, в 
которой роль человека определена волей Аллаха, 
руководящий всеми действиями человека. 

Лучше положение складывается в Молдове, 
где Конституция признает и гарантирует свобо-
ду человеческой деятельности во многих сфе-
рах. К примеру, свободу выбора работы (ст. 43), 
осуществления предпринимательской деятель-
ности (ст. 126), творческой деятельности (ст. 
33) и т.д.

Перечисленные свободы отражают социаль-
ный характер Республики Молдова. В статье 47 
Конституции Молдова указаны задачи социально-
го государства по отношению к человеку: «обеспе-
чение любому человеку достойного жизненного 
уровня, потребного для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, в том чис-
ле пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и 
необходимого социального обслуживания».

Вместе с тем, принимаемые меры государ-
ством в этом направлении не недостаточны, по-
скольку не обеспечивают соблюдение достойно-
го уровня жизни для гражданина. В соответствии 
с данными ООН в 2018 году Молдова по индексу 
развития человеческого потенциала находилось 
на 112 месте (после Парагвая), впереди многие 
постсоветские государства: Украина – 88, Казах-
стан – 58, Белоруссия – 53, Румыния – 52, бывшие 
союзные республики СССР – страны Прибалти-
ки (Литва, Латвия, Эстония) [48]. Кроме того, в 
Республике Молдова невысок и прожиточный 
минимум. В соответствии с данными Нацио-
нального бюро статистики Республики Молдова, 
размер прожиточного минимума в 2018 году со-
ставил 1891 лея в среднем на человека в месяц 
[49]. Одновременно с этим, в соответствии с По-
становлением Правительства Республики Мол-
дова № 396 от 25.04.2018 года о внесении изме-
нений в пункт 1 Постановления Правительства 
Республики Молдова № 165 от 09.03.2010 года, 
Минимальный размер оплаты труда, начиная с 
мая 2018 года составляет 2610 леев [50]. Конеч-
но, Молдове неизмеримо доМРОТ в Германии 
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1599 евро, Ирландии – 1563 евро, Монако – 1695 
евро [51]. Материальное положение гражданина 
Молдовы безусловно влияет на обеспечение пол-
ноценной реализации абз. (3) ст. 1 Конституции 
Республики Молдова. 

5) Проблема реализации основ конституцион-
ного строя на уровне официального языка в Респу-
блике Молдова также остается неразрешенной. 

В соответствии с абз. (1) ст.13 Конституции 
государственным языком Республики Молдова 
признается молдавский язык, функционирую-
щий на основе латинской графики.

Вместе с тем, Декларация о независимости 
Республики Молдова государственным языком 
признает румынский.

По данному вопросу имеется правовая по-
зиция Конституционного суда Республики Мол-
дова, сформулированная в Постановлении от  
05.12.2013 года № 36. Так, в данном постанов-
лении признается приоритет Декларации о не-
зависимости по отношению к Конституции. Тем 
самым, официальным языком признается румын-
ский, а не молдавский. 

Мы не согласны с данной правовой позици-
ей Конституционного суда Республики Молдова. 
Считаем, что придание тексту Декларации о не-
зависимости более высокой юридической силы, 
чем Конституции противоречит общим прин-
ципам соотношения правовых норм. Приоритет 
Декларации о независимости невозможен в си-
лупринципа приоритета вышестоящего закона 
над нижестоящем.

Кроме того, положения Декларации о незави-
симости носят общий характер, а положения ст.13 
Конституции, являются специальными. По прави-
лам конкуренции правовых норм действие специ-
альной нормы отменяет действие общей нормы. 

Следует также отметить, что высшая ступень 
Конституции в иерархии правовых актов гаран-
тируется самой Конституцией. В соответствии 

со статьей 7она является ее высшим законом. Ни 
один закон или иной правовой акт, противореча-
щие положениям Конституции, не имеют юриди-
ческой силы.

В то же время Декларация о независимости 
принята Законом № 691 от 27.08.1991 г., не имею-
щего конституционно–правового статуса. То, что 
она подписана всеми депутатами, присутство-
вавшими на заседании Верховного совета МССР, 
не придает ей более высокой юридической силы, 
чем обычному закону. 

Таким образом, придание Декларации о не-
зависимости более высокой юридической силы 
по отношению к Конституции является необо-
снованным и не обеспечивает реализацию поло-
жений статьями 7 и 13 Конституции Республики 
Молдова. 

С учетом изложенного, полагаем возмож-
ным сформулировать следующее определение 
основ конституционного строя. Основы кон-
ституционного строя - это обладающие наи-
высшей юридической силой принципы Кон-
ституции, которые закрепляют базирующиеся 
на демократических идеалах и ценностях по-
литические, экономические, социальные, 
культурные устои государства и общества, 
обеспечиваемые совокупностью гарантий. 
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Potrivit art.385 alin.(5) Codul de procedură pe-
nală (în continuare: CPP), în cazul constatării 

încălcării drepturilor privind condiţiile de detenţie, 
garantate de art.3 din Convenţia pentru apărarea drep-
turilor omului şi a libertăţilor fundamentale, conform 
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
reducerea pedepsei se va calcula în felul următor: două 
zile de închisoare pentru o zi de arest preventiv.

Aceste prevederi legale au fost introduse în CPP 
prin Legea nr.163 din 20 iulie 2017. Totuși, până în 
prezent în practica judiciară nu este unanimitate de 
păreri cu privire la aplicarea acestor prevederi lega-
le, astfel, ne propunem să facem claritate cu privire 
la conținutul legal ale acestor norme procesual pena-
le și modul lor de aplicare.

Pentru aceasta ne vom folosi de un exemplu de 
speță simulat:

Prin sentinţa Judecătoriei Chişinău, sediul Centru 
din 11 iunie 2018, X.y.Z. a fost recunoscut vinovat 

în comiterea infracţiunii prevăzute de art.186 alin.
(3), lit. a) Cod penal şi condamnat la trei ani de în-
chisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip 
semiînchis. Termenul ispăşirii pedepsei închisorii de 
către acest inculpat a fost calculat din 11 iunie 2018, 
cu includerea în termenul pedepsei, perioada deţine-
rii în stare de arest din 11 decembrie 2017 până la 11 
iunie 2018.

Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel 
Chişinău din 11 aprilie 2019, a fost respins, ca ne-
fondat, apelul comun al inculpatului X.y.Z. și al 
apărătorului său cu menținerea, fără modificări, a 
sentinței atacate. 

S-a dedus din pedeapsa numită prin sentinţa Ju-
decătoriei Chişinău, sediul Centru din 11 iunie 2018 
lui X.y.Z., de trei ani de închisoare cu executare a 
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, arestarea 
preventivă, conform prevederilor art.385 alin.(5) 
CPP, calculându-se două zile de închisoare pentru o 
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zi de arest preventiv. Astfel a fost redusă pedeapsa 
închisorii cu un an şi două luni, X.y.Z. urmând să 
execute pedeapsa închisorii pentru termenul rămas 
de un an şi zece luni, în penitenciare de tip semiîn-
chis.

Termenul executării pedepsei închisorii de către 
X.y.Z. a fost calculat de la 11 aprilie 2019. În acest 
termen a fost inclusă durata deținerii lui sub arestare 
de la 11 iunie 2018 până la 11 aprilie 2019.

O asemenea concluzie a fost formulată, reieşind 
din următoarele circumstanțe și considerente: Potri-
vit art.385 alin.(5) Codul de procedură penală - În 
cazul constatării încălcării drepturilor privind con-
diţiile de detenţie, garantate de art.3 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, conform jurisprudenţei Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului, reducerea pedepsei se 
va calcula în felul următor: două zile de închisoare 
pentru o zi de arest preventiv.

Potrivit materialelor cauzei, X.y.Z. s-a aflat în 
arest preventiv de la 11 decembrie 2017 până la 11 
iulie 2018, adică 7 luni a fost deținut în Penitenciarul 
nr.13-Chişinău, în următoarele perioade şi celule:

de la 15.12.2017 până la 08.01.2018, în celula 1) 
123 cu suprafața de 12,07 m2, unde erau 4 paturi;

de la 08.01.2018 până la 29.06.2018, în celula 2) 
141, cu suprafața de 18,46 m2, unde erau 6 paturi,

de la 29.06.2018 până la 30.06.2018, în celula 3) 
132, cu suprafața de 10 m2, unde erau 4 paturi,

de la 30.06.2018 până la 13.03.2019, în celula 4) 
141, cu suprafața de 18,46 m2, unde erau 6 paturi; 

de la 13.03.2019 până în prezent în celula 118, 5) 
cu suprafața de 9,70 m2, unde erau 4 paturi.

Potrivit art.464 al hotărârii Guvernului nr.583 din 
26.05.2006 cu privire la aprobarea Statutului execu-
tării pedepsei de către condamnaţi, fiecare deţinut se 
asigură cu spaţiu de cazare în mărime nu mai mică 
de 4 metri pătraţi, care trebuie să fie iluminat natural 
şi artificial, încălzit şi ventilat conform normativelor 
de construcţii.

Astfel, se constată că în perioada de detenție în 
Penitenciarul nr.13-Chişinău, X.y.Z. a fost asigurat 
cu un spațiu mai mic de 4 metri pătraţi, în unele ce-
lule aflându-se într-o suprafață chiar și mai mică de 
3 metri pătrați, fapt care confirmă încă odată că au 
fost încălcate normele de suprafață pentru deținerea 
unei persoane în detenție, prevăzute de Hotărârea 
Guvernului susmenţionată, și care, incontestabil, 
constituie un tratament inuman și prin aceasta s-a 
încălcat drepturilor privind condiţiile de detenţie, 
garantate de art.3 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
(CEDO).

Mai mult, cele susmenţionate sunt confirmate şi 
de Comitetul împotriva Torturii, care a analizat cel 
de-al treilea raport periodic al Republicii Moldova 
(CAT/C/MDA/2) în cadrul reuniunilor 1572 şi 1575, 
de la 7 şi 8 noiembrie 2017 (CAT/C/SR.1728 şi 
CAT/C/SR.1575), şi a adoptat următoarele observa-
ţii finale în cadrul reuniunilor 1600 şi 1602 (CAT/C/
SR.1600 şi CAT/SR.1602) desfăşurate la 27 şi 28 
noiembrie 2017 și anume, privitor la condiţiile de 
detenţie a reiterat următoarele:

Comitetul este profund îngrijorat referitor la co-
municările privind suprapopularea în cel puţin şase 
instituţii penitenciare, privind faptul că condiţiile 
materiale din instituţiile penitenciare în unele ca-
zuri, în special în Penitenciarul Nr.13 din Chi-
şinău, pun în pericol viaţa deţinuţilor şi reprezintă 
tratament inuman şi degradant, precum şi comu-
nicările privind înţelegerile dintre personalul pe-
nitenciarelor şi elementele criminale, ce rezultă în 
aplicarea relelor tratamente deţinuţilor. Comitetul 
de asemenea este îngrijorat de faptul că Statul parte 
nu dispune de un mecanism eficient de soluţionare 
a plângerilor din partea deţinuţilor referitor la tra-
tamentul lor şi condiţiile de detenţie (Art.2, 11-14 
şi 16).

De asemenea, tot la acest compartiment ținem 
să menționăm că potrivit Raportului Avocatului Po-
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porului privind respectarea drepturilor și libertăţi-
lor omului în Republica Moldova în anul 2016 [1], 
avocatul Poporului e de părere că în penitenciarele 
din R. Moldova nu s-au îmbunătăţit considerabil 
condiţiile de detenţie, care ating nivelul minim de 
severitate necesară pentru a constitui tratament inu-
man şi degradant. Ombudsmanul accentuează natura 
sistemică a problemei suprapopulării în închisorile 
din ţară, condiţiilor de igienă, lipsei de îngrijiri me-
dicale adecvate. Cele menţionate sunt confirmate şi 
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotă-
rârile sale.

Astfel, în anul 2016, Curtea Europeană a consta-
tat violarea de către Republica Moldova a art.3 din 
Convenţie în mai multe cauze: Morgoci c. Moldo-
vei, Cazanbaev c. Moldovei, Meșcereacov c. Mol-
dovei, Caracet c. Moldovei, Ciorap c. Moldovei, 
Okolișan c. Moldovei, Cristioglo c. Moldovei, Baş-
tovoi c. Moldovei, Galaida si Coposciu c. Moldovei: 
Principalele probleme constatate de Curte se referă 
la lipsa unei anchete efective şi condiţiile inumane 
din detenţie.

Deşi legislaţia enunţă standardele de detenţie şi 
incriminează tratamentul inuman sau degradant apli-
cat cu intenţie, până nu demult nu exista un meca-
nism efectiv care să permită autorităţilor examinarea 
în fond a temeiniciei plângerilor legate de condiţiile 
de detenţie şi acordarea despăgubirilor adecvate şi 
suficiente. Curtea Europeană a considerat că „statul 
pârât trebuie să pună la dispoziţia justiţiabililor un 
mecanism adecvat și efectiv, pentru a permite auto-
rităţii competente să examineze în fond plângerile 
legate de condiţiile precare de detenţie și să acor-
de despăgubiri adecvate şi suficiente”. (Hotărârea 
şişanov c. Republicii Moldova din 15 septembrie 
2015).

Potrivit datelor oficiale, în custodia sistemului 
penitenciar se află aproximativ 8000 de persoane. 
Doar 3 din cele 17 instituţii penitenciare au fost re-
novate şi corespund standardelor minime de detenţie 

(Penitenciarul nr.7-Rusca, Penitenciarul nr.10-Goian 
şi Penitenciarul nr.1 - Taraclia).

În special, se atestă că infrastructura învechi-
tă care nu este adaptată la sistemul de celule şi nu 
permite separarea condamnaţilor în sectoare mici, 
în combinaţie cu insuficienţa personalului de pază, 
duce la perpetuarea violenţei şi subculturii în mediul 
penitenciar. Intimidarea şi maltratarea unor anumite 
categorii de deţinuţi este un fenomen aspru criticat 
ani la rând de către Comitetul European pentru Pre-
venirea Torturii (CPT). Mai mult, ierarhia neforma-
lă, guvernată de propriile reguli şi interacţiunea ei cu 
grupările criminale din afara sistemului penitenciar 
ameninţă siguranţa întregii societăţi.

Cele mai frecvente probleme invocate de deţinuţi 
la capitolul condiţii de detenţie, ca şi în anii prece-
denţi, se referă la: supraaglomerare, în special, în 
Penitenciarul nr.13 din Chişinău; celulele din demi-
sol sunt foarte reci; lumina e insuficientă, persistă 
umiditate, condiţiile sanitaro-igienice sunt precare; 
sistemul de canalizare şi sistemul de ventilare sunt 
nefuncţionabile; asigurarea cu lenjerie de pat şi cu 
obiecte de primă necesitate este insuficientă; lasă de 
dorit deratizare şi dezinfectare.

16. Un alt raport al Avocatului Poporului pri-
vind respectarea drepturilor și libertăţilor omului în 
Republica Moldova în anul 2018 și anume pct.5.5.1 
al acestui raport menționează că: articolul 3 CEDO, 
cere Statului să asigure ca persoana să fie deţinută în 
condiţii care sunt compatibile cu respectarea demni-
tăţii sale umane. La fel este stabilit ca modul şi meto-
da de executare a pedepsei, să nu cauzeze persoanei 
suferinţe sau dureri de o intensitate, care să depă-
şească nivelul de suferinţă inerent detenţiei şi, având 
în vedere exigenţele detenţiei, sănătatea şi integri-
tatea persoanei să fie asigurate, printre altele, prin 
acordarea asistenţei medicale necesare. Atunci când 
sunt evaluate condiţiile de detenţie, trebuie luate în 
consideraţie efectele cumulative ale acestor condiţii, 
precum şi durata detenţiei.
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Practic, toate penitenciarele sunt de o arhitectură 
veche, de organizare sovietică şi neadaptate detenţiei 
omului ca atare. 

Spaţiile mari (de tip barac) influenţează atât 
asupra respectării regimului de detenţie de către 
deţinuţi, asupra sănătăţii, cât şi capacităţii lor de a 
participa la programele de resocializare. Mai mult 
de 80% din condamnaţi îşi petrec timpul în incinta 
instituţiilor din cauza lipsei locurilor de muncă şi a 
altor forme de ocupaţie. La propriu, penitenciarele 
nu dispun, sau dispun limitat de domenii ocupaţio-
nale specifice şi utile persoanelor deţinute. Aspectul 
„resocializării” se reduce la procesul de evidenţă a 
documentaţiei scrise, decât de o succesiune de acţi-
uni în domeniul dat.

La moment, detenţia persoanelor poate fi califi-
cată ca detenţie în detrimentul art.3 a Convenţiei şi 
jurisprudenţei europene. Constatările respective au 
fost trasate în repetate rânduri de Comitetul ONU 
împotriva torturii (2014, 2017), Comitetul european 
pentru prevenirea torturii (2015, 2018), Avocatul 
Poporului (2002-2018), precum şi Consiliul pentru 
prevenirea torturii (2017-2018) [2]. 

Astfel, în baza constatărilor anterioare, conside-
răm cu certitudine și conchidem că în privința lui 
X.y.Z. au fost încălcate drepturile privind condi-
ţiile de detenţie, garantate de art.3 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, conform jurisprudenţei Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului. Acest fapt derivă 
din pedeapsa numită prin sentinţa judecătoriei 
Chişinău, sediul Centru din 11 iunie 2018, din 
art.186 alin.(3), lit. a) Cod penal de 3 (trei) ani 
închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar 
de tip semiînchis, arestarea preventivă, conform 
prevederilor art. 385 alin.(5) CPP, calculându-se 
două zile de închisoare pentru o zi de arest pre-
ventiv, reducând pedeapsa închisorii cu 1 (unu) 
an şi 2 (două) luni, X.y.Z., urmând să execute 
pedeapsa închisorii pentru termenul rămas de 1 

(unu) an şi 10 (zece) luni, în penitenciare de tip 
semiînchis. 

la fel s-a expus și Curtea de Apel Chișinău în 
mai multe cause penale [3].

Calculul termenului susmenţionat se face în ur-
mătoarele circumstanțe și din următoarele conside-
rente: 

Conform prevederilor art. 385 al. (5) CPP, În 
cazul constatării încălcării drepturilor privind con-
diţiile de detenţie, garantate de art.3 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, conform jurisprudenţei Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului, reducerea pedepsei se 
va calcula în felul următor: două zile de închisoare 
pentru o zi de arest preventiv.

Reieșind din stipulările legale susmenţionate, 
considerăm că reducerea pedepsei în varianta: două 
zile de închisoare pentru o zi de arest preventiv, se 
efectuează doar pentru perioada aflării în arest 
preventiv a învinuitului pe perioada urmăririi 
penale și a inculpatului în instanța de judecată, 
până la pronunțarea sentinței de condamnare la 
pedeapsa închisorii cu ispășire în Penitenciare.

Am reieșit din prevederile legale, prevăzute de 
art.175 al. 2, 185 și 186 CPP:

Conform prevederilor art. 175 al. 2 CPP, (2) Mă-
surile preventive sunt orientate spre a asigura buna 
desfăşurare a procesului penal sau a împiedica bănu-
itul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea 
penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împie-
dice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către 
instanţă a executării sentinţei.

Conform al. 3 al aceluiași articol, măsurile pre-
ventive sunt:…11) arestarea preventivă.

Conform art. 185 al. (1) CPP, Arestarea pre-
ventivă constă în deţinerea învinuitului, inculpatu-
lui în stare de arest în locurile şi în condiţiile pre-
văzute de lege. Arestarea preventivă constituie o 
măsură excepţională şi se dispune doar atunci când 
se demonstrează că alte măsuri nu sunt suficiente 
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pentru a înlătura riscurile care justifică aplica-
rea arestării.

(2) Arestarea preventivă poate fi aplicată 
în cazurile şi în condiţiile prevăzute în art.176,              
luând în considerare şi dacă:

1) învinuitul, inculpatul nu are loc permanent de 
trai pe teritoriul Republicii Moldova;

3) învinuitul, inculpatul a încălcat condiţiile al-
tor măsuri preventive aplicate în privinţa sa ori a 
încălcat ordonanţa de protecţie în cazul violenţei în 
familie;

4) există probe suficiente asupra faptului că învi-
nuitul, inculpatul, aflându-se în libertate, prezintă un 
risc iminent pentru securitatea şi ordinea publică.

(21) Motivul prevăzut la alin.(2) pct.1) se ia în 
considerare în cazul în care învinuitul, inculpatul a 
refuzat să comunice locul permanent de trai.

(3) La soluţionarea chestiunii privind arestarea 
preventivă, judecătorul de instrucţie sau instanţa de 
judecată are obligaţia să examineze prioritar oportu-
nitatea aplicării altor măsuri preventive, neprivative 
de libertate, apoi a celor alternative arestului preven-
tiv, şi să respingă demersul privind aplicarea ares-
tării preventive atunci când acesta nu este motivat 
suficient sau dacă motivele invocate nu sunt susţi-
nute prin probe care confirmă temeiurile rezonabile 
de aplicare. Judecătorul de instrucţie sau instanţa de 
judecată are dreptul să dispună oricare altă măsură 
preventivă prevăzută la art.175.

 (4) În încheierea privind arestarea preventivă se 
vor indica motivele care justifică insuficienţa altor 
măsuri preventive pentru înlăturarea riscurilor ce au 
servit ca temei pentru aplicarea arestării preventive. 

Conform prevederilor art. 386 al. (7) CPP, În 
perioada de examinare a cauzei transmise la re-
judecare în primă instanţă, arestul poate fi dispus 
până la emiterea unei noi sentinţe, ţinând cont de 
durata de ţinere în stare de arest a inculpatului până 
la pronunţarea sentinţei de către instanţa de fond şi 
de termenul total stabilit la alin.(6).

 (9) Prelungirea termenului de arest preventiv se 
dispune cu respectarea condiţiilor stabilite de pre-
zentul cod pentru aplicarea iniţială a măsurii de arest 
preventiv. Suplimentar, la soluţionarea demersului 
privind prelungirea termenului de arest preventiv, 
judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa de 
judecată are obligaţia să examineze dacă, pentru în-
lăturarea riscurilor ce au determinat aplicarea măsu-
rii de arest preventiv, este suficientă aplicarea altor 
măsuri preventive neprivative de libertate şi dacă 
există sau nu temeiuri relevante şi suficiente pentru 
prelungirea măsurii de arest preventiv.

Astfel, considerăm că aceste prevederi legale 
indică faptul că privarea de libertate, ca măsură 
preventivă sub forma arestării preventive, poate 
fi aplicată doar față de o persoană, în privința că-
reia încă n-a fost pronunțată o sentință (în prima 
instanță), sau o decizie (în instanța de apel) de 
condamnare la închisoare cu executare în Peni-
tenciare și această măsură preventivă se alege în 
corespundere cu prevederile art.5 al. 3 lit. c) al 
CEDO, și nu art. 5 al. 3 lit. a) CEDO.

la fel s-a expus și Curtea Supremă de justiție 
în Hotărârea Plenului CSj nr. 01 din 15 aprilie 
2013 [4]: 

p. 2. Arestarea preventivă sau arestarea la domici-
liu (în continuare, “arestarea”) poate fi dispusă doar 
dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:a) 
Legislaţia procesual-penală permite aplicarea acestor 
măsuri;b) Există o bănuială rezonabilă că persoana a 
comis infracţiunea de care este acuzată;c) Există ris-
curile prevăzute de Codul de procedură penală care 
justifică aplicarea arestului; d) Alte măsuri preventi-
ve nu pot înlătura riscurile menţionate la lit. c).

6. Riscurile care justifică aplicarea arestului. 
Existenţa unei bănuieli rezonabile nu este suficientă 
pentru arestare. Art. 5 alin.(1) c) din Convenţie mai 
cere existenţa motivelor „temeinice ale necesităţii de 
a-l împiedica [persoana] să săvârşească o infracţiune 
sau să fugă după săvârşirea acesteia”. Interpretând 
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această prevedere, Curtea Europeană a distins patru 
riscuri (temeiuri) care pot justifica arestarea:

- riscul eschivării;
- riscul de a împiedica buna desfăşurare a jus-

tiţiei;
- prevenirea săvârşirii de către persoană a unei 

noi infracţiuni; şi
- riscul că punerea în libertate a persoanei va 

cauza dezordine publică (a se vedea hot. Smirnova 
c. Rusiei, 24 iulie 2003, § 59).

8. Riscul eschivării: Deşi severitatea sancţi-
unii reprezintă un element important în evaluarea 
riscului eschivării, ea nu poate justifica prin sine 
arestarea. Riscul eschivării trebuie evaluat luând în 
consideraţie mai mulţi factori care au legătură cu: 
caracterul persoanei, valorile sale morale, locuinţa 
sa, ocupaţia sa, bunurile sale, legăturile familiale şi 
cu toate tipurile de legături cu statul în care el este 
acuzat (a se vedea hot. Becciev c. Moldovei, 4 oc-
tombrie 2005, § 58). Riscul aplicării unei sancţiuni 
severe şi temeinicia probelor pot fi relevante, dar 
nu sunt, prin sine, decisive, iar posibilitatea obţine-
rii garanţiilor poate fi folosită pentru a înlătura ori-
ce risc (hot. Neumeister c. Austria, 27 iunie 1968, 
§ 10).

9. Riscul de a împiedica buna desfăşurare a 
justiţiei: Aflarea persoanei în libertate ar putea îm-
piedica buna desfăşurare a urmăririi penale sau a 
examinării cauzei prin exercitarea de presiuni asu-
pra martorilor, victimei sau coacuzaţilor sau exper-
tului, distrugerea sau tăinuirea probelor materiale, 
sau informarea coacuzaţilor despre urmărirea pena-
lă. Nu are importanţă dacă piedicile de mai sus con-
stituie ele însăşi infracţiune sau nu. Totuşi, acestea 
nu pot fi invocate în mod abstract şi urmează să se 
bazeze pe probe (a se vedea hot. Becciev c. Moldo-
vei, 4 octombrie 2005, § 59).

10. Prevenirea săvârşirii de către persoană a 
unei noi infracţiuni: Riscul că persoana va săvârşi 
o nouă infracţiune urmează a fi evaluat în special în 

baza istoricului ei (antecedentele penale anterioare) 
şi a personalităţii acesteia (hot. Clooth c. Belgiei, 
12 decembrie 1992, § 40). Acest risc nu poate fi 
prezumat şi trebuie să se bazeze pe probe. Acestea 
s-ar putea referi la pregătirea sau chiar comiterea 
unei noi infracţiuni după ce persoana a aflat despre 
începerea urmăririi penale, ori în ameninţarea în 
mod credibil cu comiterea unei noi infracţiuni (ex. 
procurarea de arme, racolarea de complici). Riscul 
de repetare a infracţiunilor poate fi dedus din natura 
şi numărul infracţiunilor comise anterior. Faptul că 
persoana vizată a fost anterior condamnată pentru 
infracţiuni similare poate avea o anumită impor-
tanţă, la fel ca şi suspiciunea de comitere a altor 
infracţiuni similare după ce persoana a aflat despre 
demararea procesului vizat. Argumentul înaintat 
des de procurori, precum că dificultăţile financia-
re ale bănuitului, învinuitului, inculpatului riscă să 
provoace suspiciunea la săvârşirea altor infracţiuni, 
nu este suficient pentru a justifica arestarea. Dacă 
infracţiunea are toate trăsăturile unui eveniment 
unic, care se califică în baza unei singure norme a 
legii penale, este inacceptabil să se încerce justifi-
carea arestării sau prelungirii arestării invocându-
se riscul comiterii altor infracţiuni.

11. Riscul că punerea în libertate a persoa-
nei va cauza dezordine publică: Faptul că există 
bănuieli că o persoană a comis o infracţiune de o 
gravitate sporită nu înseamnă că, în mod automat, 
ea trebuie arestată. Curtea Europeană a acceptat că, 
datorită gravităţii deosebite şi a reacţiei societăţii 
la rezonanţa acestei infracţiuni, anumite crime pot 
genera dezordini publice, care ar putea justifica 
arestarea preventivă. Totuşi, acest risc trebuie să fie 
iminent şi poate fi invocat doar în situaţii excepţi-
onale, doar pentru o anumită perioadă de timp şi 
doar dacă au fost prezentate probe care să dove-
dească că eliberarea persoanei va perturba ordinea 
publica. Invocarea riscului că punerea în libertate a 
persoanei va cauza dezordine publică, este valabilă 
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doar pe perioada riscului perturbărilor sociale (a se 
vedea hot. Tiron c. României, 7 aprilie 2009, § 41-
42; hot Letellier c. Franţei, 26 iunie 1991, § 51).

Astfel, reieșind din stipulările susmenţionate, 
considerăm că Plenul Csj a statuat, cu certitudi-
ne, că arestarea preventivă, ca măsură preventivă, 
poate fi aplicată și prelungită doar în cadrul ur-
măririi penale și a judecării fondului cauzei pena-
le, și doar până la pronunțarea unei sentințe (sau 
decizii) de condamnare a persoanei la pedeapsa 
reală cu închisoarea, adică cu executare în Peni-
tenciare.

Această concluzie este întărită și prin 
raționamentele CSj în Hotărârea Plenului sus-
menţionată: p. 62: 

Prevederile art.186 CPP, care reglementează 
procedura prelungirii duratei arestării preventive 
sau la domiciliu a inculpatului, sunt aplicabile în 
cazul când, la trimiterea cauzei în instanţa de jude-
cată, persoana se află în stare de arest, măsură care 
a fost aplicată în faza de urmărire penală, şi numai 
până la pronunţarea sentinţei.

O persoană condamnată în prima instanţă, 
fie că a fost sau nu în stare de arest până la acel 
moment, se găseşte în situaţia precizată de art. 
5 parag.1 lit. a) din Convenţia Europeană, care 
autorizează privarea de libertate a persoanelor 
pe baza condamnării, chiar şi nedefinitive.

Curtea Europeană a apreciat că, după pronun-
ţarea unei hotărâri de condamnare, privarea de 
libertate a unei persoane, chiar în timpul jude-
cării propriului apel, este întemeiată pe cazul 
specificat în art. 5 § 1 lit. a) din Convenţia euro-
peană, neavând drept scop aducerea unei persoane 
în faţa autorităţii competente, după cum prevede 
art. 5 § 1 lit. c).

Revenind la speța simulată, analizată de noi, 
privitor la durata arestului, privării de liberta-
te a lui X.y.Z., după pronunțarea sentinței de 
condamnare la închisoare cu executare în Peni-

tenciare, în speță, de la 11 iulie 2018 până la 11 
aprilie 2019, Colegiul penal conchide că în cazul 
constatării încălcării drepturilor privind condiţiile 
de detenţie, garantate de art.3 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale, conform jurisprudenţei Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, reducerea pedepsei se va 
calcula conform prevederilor art.473-4 CPP (4). 
În cazul constatării circumstanţelor prevăzute la 
art.473-2 alin.(3), instanţa de judecată dispune re-
ducerea pedepsei condamnatului, calculându-se de 
la 1 la 3 zile de reduceri pentru 10 zile de detenţie 
în condiţii precare calculate cumulativ.

(5) În cazul constatării circumstanţelor prevă-
zute la art.473-2 alin.(3), instanţa de judecată dis-
pune reducerea pedepsei în condiţiile alin.(4) din 
prezentul articol, iar în privinţa perioadei rămase, 
dispune, cu titlu de despăgubire, încasarea în fa-
voarea condamnatului a sumei băneşti în mărime 
de până la 2 unităţi convenţionale pentru fiecare zi 
în care condamnatul a suferit încălcarea condiţiilor 
de detenţie, precum şi a costurilor şi cheltuielilor 
aferente.

Concluziile susmenţionate le bazăm și le argu-
mentăm, conducându-ne de prevederile art.5 al.1 
lit. a) al Convenției Europene a Drepturilor Omu-
lui, conform căruia: Orice persoană are dreptul la 
libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit 
de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi 
potrivit căilor legale: a) dacă este deţinut legal pe 
baza condamnării pronunţate de către un tribu-
nal competent; 

Astfel, conchidem că deținerea sub arest a lui 
X.Y.Z., după pronunțarea sentinței de condamna-
re a lui la închisoare cu executare în penitencia-
re, adică după 11 iunie 2018 și până la 11 aprilie 
2019, constituie nu măsură preventivă, arestarea 
preventivă, în sensul art. 185 CPP și art. 5 al. 1 
lit. c) CEDO, ci executarea pedepsei închisorii 
dispuse de un tribunal competent, în sensul art. 
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5 al. 1 lit. a) CEDO și astfel, X.y.Z. în caz că va 
considera că și după 11 iunie 2018 i s-au încălcat 
drepturile privind condiţiile de detenţie, garantate 
de art.3 din Convenţia Europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ar 
putea să se adreseze cu o cerere în instanța de 
judecată din raza de activitate a organului sau 
instituției care execută pedeapsa, care poate ad-
opta o hotărâre, conform prevederilor art. 473-4 
al. 4 și 5 CPP, or, dânsul deja execută o pedeapsă 
privativă de libertate, închisoare, chiar și dacă 
sentința încă n-a rămas definitivă și irevocabilă. 

Tot în așa mod s-a expus și Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului:

După cum a statuat Curtea, art. 5 parag.1 lit. a) 
nu distinge cu privire la natura juridică a infracţiu-
nii pentru care o persoană a fost declarată vinovată. 
El se aplică oricărei „condamnări” privative de li-
bertate pronunţate de un „tribunal”, indiferent dacă 
dreptul intern al statului în cauză o califică condam-
nare penală sau condamnare disciplinară”; 

Fosta Comisie a precizat că o asemenea detenţie 
este legală, chiar dacă ea rezultă dintr-o hotărâre de 
condamnare a cărei motivare nu a fost încă publica-
tă, urmând a se face la un moment ulterior (Comis. 
EDH 18 decembrie 1980, nr. 8603, Crociani et au-
tres v. Italie); 

O hotărâre de condamnare la închisoare cu exe-
cutare, pronunţată în primă instanţă, împotriva că-
reia s-a făcut apel, justifică deţinerea celui condam-
nat. Astfel, instanţa europeană a decis că persoana 
condamnată în primă instanţă, indiferent de 
împrejurarea dacă a fost sau nu deţinută până 
la acel moment, se găseşte în ipoteza prevăzută 
de art. 5 parag.1 lit. a CEDO, care autorizea-
ză privarea de libertate „pe baza condamnării” 
pronunţate împotriva ei - („apres condamnati-
on”, „after conviction”). Aceste ultime cuvinte nu 
pot fi interpretate ca limitându-se la ipoteza unei 
condamnări definitive, deoarece aceasta ar însemna 

să fie exclusă posibilitatea arestării celui trimis în 
judecată la sfârşitul audierii (şedinţei) în care s-a 
pronunţat condamnarea, oricare ar fi căile de atac 
ce le-ar putea exercita. Or, Curtea a constatat că o 
asemenea practică este curentă în statele membre 
ale Consiliului Europei şi nu se poate crede că s-ar 
putea renunţa la ea (CEDH, 27 iunie 1968, precit., 
28 martie 1990, B. v. Autriche); 

…şi că un individ condamnat în primă instanţă 
nu poate fi considerat ca deţinut „în vederea aduce-
rii sale în faţa unei autorităţi judiciare competente, 
atunci când există motive verosimile de a bănui că 
a săvârşit o infracţiune, în sensul art.5 parag.1 lit. 
c), ci trebuie privit ca o persoană ce se găseşte în 
situaţia prevăzută de art. 5 parag.1 lit. a), care an-
trenează privarea de libertate după condamnarea 
de către un tribunal competent.

De asemenea, Curtea a precizat că termenul de 
„condamnare” utilizat de text trebuie înţeles mai 
ales prin raportare la varianta lui în limba franceză 
(„condamnation”), el semnificând atât „declararea 
persoanei ca vinovată” („declaraţie de culpabili-
tate”), consecutivă stabilirii legale a existenţei in-
fracţiunii, cât şi aplicarea pedepsei sau a unei alte 
măsuri privative de libertate”. 

Aşa, privitor la prevederile CEDO, considerăm 
că utilizarea aceluiaşi termen pentru o măsură pre-
ventivă sau cu privire la o măsură de siguranţă dis-
pusă în privinţa unei persoane nu ar fi în acord nici 
cu principiul unei stricte interpretări a dispoziţiilor 
art. 5 parag.1, nici cu varianta în limba engleză a 
textului, deoarece cuvântul „conviction” presupu-
ne, în această limbă, o „declaraţie de culpabilita-
te”, pe care, în limba română, trebuie s-o înţelegem 
ca stabilirea existenţei vinovăţiei printr-o hotărâre 
judecătorească de condamnare, chiar nedefinitivă; 
o măsură preventivă sau o măsură de siguranţă re-
prezintă un mijloc de protecţie socială împotriva 
unei conduite care poate prezenta un anumit pericol 
pentru tulburarea raporturilor sociale.
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Privitor la raportul dintre condamnare şi priva-
rea de libertate în contextul art. 5 §1 lit. a) con-
siderăm că acest raport nu se reduce la o simplă 
problemă de succesiune în timp. Sau, altfel spus, 
nu este suficient ca privarea de libertate să succeadă 
condamnării; ea trebuie să-şi aibă baza legală în 
hotărârea judecătorească de condamnare.

Curtea (CEDO) a mers până la a spune că ter-
menul apres/after - tradus în limba română prin 
expresia „pe baza” - nu semnifică o anumită succe-
siune în timp, ci o adevărată „legătură de cauzalita-
te” între privarea de libertate şi condamnare. Fosta 
Comisie a statuat că o detenţie decisă ca măsură de 
reintegrare a locului de încarcerare, ca urmare a re-
vocării liberării condiţionate, care se întemeiază pe 
condamnarea iniţială, chiar la închisoare pe viaţă, 
este justificată, odată pentru totdeauna, de această 
condamnare; ea constituie o deţinere legală, după 
condamnarea de către un tribunal competent [5].
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Obiectul infracţiunii reprezintă unul din principalele elemente ale componenţei de infracţiune. În esenţă, anume prin 
intermediul obiectului infracţiunii pot fi identificate valorile şi relaţiile sociale care sunt prejudiciate prin comiterea unei 
infracţiuni. Conceptul de infracţiune cu caracter terorist este relativ nou pentru legislaţia penală a Republicii Moldova. 
Pentru prima dată noţiunea respectivă a fost prevăzută odată cu completarea Codului penal cu art. 13411, care conţine 
enumerarea infracţiunilor care sunt atribuite la categoria infracţiunilor cu caracter terorist. 

Una din particularităţile grupului respectiv de infracţiuni, comparativ cu alte grupuri de infracţiuni (ecologice, eco-
nomice, militare etc.), constă în faptul că acestea fac parte din diferite Capitole ale Părţii speciale a Codului penal al Re-
publicii Moldova, deci au diferite obiecte juridice. Astfel, din 17 componenţe de infracţiuni cu caracter terorist două fac 
parte din Capitolul I Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război; una face parte din Capitolul XII 
Infracţiuni în domeniul transporturilor; 12 – fac parte din Capitolul XIII Infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii 
publice; iar altele două – fac parte din Capitolul XVII Infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat. 

Cuvinte-cheie: infracţiune cu caracter terorist; activitatea teroristă; obiectul infracţiunii; obiectul general; obiectul 
generic; obiectul special; obiectul material; securitate; securitate publică; securitate de stat.

SOME SUGGESTIONS ON THE GENERIC lEGAl OBjECT OF THE TERRORIST OFFENSES

The object of a crime is considered one of the main elements of the corpus delicti (offense). In essence, the social 
values and relationships that are harmed by committing a crime can be identified through the object of the offense. The 
concept of an offense of terrorist character is relatively new for the criminal law of the Republic of Moldova. For the first 
time this notion was provided with the amendment of the Criminal Code with art. 13411, which lists the delicts that are 
attributed to the category of terrorist offenses.

One of the peculiarities of the respective group of offenses, compared to other groups of crimes (ecological, economic, 
military etc.), is thaat they are part of different Chapters of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Moldova, 
so they have different legal objects. Thus, out of the 17 constitutions of terrorist offenses two belong to Chapter I – “Crimes 
against peace and security of mankind, war crimes”; one to Chapter XII – “Transport crimes”; 12 to Chapter XIII – “Crimes 
against public security and public order”; two to Chapter XVII – “Crimes against public authorities and state security”.

keywords: terrorist offense; terrorist activity; the object of the offense; general object; generic object; special object; 
material object; security; public security; state security.
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Constituirea şi evoluţia societăţii umane a con-
dus la apariţia şi diversificarea unui spectru 

larg de relaţii între membrii acesteia, între stat şi cetă-
ţeni, precum şi între diferite entităţi sociale, cum ar fi: 
instituţii, întreprinderi, organizaţii, asociaţii, grupuri 
etc. Afirmarea şi consolidarea categoriilor de relaţii 
sociale a determinat necesitatea elaborării unor in-
strumente eficiente de reglementare şi apărare, exte-
riorizate prin actele legislative, inclusiv care vizează 
domeniul penal. 

În esenţă, relaţiile sociale reprezintă raporturi-
le dintre membrii societăţii, manifestarea atitudinii 
acestora faţă de valorile sociale, ocrotite de normele 
juridice. Relaţiile respective sunt constituite dintr-un 
şir de elemente: subiecţii relaţiilor sociale (participan-
ţii), drepturile şi obligaţiunile acestora, evenimentele 
sau circumstanţele care pot genera aceste relaţii [1].

Pentru a evolua şi a se afirma relaţiile sociale nece-
sită anumite condiţii şi circumstanţe benefice, în timp 
ce criminalitatea destabilizează ordinea existentă prin 
atentatele asupra sistemului de valori instituite în ca-
drul societăţii. Totuşi, conduita ilegală, exteriorizată 
prin infracţiune, cât de sofisticată sau periculoasă ar fi, 
nu poate prejudicia sau pune în pericol toate relaţiile 
sociale acceptate în societate. În acest context, în de-
pendenţă de specificul faptelor prejudiciabile concrete, 
poate fi atestată o diferenţiere a acestora nu doar după 
gradul prejudiciabil, dar şi după gravitatea consecinţe-
lor şi diversitatea valorilor sociale puse în pericol.

Bazându-ne pe cele expuse considerăm posibil a 
afirma că în cazul infracţiunilor cu caracter terorist, 
spre deosebire de alte categorii de infracţiuni, se evi-
denţiază în mod deosebit tendinţa infractorilor de a 
prejudicia mai multe valori sociale ocrotite în cadrul 
statului, precum şi manifestarea unei atitudini speci-
fice faţă de acestea. Astfel, teroriştii, prin comiterea 
unei infracţiuni cu caracter terorist, tind nu doar să 
obţină rezultatul scontat prin comiterea infracţiunii, 
dar şi să utilizeze efectul acesteia în interes propriu. 
În asemenea condiţii, devine evident caracterul com-

plex al infracţiunii cu caracter terorist, dar şi al obiec-
tului juridic asupra căruia se atentează în cazul comi-
terii acestora.

Aşadar, unul din cele mai importante elemente ale 
infracţiunii şi respectiv a componenţei de infracţiune 
este obiectul infracţiunii [2], care poate fi determinat 
reieşind, în primul rând, din valorile şi relaţiile soci-
ale la care se atentează, iar pericolul social al infrac-
ţiunii şi caracterul acesteia se identifică la rândul său, 
reieşind anume din obiectul infracţiunii.

Obiectul infracţiunii apare ca criteriu de bază pen-
tru delimitarea infracţiunii de alte încălcări de lege, 
precum şi pentru stabilirea exactă a locului unei nor-
me concrete în sistemul normelor Părţii speciale a 
legii penale [3]. Obiectul infracţiunii are importanţă 
decisivă şi pentru formularea componenţelor concre-
te de infracţiune, inclusiv pentru evidenţierea conţi-
nutului social-politic al ei, precum şi pentru sistema-
tizarea infracţiunilor în Partea specială a CP [4].

Obiectul juridic al infracţiunii prezintă interes cel 
puţin din două puncte de vedere: 1) pentru determi-
narea gravităţii diferitelor infracţiuni, gravitate care 
este dată de importanţa valorii sociale vătămate sau 
puse în pericol prin infracţiunea săvârşită; 2) pentru 
corecta încadrare juridică a infracţiunii, în special ce-
lor care se aseamănă sub aspectul modului de realiza-
re a acţiunii incriminate [5].

Elucidarea adecvată şi corectă a obiectului juridic 
al infracţiunii oferă posibilitatea constatării esenţei 
sociale şi juridice a infracţiunii, depistării consecinţe-
lor social-periculoase, stabilirii limitelor acţiunii nor-
mei juridico-penale, clasificării faptei şi delimitării 
acesteia de infracţiunile conexe. Soluţionarea corectă 
a sarcinilor menţionate este extrem de importantă în 
cazul infracţiunilor cu caracter terorist. Din acest mo-
tiv, identificarea obiectului juridic al infracţiunilor cu 
caracter terorist şi stabilirea cercului de valori şi re-
laţii sociale, care sunt prejudiciate în urma comiterii 
acestei categorii de infracţiuni, reprezintă o problemă 
deosebit de importantă, dar şi actuală.
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O altă trăsătură importantă a obiectului juridic al 
infracţiunilor constă în faptul că acesta stă la baza 
clasificării infracţiunilor, inclusiv şi în cadrul Părţii 
speciale a CP al RM, fiind un element de sine stătător 
al componenţei infracţiunii. Obiectul, în acelaşi timp, 
într-o măsură considerabilă, influenţează conţinutul 
altor trăsături obiective şi subiective [6].

După cum rezultă din conţinutul art.2 CP al RM, 
legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, 
drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul 
înconjurător, orânduirea constituţională, suveranita-
tea, independenţa şi integritatea teritorială a Republi-
cii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi 
întreaga ordine de drept [7].

Cele menţionate reprezintă o listă formalizată şi 
generalizată a obiectelor ocrotite de norma juridi-
co-penală sau a obiectelor infracţiunilor [8]. Această 
listă nu este exhaustivă deoarece examinând Partea 
specială a CP observăm că în art.2 al acestuia nu sunt 
enumerate toate obiectele, ocrotirea cărora intră în 
sarcina dreptului penal.

În ceea ce priveşte definirea obiectului juridic al 
infracţiunii în dreptul penal contemporan, consta-
tăm existenţa mai multor viziuni în această privinţă, 
obiectul juridic fiind considerat drept:

relaţiile sociale ocrotite de legea penală asupra 1. 
cărora este îndreptat atentatul social-periculos şi că-
rora, în consecinţă, li se pricinuieşte daună sau se cre-
ează pericolul cauzării daunelor [9];

valorile sociale, bunurile, interesele ocrotite de 2. 
lege, asupra cărora este îndreptată infracţiunea şi care 
sunt vătămate sau se creează pericolul vătămării [10]; 

valoarea socială şi relaţia socială, formate în 3. 
jurul şi datorită acestei valori, care sunt vătămate, 
lezate sau puse în pericol prin săvârșirea unei fapte 
socialmente periculoase [11];

bunurile şi interesele sociale reglementate prin 4. 
normele juridice, asupra cărora atentează infractorul, ca-
uzându-le daune reale, prevăzute de legea penală [12].

Totuşi, indiferent de divergenţele atestate în opi-
niile autorilor asupra problemei puse în discuţie 

este unanim recunoscut că fără obiectul infracţiunii 
nu există componenţa de infracţiune [13], deoarece 
obiectul infracţiunii reprezintă ţinta asupra căreia 
atentează infractorul şi căreia îi sunt cauzate sau îi 
pot fi cauzate daune în urma infracţiunii [14].

Codul penal doar parțial acoperă vidul ce ține de 
reglementarea obiectului juridic al infracțiunilor cu 
caracter terorist.

Astfel, Codul penal a operat, la diferite eta-
pe, cu diferite reglementări și noțiuni privitor la 
infracțiunile cu caracter terorist, or, la adoptarea Co-
dului penal prin Legea nr. 985-XV din 18.04.2002, în 
Partea specială, erau doar 2 articole, care incriminau 
infracțiunile cu caracter terorist: terorismul (art.278 
Cod penal) și Activitatea de finanțare şi asigurare ma-
terială a actelor teroriste (art.279 Cod penal), plasând 
aceste infracțiune în capitolul XIII Infracțiuni contra 
securității publice și ordinii publice. 

Din motiv că erau amplasate în acest capitol al 
Codului penal, s-au expus mai multe opinii cu privire 
la obiectul juridic generic și special al lor:

Conform unei opinii [15] ne-am expus că obiec-
tul juridic generic al infracțiunilor susmenţionate îl 
constituie relațiile sociale cu privire la securitatea pu-
blică și ordinea publică, adică starea de protecție a in-
tereselor vitale ale persoanei, societății și ale statului 
în fața amenințărilor interne și externe, iar obiectul 
juridic special îl constituie securitatea mondială, cât 
și securitatea publică.

Într-o altă opinie [16] s-a statuat că relațiile soci-
ale cu privire la securitatea publică și ordinea publi-
că formează obiectul juridic generic al infracțiunilor 
prevăzute de capitolul XIII Infracțiuni contra 
securității publice și ordinii publice, iar obiectele 
juridice speciale principale ale acestor infracțiuni îl 
constituie relațiile sociale cu privire la securitatea pu-
blică, apărarea împotriva provocării unei explozii, a 
unui incendiu sau a săvârșirii altei fapte care creează 
pericol de a cauza moartea ori vătămarea integrității 
corporale a sănătății, daune esențiale proprietății sau 
mediului ori alte urmări grave… 
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Într-o altă opinie [17] era susținut că infracțiunea 
de terorism este una dintre cele mai periculoase 
infracțiuni împotriva securității publice și siguranței 
statului, care deseori are nu numai caracter național, 
ci și internațional, iar obiectul juridic special al tero-
rismului îl constituie securitatea publică. Ca obiect 
suplimentar al terorismului apare viața și sănătatea 
persoanei, patrimoniul și ordinea de administrare.

Cu toate că opiniile sus-indicate sunt diferite după 
modul de redactare, ele sunt similare prin determi-
narea obiectului juridic generic și special al acestor 
două infracțiuni: relațiile sociale cu privire la securi-
tatea publică și ordinea publică și, respectiv, relațiile 
sociale cu privire la securitatea publică.

Mai târziu, prin Legea nr.136-XVI din 19.06.2008, 
Parlamentul a incriminat mai multe fapte ca infracțiuni 
cu caracter terorist, cum ar fi: Livrarea, plasarea, pu-
nerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv ex-
ploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal, articolul 
2781; Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire 
sau acordarea de alt suport în scop terorist, articolul 
2791; Instigarea în scop terorist sau justificarea pu-
blică a terorismului, articolul 2792; Infracţiuni contra 
securităţii aeronautice şi contra securităţii aeropor-
turilor, articolul 2891; Deţinerea, confecţionarea sau 
utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioacti-
ve ori a instalaţiilor nucleare, articolul 2951; Atacul 
asupra unei instalaţii nucleare, articolul 2952.

Tot prin aceeași Lege, Parlamentul a introdus 
în capitolul XIII Partea generală a Codului penal 
art.13411. Infracţiune cu caracter terorist, cu următo-
rul conținut: Prin infracţiune cu caracter terorist se 
înţelege una din infracţiunile prevăzute la art.1401, 
142, 275, 2751, 2752, 278, 2781, 2791, 2792, 280, 284 
alin.(2), art.2891, 292 alin.(11) şi alin.(2) în partea ce 
vizează faptele prevăzute la alin.(11), art.295, 2951, 
2952, 342 şi 343.

Ulterior, Parlamentul a mai completat art.13411 
și Partea specială a Codului penal cu următoa-
rea infracțiune cu caracter terorist, prevăzută de 

art.2793 Călătoria în străinătate în scop terorist și 
a abrogat infracțiunile prevăzute de art.2751, 2752 
Cod penal și le-a exclus pe aceste infracțiuni și din 
lista infracțiunilor cu caracter terorist prevăzută de 
art.13411 Cod penal.

Din cele susmenţionate concluzionăm că avem 
mai multe probleme și dileme:

I. Prin introducerea în Codul penal al RM a art. 
13411, nu este clar care este obiectul juridic generic 
de atentare ale infracțiunilor cu caracter terorist, 
incluse în art.13411 Cod penal, or, legiuitorul a sis-
tematizat infracțiunile în Partea specială a Codului, 
după categorii, conform obiectului juridic generic de 
atentare, fiecărui capitol corespunzându-i un obiect 
juridic generic de atentare, iar infracțiunile enume-
rate în art.13411 Cod penal nu au un obiect juridic ge-
neric unic de atentare, ci au diferite obiecte juridice 
generice de atentare. 

Tot așa s-a statuat și în doctrina penală: Obiectul 
juridic generic (de grup) al infracţiunii desemnează 
un grup de valori sociale de aceeași natură și de rela-
ţii sociale create în jurul acestor valori și datorită lor, 
vătămate sau lezate de către un grup de infracţiuni. 
Așadar, obiectul juridic generic (de grup) al infracţiu-
nii este reprezentat de totalitatea valorilor sociale din 
unul și același domeniu și a relaţiilor sociale care s-au 
creat în jurul acestor valori și datorită lor. La constitu-
irea unui obiect juridic generic (de grup) al infracţiunii 
legiuitorul a inclus în conţinutul acestuia o totalitate 
de valori și relaţii sociale omogene, astfel încât înţe-
lesul lor să fie clar determinat de elementele esenţiale 
pe care le cuprind. De asemenea, din obiectul juridic 
generic (de grup) al infracţiunii fac parte relaţiile so-
ciale create și datorită valorii sociale fundamentale 
respective. Abordând problema privind însemnătatea 
obiectului juridic generic al infracţiunii, trebuie să 
remarcăm în primul rând că el servește drept criteriu 
de sistematizare a Părţii speciale a legislaţiei penale. 
Incriminările cuprinse în Partea specială a legislaţi-
ei penale sunt sistematizate în grupuri mari (capito-
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le – în Codul penal al Republicii Moldova). Această 
sistematizare se face, după cum am menţionat, după 
obiectul generic comun, adică după valoarea socială 
fundamentală și după relaţiile sociale corespunzătoa-
re acesteia, fiind constituite 18 capitole ale Părţii spe-
ciale a Codului penal al Republicii Moldova. Pe baza 
acestui obiect cu trăsături comune, diferite infracţiuni 
sunt reunite în grupuri. De menționat, de asemenea, 
că sistematizarea incriminărilor după obiectul juridic 
generic al infracţiunii, pe care aceste incriminări îl 
prevăd, servește la o mai bună cunoaștere a acestor 
incriminări. Din această perspectivă gnoseologică, 
cunoașterea fiecărei incriminări în parte presupune 
cunoașterea trăsăturilor întregului grup [18]. 

Astfel, în art.13411 Cod penal legiuitorul a inclus în 
lista infracțiunilor cu caracter terorist și infracțiunile 
prevăzute de art.1401, 142 Cod penal, care sunt situa-
te în capitolul I al Părții speciale întitulat: Infracțiuni 
contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de răz-
boi, și au un alt obiect juridic generic de atentare.

La fel cu titlu de infracțiune cu caracter terorist, în 
art.13411 Cod penal, este considerată și infracțiunea 
prevăzută de art.275 Cod penal, Deturnarea sau cap-
turarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, 
maritime sau fluviale, care este reglementată în capi-
tolul XII Infracțiuni în domeniul transporturilor și are 
alt obiect juridic generic și special de atentare. 

Obiectul juridic generic al infracțiunilor prevă-
zute de capitolul XII Cod penal îl constituie relațiile 
sociale cu privire la securitatea în transport [19]. 

Obiectul juridic special al acestei infracțiuni 
îl constituie relațiile sociale ale căror existență și 
desfășurare normală sunt condiționate de activitatea 
normală a transporturilor feroviar, aerian, maritim 
sau fluvial [20].

Se consideră, de asemenea, ca infracțiuni cu carac-
ter terorist, potrivit prevederilor art.13411 Cod penal, 
infracțiunile prevăzute de art.342 şi 343 Cod penal.

Aici ținem să menționăm, că și aceste infracțiuni: 
art.342 Cod penal, Atentarea la viața Președintelui 

Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului sau 
a Prim-ministrului și art.343 Cod penal, Diversiu-
nea, sunt reglementate de capitolul XVII Cod penal, 
Infracțiuni contra autorităților publice și a securității 
de stat și au un alt obiect juridic generic de atenta-
re: relațiile sociale cu privire la activitatea normală a 
autorităților publice și la securitatea statului [21].

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute 
de art.342 Cod penal îl formează relațiile sociale cu 
privire la viața și sănătatea Președintelui Republicii 
Moldova, Președintelui Parlamentului sau a Prim-
ministrului, iar obiectul juridic special al infracțiunii 
prevăzute de art.343 Cod penal îl formează relațiile 
sociale a căror existență și desfășurare normală sunt 
condiționate de apărarea sistemului economic și 
uman al RM [22].

II: Art.13411 Cod penal nu dă noțiunea, sau 
definiția, sau descrierea infracțiunilor cu caracter te-
rorist, cum o face legiuitorul, de exemplu, în art.128 
Cod penal, când definește, dă noțiunea și descrie 
infracțiunea militară, ci doar enumeră faptele penale 
ce constituie infracțiuni cu caracter terorist.

III. Mai mult, legiuitorul a indicat în art.13411 
Cod penal o listă exhaustivă a faptelor penale ce 
constituie infracțiuni cu caracter terorist, adică, de 
facto, indică un grup de infracțiuni omogene, și, din 
aceste considerente, ținând cont de cele analizate 
mai sus cu privire la obiectul juridic generic, acest 
grup de infracțiuni omogene ar trebui să atenteze la 
un singur grup de relații omogene, însă legiuitorul, 
completând Codul penal, Partea specială, capito-
lul XIII cu art. 13411 Cod penal, a menținut aceste 
infracțiuni omogene, cu caracter terorist în diferite 
capitole ale Părții speciale a Codului penal, adică 
aceste infracțiuni omogene atentează nu asupra unui 
grup de relații sociale omogene, ci asupra a mai mul-
tor grupuri de relații sociale omogene, reglementate 
de 5 capitole ale Părții speciale ale Codului penal, 
după cum a fost analizat mai sus, ceea ce este inad-
misibil atât din punct de vedere a clasificării și siste-
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matizării infracțiunilor în Partea specială a Codului 
penal, cât și din cauza că contravine tehnicii legisla-
tive penale:

 1) Infracțiunile prevăzute de art.1401, 142 Cod 
penal sunt situate în cap. I al Părții speciale întitu-
lat: Infracțiuni contra păcii și securității omenirii, 
infracțiuni de război;

2) Infracțiunea prevăzută de art.275 Cod penal, 
Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, 
a unei nave aeriene, maritime sau fluviale, este re-
glementată în capitolul XII Infracțiuni în domeniul 
transporturilor;

 3) Infracțiunile prevăzute de articolele 278, 2781, 
2791, 2792, 2793, 280, 284 alin.(2), art.2891, 292 alin.
(11) şi alin.(2) în partea ce vizează faptele prevăzute 
la alin.(11), art.295, 2951, 2952 sunt situate în capito-
lul XIII al Părții speciale întitulat: Infracțiuni contra 
securității publice și ordinii publice;

4) Infracțiunile prevăzute de art.342 și art.343 
Cod penal, sunt reglementate de capitolul XVII Cod 
penal, Infracțiuni contra autorităților publice și a 
securității de stat.

Reieșind din cele susmenţionate, conducându-
ne de principiile tehnicii legislative penale cât și de 
prevederile art.13411 Cod penal, considerăm necesar 
de completat Partea specială a Codului penal cu un 
capitol distinct, XIX întitulat Infracțiuni cu caracter 
terorist, în care să fie incluse toate infracțiunile cu 
caracter terorist, inclusiv și toate infracțiunile enume-
rate de art.13411 Cod penal.

Pentru a putea realiza cele menţionate, este nece-
sar a identifica şi evidenția toate infracțiunile omoge-
ne care au caracter terorist, iar pentru aceasta este ne-
cesar de constatat acel grup de relații sociale omoge-
ne (obiectul juridic generic), asupra cărora atentează 
grupul de infracțiuni omogene cu caracter terorist.

Pentru identificarea acestui grup de relații so-
ciale omogene, vom porni de la documentele și 
legislația națională, regională și internațională în 
domeniul combaterii terorismului și a infracțiunilor 

cu caracter terorist, cât și de la doctrina penală în 
acest domeniu. 

În activitatea practică, un loc aparte revine Con-
cepţiei securităţii naţionale a RM, aprobată prin Le-
gea nr.112-XVI din 22.05.2008 şi Strategiei securi-
tăţii naţionale a RM, aprobată prin Hotărârea Parla-
mentului RM nr.152 din 15.07.2011.

Astfel, p.1.3.3. Ameninţarea terorismului inter-
naţional din Concepţia securităţii naţionale, menţi-
onând ameninţările la adresa securităţii naţionale, o 
specifică pe cea a terorismului internaţional. În acest 
context, se prevede că pe fundalul descreşterii ame-
ninţărilor de ordin militar la adresa securităţii inter-
naţionale, sporesc ameninţările neconvenţionale, în 
deosebi globalizarea fenomenului terorismului in-
ternaţional şi pericolul proliferării armelor chimice, 
biologice, radioactive şi nucleare. 

De asemenea, după cum rezultă din acest act nor-
mativ, „diminuarea ameninţării terorismului interna-
ţional şi prevenirea la proliferarea armelor de distru-
gere în masă vor fi posibile doar prin realizarea la ni-
vel internaţional a unor acţiuni coordonate şi rapide, 
care reclamă şi participarea Republicii Moldova în 
virtutea angajamentelor sale internaţionale. Adiţional 
la acţiunile întreprinse în contextul cooperării inter-
naţionale, Republica Moldova implementează, pe 
plan intern, măsuri antiteroriste” [23]. 

Securitatea naţională reprezintă condiţia funda-
mentală a existenţei statului Republica Moldova şi 
este un obiectiv al ţării. Obiectivele securităţii naţi-
onale a Republicii Moldova sunt: asigurarea şi apă-
rarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritori-
ale, ordinii constituţionale, dezvoltării democratice, 
securităţii publice, securităţii interne, consolidarea 
statalităţii Republicii Moldova. Un loc aparte în acest 
sens revine apărării şi promovării valorilor, interese-
lor şi obiectivelor naţionale. Securitatea naţională nu 
este numai securitatea statului, ci şi securitatea socie-
tăţii şi a cetăţenilor Republicii Moldova, atât pe teri-
toriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ei. 
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Conform Strategiei securităţii naţionale autorităţi-
le abilitate cu prevenirea şi combaterea terorismului, 
sau activităţilor conexe lui vor depune în continuare 
eforturile necesare în vederea implementării progra-
melor şi a strategiilor de evaluare, de monitorizare, 
de protecţie şi altele, adoptate pe plan internaţional şi 
asumate de Republica Moldova. Aceste acţiuni sunt 
necesare pentru ridicarea funcţionalităţii sistemului 
de securitate naţională şi pentru eficientizarea opera-
ţionalităţii instituţionale de prevenire şi de combatere 
a ameninţărilor şi a riscurilor de ordin terorist sau a 
fenomenelor aferente lor. 

Activitatea autorităţilor publice competente ur-
mează să se axeze pe trei segmente de bază: preveni-
rea şi neadmiterea manifestărilor de terorism; curma-
rea şi combaterea finanţării terorismului; combaterea 
terorismului prin cooperare cu instituţiile abilitate. 

În acest sens, Republica Moldova îşi va concentra 
eforturile asupra abordării integrate a oricărei ma-
nifestări teroriste sau activităţi aferente ei, consoli-
dând sistemul naţional de combatere a terorismului. 
În plan instituţional, se vor realiza acţiuni de întărire 
a cooperării internaţionale, inclusiv prin finalizarea 
eforturilor vizând: definirea clară şi cuprinzătoare 
a terorismului şi stabilirea procedurilor standard de 
operare, perfecţionare a sistemului de operaţiune an-
titeroristă pentru acţiunea coerentă a autorităţilor şi 
a instituţiilor cu responsabilităţi în combaterea tero-
rismului, pentru o mai bună cunoaştere a structurilor, 
metodelor şi tehnicilor teroriste [24].

Astfel, reieșind din conținutul strategiei secu-
rităţii naţionale, putem deduce că faptele omogene 
cu caracter terorist atentează la un grup de relații 
sociale omogene ce țin de securitatea națională și 
internațională. 

Considerăm important a remarca faptul că acti-
vitatea de formare a legislaţiei antiteroriste la nivel 
naţional încă se află în proces de elaborare, nefiind 
finalizat din anumite cauze atât de ordin obiectiv, cât 
şi subiectiv. Legislația antiteroristă naţională trebuie 

să evolueze cu luarea în considerare a prevederilor 
actelor normative internaţionale, a legislaţiei UE în 
domeniul combaterii terorismului. Argumentând cele 
menţionate, considerăm că terorismul, care a ajuns a 
fi un fenomen global, obţinând un caracter internaţio-
nal, necesită, pentru asigurarea combaterii cu succes 
a acestuia, unificarea viziunilor şi opiniilor referitor 
la definirea noţiunilor şi calificării faptelor teroriste şi 
a sancţiunilor aplicate pentru comiterea infracţiunilor 
cu caracter terorist, astfel încât organizatorii şi com-
plicii să nu poată evita răspunderea penală, inclusiv 
prin a se ascunde pe teritoriul altui stat. În cazul în 
care cele menţionate vor fi implementate în practi-
că, activitatea de combatere a terorismului va deveni 
mult mai eficientă, bazându-se pe un suport legislativ 
calitativ şi uniform. În consecinţă, probabilitatea ob-
ţinerii unor rezultate pozitive în descurajarea teroriş-
tilor, prin aplicarea în practică a principiului inevita-
bilităţii răspunderii penale, va spori esenţial.

Perceperea corectă a aparatului conceptual ce ţine 
de un anumit domeniu de cercetare prezintă impor-
tanţă teoretică şi aplicativă deosebită. Identificarea 
caracteristicilor relevante a noţiunilor de bază şi a tră-
săturilor acestora, în afara elucidării sensului nemij-
locit, contribuie la stabilirea concretă a fenomenelor 
supuse analizei. 

Pentru identificarea și evidențierea relațiilor so-
ciale omogene asupra cărora atentează infracțiunile 
cu caracter terorist vom analiza și doctrina existen-
tă în acest domeniu:

Astfel, unii doctrinari naţionali [25] evidenţiază 
direct domeniul care este afectat de terorism, menţi-
onând că, începutul noului mileniu este marcat, spre 
regret, prin fenomenul terorismului, care căpătând 
noi forme şi modalităţi de manifestare, afectează 
grav securitatea naţională şi cea internaţională (subli-
nierea ne aparţine).

Sub aspectul perceperii esenţei noţiunii, menţio-
năm că diferite statistici, există până la 200 de noţiuni 
de terorism [26]. Walter Laquer, istoric american şi 
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comentator de politică externă, scria într-o carte con-
sacrată acestui fenomen că între 1936 şi 1981 noţi-
unii de terorism [27] i-au fost date mai bine de 109 
definiţii, dar nici una dintre ele, însă, nu este recunos-
cută clasică [28]. 

Cu toate că se atestă o multitudine de publicaţii 
ştiinţifice şi de alt ordin, despre terorism, documente 
juridice privind combaterea acestuia la nivel interna-
ţional şi naţional, trebuie să constatăm lipsa unei in-
terpretări clare şi unice a fenomenului respectiv [29].

Din numeroasele lucrări care descriu și analizea-
ză fenomenul terorist, majoritatea caută să identifice 
trăsăturile terorismului modern pentru a propune pre-
viziuni ale transformărilor ce pot interveni în dinami-
ca sa. Cea mai mare parte a lucrărilor din domeniu 
analizează terorismul ca metodă de luptă a celor slabi  
„care aleg războiul super mobil ca armă firească a 
părții mai slabe din conflict” [30]. Deși corectă și ne-
cesară, analiza terorismului ca formă a „conflictelor 
asimetrice”, nu este suficientă nici pentru instituțiile 
implicate în adoptarea strategiilor adecvate prevenirii 
fenomenului și nici pentru juriști – prin implicarea 
acestora odată cu incriminarea actelor de terorism în 
dreptul intern al statelor. Dacă privim terorismul ca 
tactică de purtare a „conflictelor asimetrice”, ne măr-
ginim să privim fenomenul în paradigme generale, 
puțin utile pentru cei care încearcă o analiză a fapte-
lor așa cum au fost ele individualizate prin incrimina-
rea actelor de terorism [31].

Aşadar, din punct de vedere juridic, fenomenul nu 
a căpătat nici până azi o definiţie universal acceptată, 
dificultatea provenind din faptul că terorismul con-
stituie o metodă de acţiune, o modalitate de punere 
în execuţie a unei activităţi infracţionale prin teroare, 
violenţă şi intimidare, metode adesea confundate cu 
însăşi infracţiunea [32]. O astfel de stare a lucrurilor 
este condiţionată atât de complexitatea fenomenului 
pe care îl reprezintă terorismul, cât şi de un şir de 
factori de ordin subiectiv, ce există la nivel naţional şi 
internaţional. Totuşi, acest fapt nu înseamnă că toate 

încercările de a elabora o definiţie generală a tero-
rismului sunt sortite eşecului, ci invers, posibilitatea 
adoptării acesteia creşte, fapt confirmat de practica 
adoptării la nivel internaţional a definiţiilor unor ast-
fel de fenomene, de altfel, nu mai puţin complicate, 
cum ar fi genocidul şi agresiunea [33].

Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de 
la începuturile istoriei [34]. Prima tentativă de a de-
fini şi a reglementa terorismul din punct de vedere 
juridic are o vechime respectabilă, aparţinând legiui-
torilor romani care, în anul 103 î.e.n., în Lex Apuleia, 
au incriminat Crimen Magestatis, adică orice acţiune 
internă sau externă îndreptată împotriva integrităţii 
statului. Această măsură nu a fost lipsită de temei 
deoarece, ulterior adoptării acestei legi, mai ales în 
provinciile romane din Orientul Mijlociu, au apărut 
grupări teroriste formate din fanatici religioşi care, 
pentru atingerea propriilor obiective, i-au atacat atât 
pe romani, cât şi pe evrei [35].

Deci, problema terorismului [36], în esenţă nu e 
nouă, dar totuşi, primele încercări serioase de a ela-
bora o definiţie general acceptabilă a acestui fenomen 
au fost întreprinse mai activ în anii 20 ai secolului 
XX [37].

Dicţionarul enciclopedic la fel defineşte teroris-
mul ca: „sistem de acţiuni teroriste” [38]. Astfel, dez-
voltând ideea respectivă constatăm că terorismul deja 
nu mai este perceput drept o faptă unică, care creează 
în societate rezonanţa corespunzătoare. Transforma-
rea terorismului în sistem de acţiuni teroriste, impune 
reevaluarea perceperii acestui fenomen, dar şi a mă-
surilor de prevenire şi contracarare ce urmează a fi 
întreprinse.

Aşadar, după cum susţine M. Cheleş, terorismul 
este o practică de rezolvare prin mijloace violente a 
problemelor apărute între state, între grupuri de inte-
res, organizaţii criminale din aceeaşi ţară sau din ţări 
diferite, între indivizi, precum şi între aceştia şi orga-
nizaţii politice, economice, ideologice, religioase, et-
nice, rasiale. Terorismul apelează la toate mijloacele 
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posibile pentru a-şi atinge obiectivele: asasinate izo-
late sau colective, luare de ostatici, ameninţarea cu 
moartea, schingiuiri, mutilări, distrugerea bunurilor 
materiale, şantajul, subminarea prestigiului, compro-
miterea etc. [39].

Din punct de vedere sociologic, acţiunea teroristă 
se defineşte ca fiind ,,folosirea calculată a violenţei 
inopinate, şocante şi ilegale împotriva non-comba-
tanţilor (inclusiv civili, militari în rezervă şi angajaţi 
ai securităţii în situaţia de pace) şi a altor ţinte simbo-
lice, între care se infiltrează unul sau mai mulţi agenţi 
clandestini, cu scopul psihologic de a face publică o 
cauză politică sau religioasă şi/sau de a determina 
sau de a sili un guvern (sau mai multe), sau populaţia 
civilă să accepte revendicări în numele cauzei” [40].

Terorismul poate urmări scopul comiterii a acţiu-
nilor în lanţ, săvârşite la nivel global sau local. Actul 
terorist poate fi îndreptat spre: deturnarea sistemu-
lui politic, înlăturarea conducerii statului (regiunii), 
impunerea în calitate de ideologie oficială, a unor 
concepţii sociale, religioase, etnice, a standardelor 
şi rezoluţiilor ce rezultă din acestea, altă modificare 
în politica statului; eliberarea teroriştilor deţinuţi; 
punerea în pericol a siguranţei populaţiei; înspăi-
mântarea acesteia; prejudicierea relaţiilor internaţi-
onale şi provocarea acţiunilor militare. Potrivit unor 
surse terorismul în prezent are la bază motive poli-
tice: complicarea relaţiilor internaţionale, intervenţia 
în politica internă şi externă a statului, destabiliza-
rea situaţiei. Totuşi, mai curând acestea sunt scopuri 
şi nicidecum motive de comitere a actelor teroriste. 
Motivele pot fi diferite: fanatism, inclusiv religios, 
naţionalism, răzbunare etc. [41].

Principalele dificultăţi în definirea terorismului și 
a altor infracțiuni cu caracter terorist, constau, în opi-
nia noastră, în faptul că dincolo de diferențele ideolo-
gice, terorismul este greu de definit pentru că evoluția 
sa este la fel de dinamică precum evoluția societății, 
privită în ansamblu. „Globalizarea” îi accentuează 
dinamismul, iar mijloacele moderne de comunicare 

permit remodelarea continuă nu doar prin transmi-
terea ideilor, ci și prin mobilitatea fizică a celor care 
folosesc terorismul ca mijloc de a-și atinge scopuri-
le.

De asemenea, susţinem că terorismul este greu de 
definit pentru că întotdeauna sistemele politice vor fi 
contestate sau vor deveni contestabile, iar terorismul 
este intim legat de acest aspect, precum şi pentru că 
există multe forme de terorism și altele noi continuă 
să apară, precum cyber-terorismul sau mișcările con-
testatare împotriva unor instituții internaționale, pre-
cum NATO.

R.I. Mocanu, prin prisma altor propuneri ale unor 
definiții date acestui fenomen, oferă la rândul său o 
posibilă definiție a terorismului: Terorismul, ca mod 
de operare, este o strategie prin care mai multe per-
soane, constituite într-o grupare sau organizație, fo-
losesc forme diferite de violență sau amenințare cu 
violența, în realizarea unor pretenții cu caracter ide-
ologic, acționând în mod direct pentru slăbirea pute-
rii de stat, ori în mod indirect, prin intimidare gravă 
a populației pentru a constrânge autoritățile ca pe 
această cale să li se satisfacă pretențiile [42].

Cercetătoarea rusă, Modjorean L.A., consideră 
că „terorismul presupune săvârşirea unor acte de vi-
olenţă de către persoane particulare, organizaţii sau 
organe de stat, orientate spre lichidarea fizică a unor 
lideri politici şi de stat, precum şi spre destabilizarea 
ordinii de drept, în scopul atingerii anumitor rezultate 
politice” [43].

Profesorii români, Gh. Nistoreanu şi C. Păun foar-
te argumentat definesc terorismul ca fiind o strategie 
persistentă şi sistematică de utilizare a violenţei de 
către un stat sau un grup politic împotriva altui stat 
sau grup politic, cu scopul de a-şi realiza obiective 
politice, prin constrângerea determinată de declanşa-
rea unei stări de teroare şi intimidare colectivă [44].

Departamentul de Stat al SUA, Biroul Federal de 
Investigaţii şi Departamentul Apărării împărtăşesc 
următoarea definiţie: „Terorismul înseamnă utiliza-
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rea în mod calculat a violenţei sau a ameninţării cu 
violenţa pentru a induce starea de teamă, în scopul 
de a constrânge sau intimida guvernele sau societăţi-
le pentru a atinge unele ţeluri politice, religioase sau 
ideologice” [45].

Legea Federaţiei Ruse privind combaterea teroris-
mului prevedea: „Terorismul reprezintă violenţa sau 
ameninţarea cu aplicarea acesteia asupra persoanelor 
fizice sau organizaţiilor, de asemenea, nimicirea (de-
teriorarea) sau ameninţarea cu nimicirea (deteriora-
rea) proprietăţii şi altor bunuri materiale; crearea de 
pericol privind survenirea consecinţelor fatale pentru 
oameni; pricinuirea de daune patrimoniale conside-
rabile, precum şi survenirea altor consecinţe social-
periculoase efectuate cu scopul încălcării securităţii 
publice, înspăimântarea populaţiei sau pentru a influ-
enţa organele puterii de stat să adopte anumite hotă-
râri convenabile teroriştilor sau satisfacerea anumitor 
interese ilegale ale lor; atentarea la viaţa funcţiona-
rilor publici, în scopul încetării activităţii de stat sau 
a altei activităţi politice, sau din răzbunare pentru o 
astfel de activitate; atacarea reprezentanţilor unui stat 
străin sau a lucrătorului unei organizaţii internaţio-
nale, care se bucură de protecţie internaţională, la fel 
şi asupra încăperilor de serviciu sau mijloacelor de 
transport a persoanelor care se bucură de imunitate 
diplomatică, dacă această acţiune este înfăptuită cu 
scopul de a provoca război sau a înrăutăţi relaţiile in-
ternaţionale” [46].

Conform opiniei legiuitorului român, reflectate 
în art. 2 din Legea României nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, „terorismul 
reprezintă ansamblul de acţiuni şi/sau ameninţări 
care prezintă pericol public şi afectează securitatea 
naţională” [47].

Prin Legea nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la 
prevenirea şi combaterea terorismului, definiţia tero-
rismului a fost redactată, acesta fiind definit ca feno-
men cu un grad înalt de pericol social, caracterizat 
printr-o ideologie radicală şi o practică de influenţare 

prin violenţă a luării unor decizii de către autorităţi şi 
instituţii publice sau organizaţiile internaţionale, în-
soţite de intimidarea populaţiei şi/sau de alte acţiuni 
violente ilegale [48].

Exemple de doctrină și legislații ale altor state în 
acest domeniu pot fi aduse la nesfârșit, însă deja din 
exemplele sus-indicate putem deduce cu certitudine 
că faptele omogene cu caracter terorist atentează la 
un grup de relații sociale omogene ce țin de securi-
tatea națională și internațională. 

Examinarea actelor normative internaţionale în 
materie, de asemenea scoate în evidenţă că, într-o 
formă sau alta, securitatea apare în calitate de obiect 
care este prejudiciat sau pus în pericol prin comiterea 
actelor ce constituie forme de manifestare a teroris-
mului.

Astfel, în Convenţia privind marcarea explozi-
bililor din plastic în scopul detectării lor [49] este 
evidenţiată incidenţa actelor de terorism asupra secu-
rităţii mondiale. În Convenţia pentru reprimarea ac-
telor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile 

[50] se menţionează că actele ilicite îndreptate con-
tra securităţii aviaţiei civile pun în pericol securita-
tea persoanelor şi bunurilor, împiedică în mod serios 
exploatarea serviciilor aeriene şi subminează încre-
derea popoarelor lumii în securitatea aviaţiei civile. 
În acelaşi sens, se pronunţă şi Convenţia pentru re-
primarea capturării ilicite a aeronavelor [51]. De ase-
menea, Convenţia Internaţională împotriva luării de 
ostatici [52] recunoaşte că fiecare persoană are drep-
tul la viaţă, libertate şi securitate personală, aşa cum 
sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului şi Pactul internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice.

Deci, observăm că actele normative internaţionale 
la fel prevăd în calitate de obiect de atentare a tero-
rismului sau a formelor de manifestare ale acestuia 
anumite segmente ale securităţii. În context, devi-
ne clar că infracţiunile cu caracter terorist, inclusiv 
prin gravitatea consecinţelor, gradul prejudiciabil, 
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proporţiile atestate în ultimul timp şi starea specifică 
ce o creează în cadrul societăţii se evidenţiază prin 
faptul că pun în pericol securitatea naţională şi cea 
internaţională.

Totuşi, la identificarea trăsăturilor obiectului ju-
ridic se ia în calcul nu doar faptul asupra a ceea ce 
în mod real atentează o faptă infracţională concretă, 
ci şi alte elemente ale infracţiunii. Pericolul faptei se 
stabileşte nu doar reieşind din importanţa obiectului 
asupra căruia se atentează, dar, într-un şir de cazuri, 
din modul de acţionare, gravitatea consecinţelor cau-
zate, caracterul vinovăţiei şi motivelor, circumstanţe-
le comiterii faptei [53].

Pentru formele de manifestare a infracţiunilor cu 
caracter terorist este caracteristică anume metoda ge-
neral periculoasă a acţiunii complementare şi multi-
plicitatea obiectului de atentare. În context susţinem 
că drept domeniu care ar corespunde criteriului de 
multiplicitate a obiectului de atentare este anume 
securitatea naţională, dar și cea internațională. 

Remarcăm că securitatea naţională înglobea-
ză mai multe segmente de importanţă primordială 
pentru stat, cum ar fi: securitatea de stat, securita-
tea militară, securitatea publică, securitatea econo-
mică şi energetică, securitatea transporturilor, se-
curitatea umană, securitatea societală, securitatea 
ecologică etc.

Frecvent, drept temei pentru comiterea infracţiu-
nilor cu caracter terorist servesc contradicţiile socia-
le, caracteristice unei anumite etape de dezvoltare a 
societăţii. Normele juridice, inclusiv şi cele juridico-
penale, reprezintă o formă necesară şi legitimă de în-
tărire, funcţionare şi dezvoltare a relaţiilor sociale. În 
calitate de obiect juridic al infracţiunilor cu caracter 
terorist, relaţiile sociale evoluează doar ca relaţii ju-
ridico-penale, izvorul cărora îl constituie fapta soci-
al-periculoasă şi prejudiciabilă, care încalcă normele 
respective ale legii penale.

Astfel, susţinem că obiectul juridic generic al 
infracţiunilor cu caracter terorist constă din tota-

litatea valorilor şi relaţiilor sociale omogene ce țin 
de securitatea națională și internațională care sunt 
prejudiciate sau puse în pericol prin comiterea in-
fracţiunilor cu caracter terorist. 
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CZU: 94(498)

CONSIDERENTE PRIvIND ElABORAREA ŞI ADOPTAREA 
REGUlAMENTElOR ORGANICE ÎN PRINCIPATElE ROMÂNE

valentina COPTIlEŢ 
dr., conf.univ, USPEE „Constantin Stere”

Articolul cuprinde câteva reflecţii cu privire la elaborarea, adoptarea şi publicarea Regulamentelor Organice ale Mol-
dovei şi Valahiei, acte de valoare constituţională, cu multiple valenţe în procesul de modernizare a Principatelor Române. 
Problema elaborării Regulamentelor Organice ale Moldovei şi Valahiei, nu a beneficiat de atenţia cuvenită pe măsura 
importanţei lor pentru opera de modernizare a instituţiilor politice şi juridice româneşti, deoarece au fost elaborate şi 
adoptate în timpul ocupaţiilor ruse şi sub supravegherea nemijlocită a autorităţilor ţariste. Pentru a le aprecia la justa lor 
valoare este necesar a cerceta condiţiile în care au fost elaborate şi adoptate aceste Regulamente Organice. 

Cuvinte-cheie: Regulamente Organice, Adunarea Obştească Extraordinară, Convenţia de la Akerman.

CONSIDERATIONS ON THE DEvElOPMENT AND ADOPTION OF ORGANIC REGUlATIONS IN 
THE ROMANIAN PRINCIPAlITIES

The article comprises some reflections on matter of elaboration, adoption and publication of organic regulations, as 
the same of elaboration of organic regulations of Moldova and Valakhia, acts of constitutional value has not benefited by 
proper consideration as to the extent of their significance for performance of updating political and Romanian institutions. 
However, in these latter days, it is recognized organic regulations favored evolution towards naturalization in Romanian 
counties of some rules of parliamentary regime, the same reorganized ancient institutions having organized and prepared 
them to elaboration of a modern and unitary form of legal institutions; nevertheless, a certain suspicion impends over or-
ganic regulations, as the same have been elaborated and adopted within Russian occupation and under direct supervision 
of czarist authorities. To fairly appreciate them, it is required to examine conditions their organic regulations have been 
elaborated, adopted and published under.

keywords: Organic Regulations, Extraordinary Public Assembly, Ackerman Convention.

Concepute din conjunctura intereselor inter-
ne (proiectele de reorganizare politică ale 

diferitor categorii sociale ale societăţii moldo-vala-
he) şi a intereselor externe (în special a tendinţelor 
anexioniste ale Rusiei), Regulamentele Organice au 
multiple valenţe în procesul de modernizare a Prin-
cipatelor Române.  

Problema elaborării Regulamentelor Organice 
ale Moldovei şi Valahiei nu a beneficiat de atenţia 
cuvenită, pe măsura importanţei lor pentru opera de 

modernizare a instituţiilor politice şi juridice româ-
neşti, deoarece au fost transpuse şi adoptate în tim-
pul ocupaţiilor ruse şi sub supravegherea nemijlocită 
a autorităţilor ţariste. Pentru a le aprecia la justa lor 
valoare este necesar a cerceta condiţiile în care au 
fost realizate.

Convenţia de la Ackerman din 1826 a prevăzut 
alcătuirea unor regulamente de organizare internă a 
Principatelor „spre a îndrepta gravele atingeri adu-
se ordinei în felurite ramuri ale ocârmuirii interne 
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prin tulburările întâmplate în Moldova şi în Munte-
nia, hospodarii vor fi ţinuţi a se ocupa fără cea mai 
mică întârziere împreună cu divanurile respective 
de măsurile trebuitoare pentru a îmbunătăţi starea 
principatelor şi acele măsuri vor forma obiectul 
unui regulament obştesc pentru fiecare provincie, 
fiind pus de îndată în lucrare” [1].

Sultanul în urma acestei convenţii a emis un ha-
tişerif, prin care i-a obligat pe domnitorul Valahiei, 
Grigore Ghica şi Ioniţă Sturdza, domnitorul Mol-
dovei ca împreună cu divanurile să întocmească 
regulamentele respective. Drept consecinţă domni-
torii Principatelor Române au numit câte o comisie 
în vedere elaborării regulamentelor, dar activitatea 
acestor comisii nu s-a încununat de succes din mai 
multe considerente: pe de o parte însuşi Imperiul 
Otoman nu era cointeresat în elaborarea efectivă a 
regulamentelor date, deoarece îi convenea mai mult 
haosul care domnea în Principate în perioada dată, 
în plus nici boierii nu prea erau interesaţi în rezul-
tatele muncii lor, deoarece fiind de acord cu limita-
rea drepturilor Domnitorului, tot odată nu vroiau să 
facă cedări şi atingeri privilegiilor lor. În momentul 
intervenţiei ruseşti din 1828 aceste comisii activau, 
însă comandamentul rusesc îi schimbă pe membrii 
comisiilor cu oameni devotaţi lui.

Dispoziţia privind alcătuirea unor Regulamente 
Organice a fost reiterată şi în Tratatul de la Adria-
nopol (1829) [2]. Prin tratat se stabileşte înţelegerea 
între Rusia şi Turcia privind crearea în Principate a 
unei administraţii naţionale şi independente.

Rezultatul acelor negocieri a prevăzut, printre 
multe altele, acceptarea ideii de a se adopta, în fie-
care dintre cele două principate dunărene, un act cu 
caracter constituţional, numit Regulament Organic. 
Textele celor două regulamente urmau să fie elabo-
rate de boierimea reformatoare din cele două tari, iar 
cererea adresată celor două mari puteri viza chiar 
unirea celor două țări şi adoptarea unei Constituţii 

moderne pentru noul stat. Rusia însă, care controla 
militar principatele, s-a opus ideii ca legea funda-
mentală a acestora să poarte numele de Constituţie, 
impunând denumirea de Regulamente Organice [3].

De asemenea, Poarta se angaja să respecte regu-
lamentele administrative făcute în Principate „după 
dorinţa exprimată de adunările celor mai de seamă 
oameni ai ţării şi care vor trebui, pe viitor, să ser-
vească drept bază a regimului intern al celor două 
provincii, cu condiţia ca aceste regulamente să nu 
aducă nici o atingere dreptului de suveranitate al Su-
blimei Porţi” [4].

Ideea elaborării Regulamentelor a continuat să 
fie în atenţia comandamentului rus în timpul ocu-
paţiei militare ruse din Principatele Române, după 
încheierea tratatului de la Adrianopol, potrivit căruia 
armatele ruse rămâneau în Principate până la plata 
despăgubirilor datorate de Imperiul Otoman Rusiei.

În raportul administraţiei Moldovei şi Valahiei, 
adresată împăratului Nicolae, Paul Kiseleff arăta 
scopul urmărit prin elaborarea Regulamentelor „or-
ganizarea ţărilor este o chestiune necesară pentru 
buna stare a unor regiuni vecine cu împărăţia noastră 
şi ca o măsură care va întări temelia influenţei noas-
tre politice asupra Orientului” [5]. 

Lucrările de elaborare a Regulamentelor Orga-
nice au demarat în vara anului 1829 pe timpul ge-
neralului P.F.Jeltuhin. Ele au fost întocmite după 
instrucţiunile primite de la Petersburg, precum şi au 
definitivat textul-concept al Constituţiei a Principa-
telor Ţării Româneşti şi a Moldovei, spre a fi adoptat 
ca „lege organică de guvernare” [6]. Autorii acestor 
instrucţiuni au fost Capodistria, Minciaky şi Alexan-
dru Sturdza. Ele au fost semnate de ţar la Varşovia în 
luna mai 1829 în timpul încoronării acestuia ca rege 
al Poloniei [7]. Instrucţiunile au fost aduse în Prin-
cipate de către D.Daşcov, secretar de stat al Rusiei. 
Ele erau identice pentru ambele Principate, urmărind 
înfiinţarea unor instituţii similare. Astfel autorităţile 
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ţariste au recunoscut necesitatea apropierii lor, deoa-
rece „se cuvine a ţinea strâns legate două noroade a 
căror uniune de lege, de începutul neamului” [8]. În 
instrucţiuni era preconizată moderarea puterii dom-
nitorului de către o adunare obştească. Erau stabilite 
atribuţiile adunării în domeniul legislativ, în aşa mod 
a fost separată funcţia legislativă de cea administra-
tivă şi judecătorească. Erau prevăzute măsuri care 
ar fi făcut ordine în domeniul financiar al statului, 
prin lichidarea confuziei dintre veniturile statului şi 
ale domnitorului, acestuia i s-a stabilit o listă civi-
lă, prin desfiinţarea posluşnicilor şi a scutelnicilor şi 
eliminarea unor impozite, cum ar fi podvodul, dă-
rile în natură ale ţăranilor. Instrucţiunile prevedeau 
înfiinţarea tribunalelor, autoritatea lucrului judecat, 
alcătuirea codurilor civile şi penale, înfiinţarea mili-
ţiei naţionale. În elaborarea instrucţiunilor de la Pe-
tersburg autorii au pus la bază memoriile înaintate 
în prima jumătate a sec. XIX de către reprezentanţii 
diferitor categorii sociale [9]. Potrivit boierului mol-
dovean N. Roset-Roznovanu în 1821, aflat la con-
gresul Sfintei Alianţe de la Laybach, ţarul Alexan-
dru I a cerut boierilor români să-l pună la curent cu 
reformele considerate necesare pentru reorganizarea 
administraţiei interne a celor două Principate. Între 
alte solicitări, memoriul boierilor munteni formula 
cereri mai vechi: unirea celor două ţări româneşti, 
neatârnarea deplină, răscumpărată de la turci, inde-
pendenţa Bisericii ortodoxe, domn ereditar dintr-o 
dinastie germană, ales de marile puteri, care să ac-
cepte o constituţie, hotarul pe Dunăre, Miliţie na-
ţională, libertatea comerţului, trecerea mănăstirilor 
închinate sub administraţia pământenilor ş.a. [10].

Considerând cererile drept revoluţionare, în con-
tradicţie cu obiectivul congresului la care participa, 
ţarul nu a mai dat curs memoriului. Mai târziu, suc-
cesorul său, ţarul Nicolae I, le-a situat la baza Con-
venţiei de la Akerman şi, apoi, a actului special ata-
şat tratatului de la Adrianopol.

În elaborarea Regulamentelor Organice s-a ţinut 
cont de diferite doleanţe exprimate în memoriile şi 
proiectele de reformă înaintate de boierii moldoveni 
şi munteni înainte de 1828 în care se regăseau prin-
cipiile moderne de organizare a puterii, principii pe 
care Regulamentele le-au preluat şi concretizat [11]. 
Astfel, „începători ai Regulamentelor pot fi numiţi 
răposaţii Goleşti din Ţara Românească, pe prigonitul 
Tăut şi alţii din Moldova.” [12]. Prin Regulamente a 
fost realizat, potrivit cu interesul boierilor mari, pro-
gramul sprijinit de boierimea de toate treptele, dar 
mai ales de boierii cei mai mici, începând încă din 
secolul XVIII [13]. Însuşi mulţi reprezentaţi ai bo-
ierimii, care mai apoi au fost membri ai comisiei de 
alcătuire a Regulamentului sau membri ai Adunării 
Extraordinare de revizie a Regulamentului Organic 
al Moldovei, fiind adepţii transformării conducerii 
statului din despoţie orientală într-una absolutist 
luminată, au fost colaboratori ai diferitor proiec-
te de reforme, prin care se urmărea continuu ideea 
introducerii în Principate a domniilor pământene, a 
unui guvernământ reprezentativ şi a unei monarhii 
constituţionale. Astfel, printre proiectele de reformă 
din anii 1821-1822 se manifestă tendinţe deosebite 
ale boierimii. Printre boierii refugiaţi în Bucovina, 
în timpul răscoalei Eteriştilor, s-au aflat Alecu Balş, 
Dumitrachi Sturdza, Sandu Sturdza, Petrachi Roset 
[14], care au înaintat în 1822 Porţii Otomane o supli-
că (arz-mahzariu), prin care cereau guvern pămân-
tean. O parte din marea boierime în frunte cu mitro-
politul Veniamin Costache, Mihail Sturdza, Costache 
Sturdza propuneau organizarea Moldovei pe baze 
aristocratice, prin care se insista asupra menţinerii 
drepturilor şi privilegiilor politice a marii boierimi 
şi îngrădirea dreptului boierimii mici de a participa 
la alegerea domnitorului, idee susţinută perseverent 
de Mihail Sturdza şi în memoriul adresat comisiei 
de întocmire a instrucţiunilor de la Petersburg, şi în 
perioada de alcătuire a Regulamentelor, şi în perioa-
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da de revizuire a lor la Petersburg în calitatea sa de 
membru al acestor comisii. O altă grupare a boieri-
lor, din care făceau parte Grigore Ghica, Iordache 
Balş, Palade, Costachi Conache, promova concepţia 
alegerii domnitorului de către o adunare obştească, 
la care ar fi participat toate categoriile de boieri. 
Simpatizant al ideilor cărvunarilor a fost episcopul 
Meletie, membru al Adunării Extraordinare de revi-
zie a Regulamentului Organic al Moldovei. La 1823 
logofătul Dimitrie Sturdza (la fel participant al adu-
nării de revizuire) alcătuieşte „Planul sau o formă 
de oblăduire republicană”, reluând ideea regimului 
reprezentativ, prin care propunea înlăturarea dom-
niei şi stabilirea a trei divane independente cu atri-
buţii legislative, executive şi judecătoreşti [15]. Alt 
mare boier moldovean, Iordache Rosetti-Roznovanu 
elaborase un proiect de reorganizare „Închipuiri de 
reforme”, unde era preconizată desfiinţarea unor pri-
vilegii ale boierilor, între care scutirea de impozite, 
dreptul de a avea scutelnici, în schimbul măririi zile-
lor de clacă [16]. Prin urmare, putem constata că Re-
gulamentele Organice au fost consecinţa solicitărilor 
boierilor, adresate prin diferite memorii Imperiului 
Rus, care după instituirea regimului de ocupaţie mi-
litară în Principate, a codificat propunerile lor, urmă-
rind atât interesul boierilor, cât, şi nu în ultimul rând, 
şi a Curţii protectoare. Ele reprezentau un compromis 
realizat între interesele boierimii privilegiate şi ale 
puterii protectoare, fără a provoca modificări esen-
ţiale în regimul politic. Pompiliu Eliade consideră 
pe bună dreptate că, înainte de orice, Regulamentul 
Organic este iniţiativa românească, fie că este sau nu 
un dar al Curţii Suzerane. El reprezintă gândirea bo-
ierilor români, care au vrut să-l zămislească [17]. Ele 
au fost întocmite sub supraveghere străină, dar de 
cei mai de vază locuitori ai Principatelor, astfel după 
cum afirma N.Iorga „Regulamentul nu este un aşe-
zământ impus de ruşi, ei nu au schimbat decât unele 
puncte. Cei mai cuminţi boieri ai noştri au lucrat la 

acest regulament. Nici n-ar fi putut ruşii să cunoască 
împrejurările ţării atât de bine încât să stabilească în 
Regulamentul Organic clauze care se aplică atât de 
potrivit vieţii noastre din ambele ţări” [18].

În 1829, după instituirea regimului de ocupaţie 
militară, în baza convenţiei de la Ackerman şi urmă-
rind scopul de a întări influenţa Rusiei în Principate 
prin orice mijloace, generalul rus Jeltuhin „deplin 
împuternicitul prezident al divanurilor”, de o seve-
ritate incompatibilă cu „regulile cele mai elementare 
ale bunei cuviinţe”, exprimată printr-un dicţionar ce 
„nu cunoştea termeni de urbanitate”, chiar în relaţiile 
sale directe cu marii boieri, sau cu înaltul cler [19], 
institui câte o comisie în fiecare principat, alcătuită 
din patru membri, în vederea alcătuirii Regulamen-
telor Organice. Deoarece Rusia considera Dunărea 
ca frontieră a Imperiul Rus, anexarea ambelor Prin-
cipate era calificată a fi o necesitate pentru Rusia şi, 
urmărind acest scop, a fost stabilit ca ambele comisii 
de redactare să funcţioneze la Bucureşti, pentru ca 
administraţia ambelor state să fie aproape identică. 
Astfel la Bucureşti s-a organizat o comisie mixtă, 
rebotezată în „comitetul de reforme.” Din comisia 
moldovenească făceau parte vistiernicul Costache 
Păşcanu şi vornicul Mihail Sturda, numiţi de Jeltu-
hin, vornicul Costache Conache şi vistiernicul Ior-
dache Catargiu, desemnaţi de Adunare. Secretar a 
fost desemnat Gheorghe Asachi. Boierimea mică şi 
mijlocie din Moldova, nefiind mulţumită de compo-
nenţa comisiei, a înaintat un protest generalului Mir-
covici, însă protestul nu a fost luat în consideraţie. 
De menţionat că nici delegaţii nu au fost încântaţi de 
misiunea pe care o primiseră. Însuşi Mihail Sturdza 
s-a prefăcut bolnav spre a nu veni la Bucureşti, dar 
a fost adus la Bucureşti, din ordinul lui Jeltuhin, în-
tr-o căruţă de poştă, ceea ce i-a determinat pe ceilalţi 
trei să călătorească în condiţii mai confortabile cu 
propriile lor mijloace. Consulul Franţei scria despre 
reacţia românilor faţă de măsurile întreprinse de au-
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torităţile ţariste în vederea redactării Regulamentelor 
Organice „Românii par că nu pricep generozitatea şi 
graba moscoviţilor de a voi să le impuie o constituţie 
liberală, pe care n-o practică în chiar ţara lor” [20]. 

Comisia munteană era compusă din doi boieri 
numiţi de autorităţile ruse: banul Gr.Băleanu, vorni-
cul Gheorghe Filipescu şi doi boieri aleşi de Aduna-
re: logofătul ştefan Bălăceanu şi hatmanul Al.Vilara, 
avându-l ca secretar pe Barbu ştirbei. Necruţând nici 
un mijloc pentru a activa lucrările „comitetului de 
reforme”, după cum au fost rebotezate cele două co-
misii de elaborare a Regulamentului Organic, Jeltu-
hin, vădit preocupat de finalizarea cât mai grabnică a 
proiectului de regulament, i-ar fi moralizat pe insen-
sibilii săi colaboratori localnici: „Trebuie să fiţi mi-
raţi de modul cam aspru cu care vă tratez, dar cu voi 
aşa trebuie. Predecesorul meu, care umbla cu blân-
deţe, n-a putut obţine nimic. Cătaţi de sfârşiţi mai 
degrabă treaba voastră. De voi depinde fericirea sau 
nenorocirea viitoare a Principatelor. Va fi după cum 
veţi face acum” [21]. În perioada deţinerii funcţiei 
de preşedinte al divanurilor, Jeltuhin a obţinut de la 
comitetul de reforme elaborarea primelor două ca-
pitole, primul capitol privitor la organizarea politică 
fiind alcătuit după instrucţiunile ruseşti.

 În îndeplinirea mandatului european asumat de 
Rusia, în alcătuirea şi aplicarea Regulamentului or-
ganic, chemat să slujească operei de reorganizare, un 
rol important, după plecarea lui Jeltuhin, i-a revenit 
lui Pavel Kiseleff, proeminent exponent al politicii 
anexioniste a Rusiei, care a îndeplinit acest rol cu 
o competenţă desăvârşită, dar şi cu o duritate ce nu 
concorda cu bruma de idei liberale care-l călăuzeau. 
Kiseleff a preluat cele două capitole în forma lor ini-
ţială, chiar dacă nu corespundeau întocmai cu vede-
rile sale [22]. 

Kiseleff ca preşedinte plenipotenţiar al divanu-
rilor celor două Principate Române, şi-a devansat 
înaintaşii săi în funcţie prin hotărârea, curajul şi spi-

ritul de iniţiativă dovedite, nu în ipostaza de simplu 
executant al ordinelor primite de la Petersburg, ci şi 
în cea de autentic reformator, într-un cadru juridic 
şi politic voit ajustat în conformitate cu propriile-i 
percepte. Timp de cinci ani el a desfăşurat un amplu 
efort de modernizare a societăţii moldo-muntene. 
Lucrările comisiei au continuat sub supravegherea 
nemijlocită a lui Pavel Kiseleff, find întocmită partea 
privitoare la organizarea administrativă a Principa-
telor. A.D.Xenopol consideră că anume dispoziţiile 
privitor la organizarea administrativă constituie par-
tea „cea mai bună şi folositoare pentru Principate... 
Organizarea politică fiind întocmită mai mult pentru 
a sluji ca instrument de dominaţie intereselor ruseşti” 
[23]. Pavel Kisseleff colabora perseverent cu mem-
brii comisiei fiind sprijinit de N.Suţu din Moldova 
şi N.Mavros din Valahia. Pentru contribuţia adusă 
la elaborarea Regulamentului Organic funcţionarii 
ruşi ai cancelariei lui Kiseleff, inclusiv translatorul 
Pugovin, au fost remuneraţi prin hotărârea Adunării 
Obşteşti din 22 martie 1833 cu 4000 galbeni [24]. 

Lucrul asupra regulamentelor a fost finisat la 30 
martie 1830 [25]. Textul regulamentelor a fost dus la 
Petersburg de către o delegaţie de boieri în frunte cu 
Mihail Sturdza, Al.Vilara şi Gh.Asachi, căreia i s-au 
alăturat şi doi funcţionari ruşi Catacazi şi Minciaky. 
Textele Regulamentelor au fost discutate de către o 
comisie sub preşedinţia lui D.Daşcov, secretar de 
Stat [26]. În rezultatul discuţiilor unele articole ale 
Regulamentelor au fost modificate. S-a decis ca ale-
gerea domnitorului să aibă loc chiar şi în prezenţa 
a numai trei pătrimi din alegători, s-a admis ca în 
calitate de candidat la domnie să fie şi fieciori sau 
nepoţi de boieri, precum şi posibilitatea de a se alege 
fiul domnului decedat sau înlocuit. Comisia a schim-
bat numele de „adunarea obştească a boierilor” prin 
„obişnuita obştească adunare.” Deoarece adunarea 
urma să voteze bugetul ţării s-a hotărât de a fixa con-
vocarea anuală a adunării pe 1 decembrie, dar nu în 
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februarie după cum prevedea proiectul. A fost pre-
văzut dreptul domnitorului de a dizolva adunarea nu 
numai cu acordul prealabil al Rusiei, ci şi a Imperiu-
lui Otoman. Proiectul stipula ca în perioada dintre 
sesiunile adunării să funcţioneze o comisie perma-
nentă a adunării, dar dispoziţia dată nu a fost accep-
tată de către comisie. Din competenţa adunării a fost 
retrasă şi numirea caimacanilor în caz de vacanţă a 
tronului. Astfel, prin aceste modificări s-au micşo-
rat prerogativele adunării obşteşti. Unele modificări 
s-au adus articolelor prin care se reglementa ramura 
executivă: ministerul comerţului a fost transformat 
într-o secţie a ministerului de finanţe, au fost intro-
duse articole noi prin care erau concretizate atribuţi-
ile ministerului de interne, a postelnicului, a şefului 
cancelariei domneşti. Cu privire la organizarea jude-
cătorească Comisia a înlăturat din proiect dispoziţia 
prin care atribuţia de supraveghere a instanţelor ju-
decătoreşti revenea înaltului divan, această atribuţie 
a fost dată în competenţa marelui logofăt al dreptăţii. 
Unii termeni din proiect au fost înlocuiţi cu termeni 
moderni ca: termenul de vechil prin cel de advocat, 
denumirea de „tribunal al agiei” prin „tribunal al po-
liţiei”. A fost introdusă funcţia de inspector general 
al carantinelor, unul pentru ambele principate. După 
revizuire Regulamentele au fost reîntoarse în Princi-
pate pentru a fi adoptate de către Adunările Obşteşti 
Extraordinare de revizuire.

Deoarece atmosfera era mai liniştită în Valahia, a 
fost adoptată hotărârea de a convoca Adunarea Ob-
ştească Extraordinară din Valahia, care a aprobat Re-
gulamentul Organic la 10 martie 1831. În Moldova 
Regulamentul Organic a fost precedat de nemulţumiri 
atât din partea boierilor, cît şi a ţăranilor. O parte din 
conducătorii micii boierimi a început să alcătuiască 
contra-proiecte de constituţii [27]. Boierii mari erau 
nemulţumiţi de unele dispoziţii ale Regulamentului 
prin care li se limitau drepturile şi privilegiile, fiind 
tot odată preocupaţi şi de teama de a fi siliţi „după 

exemplu locuitorilor Basarabiei, să schimbe simpla 
ocrotire a cabinetului din Petersburg în naţionalitate 
rusească” [28], iar ţăranii din ţinuturile Hârlău, Ro-
man, Bacău, Herţa şi Neamţ s-au răsculat protestând 
împotriva recrutărilor şi a măririi numărului zilelor 
de boieresc [29]. Nemulţumiţii erau încurajaţi de 
Austria, care era cointeresată în menţinerea ordinii 
anterioare din Principate. 

În Moldova proiectul Regulamentului Organic 
a fost adus la cunoştinţă printr-o publicaţie din 31 
martie 1831, prin care se explica conţinutul şi se 
sublinia importanţa Regulamentului pentru locuito-
rii ţării [30]. Precum rezultă şi din prezentarea lui de 
către Pavel Kiseleff în faţa Adunării Obşteşti, Regu-
lamentul a fost elaborat ţinându-se cont de situaţia 
din Principate şi deprinderile naţionale. „Regula-
mentul Organic ce v-a fost prezentat ca să-l cerce-
taţi, cuprinde principiile cele mai potrivite cu situ-
aţia d-voastră actuală. El nu cuprinde nici una din 
acele teorii care, în abstracţia lor, nu sunt lipsite de 
un ţel de utilitate, recunoscută, dar care, în aplicare 
dau greş, trecând de toate limitele, pe care civilizaţia 
actuală şi deprinderile naţionale sunt singure în drept 
de a trage” [31]. 

Prin ofisul din 4 mai 1831 a fost înfiinţată Aduna-
rea Extraordinară de revizie a Moldovei compusă în 
preponderenţă de reprezentanţii marii boierimi [32]. 
Adunarea era prezidată de către Pavel Kiseleff, vice 
preşedinte fiind Minciaкy [33]. 

Adoptarea Regulamentului Organic a întâmpi-
nat o opoziţie puternică. Dezbaterile au durat mult 
timp din cauza nemulţumirii marii boierimi care se 
opunea unor reglementări din Regulament (în parti-
cular discuţii aprinse au fost duse asupra capitolelor 
III şi VIII, care reglementau organizarea financiară 
şi judecătorească, precum şi a dispoziţiilor care pre-
vedeau desfiinţarea scutelnicilor şi a posluşnicilor, 
dezaprobate de marii boieri). Nemulţumiţi erau şi 
ţăranii care s-au ridicat atât contra boierilor, cât şi 
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împotriva Regulamentului Organic. Consulul fran-
cez Lagan considera că caracterul mai accentuat al 
opoziţiei din Moldova se datora faptului că boierii 
acelei provincii, dat fiind poziţia ei geografică, au 
fost totdeauna mai puţin apăsaţi de turci şi ca urmare 
erau mai preocupaţi de teama de a fi siliţi să schimbe 
simpla ocrotire a cabinetului din Petersburg în naţi-
onalitate rusească, după exemplul locuitorilor Basa-
rabiei [34]. Cu această concluzie putem fi de acord 
doar parţial, deoarece reprezentanţii marii boierimi 
au colaborat foarte activ în anii 20 cu Imperiul ţa-
rist, cerând sprijinul acestuia, de aceea opoziţia lor în 
Adunarea Extraordinară de revizie poate fi explicată 
prin lezarea unor privilegii aduse lor prin Regula-
ment. După numeroase discuţii ţinute în 64 de şedin-
ţe, întrerupte de răspândirea în Moldova a holerei, 
la 3 noiembrie adunarea extraordinară de revizie a 
Moldovei a aprobat Regulamentul Organic, care a 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1832. 

Poarta le-a confirmat prin hatişerif în 1834, de-
clarând că noile legiuiri nu ştirbeau drepturile ei de 
suzeranitate asupra Ţărilor Române [35].

În concluzie putem menţiona faptul că Regula-
mentele Organice au fost elaborate de către repre-
zentanţii şi puse în aplicare la comandă şi sub supra-
veghere externă, rusească în esenţă, dar şi turcească 
prin efectul suzeranităţii recunoscute. Totuşi în ela-
borarea acestora s-a ţinut cont de diferite doleanţe 
exprimate în memoriile şi înaintate în prima jumă-
tate a sec.XIX-lea de către reprezentanţii diferitor 
categorii sociale din Principatele Române.
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STATUTUl „DREPTUlUI SPORTUlUI” ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 
ŞI GlOBAlIZATĂ

Bogdan-Iosif vOICU 
jurist drd., sportiv internaţional

Activitatea de educaţie fizică şi sport este considerată un fenomen social notabil. Este cunoscut faptul că nu toate 
fenomenele sociale sunt şi juridice, dar în societatea contemporană, dreptul sportului coexistă deja cu alte ramuri de 
drept şi, bineînţeles, este obiectul subsistemului ştiinţei dreptului (privită ca ramură a învăţământului şi a cercetării 
ştiinţifice). Motivăm afirmaţiile noastre cu următoarele: criteriul pe baza căruia distingem acest fenomen social notabil 
ca fiind juridic este însăşi juridicitatea sa care se reflectă vizibil pe plan normativ. Este cunoscut faptul că legalitatea 
sportivă operează în trei zone şi anume: zona ordinii de stat, zona „terenului de sport”, zona structurilor şi organizaţiilor 
naţionale şi internationale ale sportului. Validitatea normelor, modul specific de a exista al acestora, nu este determinată 
în exclusivitate de acel citeriu formal al exprimării lor într-o formă acceptată ca izvor de drept, ci rezultă din imbinarea 
a trei elemente: cel formal, cel de efectivitate şi acela de legitimitate. Astfel, validitatea formală a normei juridice face 
să se nască o prezumţie de legitimitate şi de efectivitate constituind un element hotărâtor pentru producerea efectelor 
urmărite de norma respectivă. 

Cuvinte-cheie: activitatea de educaţie fizică, dreptul sportului, ramură de drept, ştiinţa dreptului, ştiinţa sportului.

THE STATUS OF THE „SPORT lAw” IN THE MODERN AND GlOBAlIZED SOCIETy
 
Sports and physical education activities are considered to be a notable social phenomenon. As it is known, not all soci-

al phenomena are also juridical ones, but in our society sports law can co-exist with other legal fields and it is already an 
integral part of the legal science seen as a specific area of education and research. Here are the arguments to support our 
view: the criterion that compels us to consider this notable social phenomenon as juridical is its juridicity itself, visibly 
reflected by the legal provisions. We know that sports law is applicable to three areas as follows: the area of state order, the 
“sports field” area and the area of national and international sports structures and organizations; the validity of the legal 
norms, their specificity, is not exclusively determined by the formal criterion of their being the expression of an accepted 
law source, but the result of three elements combined: the formal element, plus effectiveness and legitimacy. Thus, the 
formal validity of the juridical norm leads to a presumption of legitimacy and effectiveness that plays an essential part in 
the norm achieving the proposed effects.
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Prezenta lucrare, elaborată cu multă modera-
ţie, nu este altceva decât o reaşezare a argu-

mentelor prin care noi, un colectiv de coautori, am 
afirmat că dreptul sportului face parte din familia 
dreptului, fiind în acelaşi timp subramură, cel puţin, 
a două ştiinţe şi anume: a ştiinţei dreptului şi a ştiinţei 
sportului [1]. De ce nu am manifestat o poziţie foarte 
tranşantă în legătură cu calificarea dreptului sportu-
lui ca fiind o ramură de drept în economia sistemelor 
de drept? Pentru că, abia acum ne putem sprijini şi 
noi pe argumentele doctrinare transfrontaliere, altfel 
spus ale societăţii contemporane globalizate care, în 
niciun caz, nu pot exclude sportul organizat din an-
samblul său. 

La începutul demersului nostru iniţiat în anul 
2009, în vederea motivării afirmaţiei potrivit căreia 
dreptul sportului este ramură şi ştiinţă a dreptului, 
am sugerat descifrarea conceptelor de ideologie a 
dreptului pe de o parte, şi de ideologie a sportului, 
pe de altă parte. Pentru aceasta, am sugerat parcurge-
rea unui scurt excurs filosofic cu privire la definirea 
unor concepte precum politică, politic şi putere [2]. 
Aplecându-ne cu parcimonie la lucrările unor autori, 
la care poate nu am fi putut avea acces în România 
anilor de dinainte de decembrie 1989, concluzio-
năm că, dreptul privit ca fenomen normativ trebu-
ie să reprezinte şi activitatea de realizare a acestuia 
într-un amplu fenomen social precum este sportul. 
Adică trebuie promovată siguranţa juridică a tuturor 
participanţilor la aceste activităţi, de influenţare a 
comportamentului, în temeiul unor cerinţe valorice, 
care să vizeze deopotrivă atât valorile dreptului, cât 
şi valorile pozitive ale sportului, mai ales în situaţia 
actuală de comercializare excesivă a sportului şi de-
venire în instrument excesiv al manipulării politice 

[3], care poate duce la legitimarea comportamentelor 
ilicite pe „terenul de sport” şi conex acestuia [4].

Recunoscându-se faptul că dreptul sportului s-a 
constituit ca ramură de drept distinctă (şi) în sistemul 

de drept al României vom putea „potenţa sarcinile 
de cercetare ştiinţifică atât în planul teoretic general, 
cât şi în planul cunoaşterii sectoriale”, deoarece în 
condiţiile globalizării „juriştii, nu-şi mai pot permite 
luxul abordărilor realizate doar din perspective strict 
locale” [5].

ştiinţa juridică trebuie să consoneze cu celelal-
te ştiinţe sociale. Ea nu are o competenţă exclusivă 
asupra unor adevăruri ce privesc adevărul juridic, ci 
trebuie să recunoască aspecte de ”competenţă concu-
rentă”. ştiinţa dreptului are nevoie acum de abordări 
inter- şi pluridisciplinare, în special, cu ştiinţa spor-
tului. În cazul nostru, realizarea dreptului, în legătură 
cu toate aspectele, care privesc securitatea juridică a 
tuturor participanţilor la activităţile sportive, reclamă 
considerarea recunoaşterii statutului de ramură de 
drept şi ştiinţă juridică de ramură a dreptului spor-
tului. „Sportul este un fenomen social şi economic 
în continuă dezvoltare, cu o contribuţie importantă 
la obiectivele strategice ale Uniunii Europene refe-
ritoare la solidaritate şi prosperitate. Idealul olimpic 
de dezvoltare a sportului în vederea promovării pă-
cii şi înţelegerii între naţiuni şi culturi, precum şi a 
educaţiei celor tineri, s-a născut în Europa şi a fost 
susţinut de Comitetul Olimpic Internaţional şi de Fo-
rul Olimpic European. Sportul îi atrage pe cetăţeni, 
dintre care majoritatea participă în mod regulat la ac-
tivităţi sportive. Acesta generează valori importante 
precum: spiritul de echipă, solidaritatea, toleranţa şi 
fair play-ul, contribuind la dezvoltarea şi împlinirea 
personală. De asemenea, sportul promovează contri-
buţia activă a cetăţenilor UE la consolidarea socie-
tăţii. Comisia recunoaşte rolul esenţial al sportului, 
mai ales la momentul de faţă, când este necesar să se 
apropie de cetăţeni şi să se ocupe de aspecte de care 
aceştia sunt direct interesaţi. Cu toate acestea, spor-
tul se confruntă cu pericole şi provocări nou apărute 
în societatea europeană, precum presiunea comerci-
ală, exploatarea tinerilor sportivi, dopajul, rasismul, 
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violenţa, corupţia şi spălarea banilor”(Cartea Albă a 
sportului, Introducere, alin.1-3). 

Statul democratic trebuie să facă din spiritual şi 
cultură un scop principal al activităţii sale. Demo-
craţia fără cultură înseamnă dezastru. Revoluţiile 
politice trebuie să deschidă calea revoluţiilor sociale 
– „revoluţia politică schimbă o formă de guvernă-
mânt, modifică instituţii, dar nu transformă elemen-
tele vieţii obişnuite şi nu modifică raporturile dintre 
clase sau grupe sociale – aceasta o face numai revo-
luţia socială” [6]. Revoluţia socială trebuie să vizeze 
respectul normelor sociale, inclusiv al normelor juri-
dice şi realizarea acestora. Raportul dintre declarari-
tatea legii şi efectivitatea ei (activitatea de executare 
şi respectare a legilor) constituie un reper apreciativ 
al existenţei statului de drept. Existenţa şi realizarea 
dreptului în activitatea sportivă reprezintă unele din 
condiţiile, care asigură ordinea publică naţională şi 
internaţională, mai ales în condiţiile sistemelor juri-
dice globalizate, care încorporează reglementări cu 
privire la activitatea sportivă. 

Cultura, implicit cea juridică, are şi rolul de a pre-
veni conduitele ilicite, inclusiv în activitatea de edu-
caţie fizică şi sport. Desfăşurarea activităţilor spor-
tive (cu implicarea atât a participanţilor activi, cât 
şi a celor pasivi) nu are drept scop de a se constitui 
mediu al violenţei, cauzator de prejudicii.            

Altfel, sportului nu i s-ar atribui un important rol 
de socializare. Considerându-se că sportul contribu-
ie la educaţia civică, s-a mers până acolo, încât aces-
ta a fost definit ca fiind „procesul prin care indivizii 
devin participanţi în societatea lor...”. Sportul fiind 
„o activitate fizică instituţionalizată, cu elemente de 
competiţie, în care performanţa fizico-psihică este 
importantă în final, iar participarea este guvernată de 
reguli care îşi au rădăcinile în organizarea sportivă 
oficială” [7]. 

În legătură cu existenţa unei ramuri de drept, doc-
trina de specialitate apreciază că obiectul reglemen-

tării (specificul relaţiilor sociale) reprezintă criteriul 
obiectiv de formare a ramurii de drept, iar metoda 
- criteriul subiectiv, determinat de voinţa legiuitoru-
lui, respectiv interesul puterii politice aflate la con-
ducerea societăţii [8]. 

Dreptul sportului şi-a validat apartenenţa la sis-
temele de drept ale statelor dezvoltate economic şi 
politic ale Uniunii Europene. De asemenea, pentru a 
putea fi interlocutori valabili în viaţa sportivă a soci-
etăţii moderne globalizate suntem parte a unor con-
venţii internaţionale, ce ţin de activitatea sportivă. 

În cele ce vor urma vom argumenta faptul că 
sportul, considerat fenomen social notabil, se reflectă 
vizibil şi pe plan normativ juridic. În legătură cu sis-
temul actelor normative care reglementează activita-
tea de educaţie fizică şi sport, în lucrarea noastră din 
2009, publicată în I.S.J.L., am precizat următoarele 

[9]: „Legalitatea trebuie să emane atât de la structu-
rile internaţionale ale sportului, cât şi de la dreptul 
pozitiv al unei ţări. Numai astfel, valorile umane, 
interesele legitime ale participanţilor la activităţile 
sportive organizate, vor avea garanţia protecţiei prin 
forţa de constrângere a statului. şi nu în ultimul rând 
garanţia că sensul dezvoltării sportului nu se va aba-
te de la respectul principiilor care l-au consacrat”. 
Activitatea sportivă organizată, subordonată unor 
organizaţii de drept public sau privat înfiinţate în 
acest scop, este ţinută de a respecta, atât prevederile 
regulamentelor interne şi ale structurilor internaţio-
nale ale sportului, cât şi ordinea juridică statală (care 
include şi prevederile acordurilor internaţionale la 
care România este parte sau a aderat). Că respectul 
normelor juridice aparţinătoare unui anumit sistem 
de drept – o obligaţie la care sunt ţinuţi toţi resorti-
sanţii săi, este un fapt ce nu mai comportă discuţii. 
Aceeaşi problemă se pune, fireşte, şi referitor la le-
galitatea sportivă. Este un fapt recunoscut că relaţiile 
juridice, în domeniul sportului, îmbină întotdeauna 
în cadrul lor, atât ordinea sportivă, cât şi ordinea de 
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stat [10], al căror echilibru variază în funcţie de stat 
şi regimuri politice. Legalitatea sportului se identifi-
că în interiorul a trei zone: zona ordinii de stat, zona 
terenului sportiv, zona instituţiei sportive. 

Zona ordinei de stat sau zona logisticii, cea care 
se referă la administrarea mijloacelor economice ale 
sportului şi la problematica răspunderii juridice sub 
diferitele ei forme (penale, administrative, discipli-
nare şi/sau materiale, civile delictuale sau contrac-
tuale, comerciale etc.) ceea ce conferă subiecţilor 
de drept, din raporturile juridice respective, garanţia 
protecţiei drepturilor subiective prin forţa coercitivă 
a statului. În această zonă, legalitatea statului ocupă 
tot sau aproape tot terenul. Având în vedere că cetă-
ţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacra-
te prin Constituţie şi prin alte legi (art.15 alin.1 din 
Constituţia României), ca de pildă cele care privesc 
dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la învăţătură, 
implicit dreptul de a participa sau a desfăşura activi-
tăţi sportive sunt garantate atât de legea fundamen-
tală a ţării, cât şi de pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului (art.20 din Con-
stituţia României). Ordinea de stat încorporează şi 
normele aparţinătoare acordurile internaţionale la 
care noi am aderat şi au obiect activitatea sportivă. 
Din aceste tratate europene amintim Convenţia Eu-
ropeană privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale 
spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în 
special la meciurile de fotbal; Convenţia Anti-Do-
ping, Charta europeană a sportului şi Codul eticii 
sportive, Rezoluţia Parlamentului European din 29 
martie 2007 privind viitorul fotbalului profesionist 
în Europa etc. În acest sens, un impact semnificativ 
l-a avut intrarea în vigoare a Cărţii Albe a Sportului, 
elaborată de Comisia Europeană la data de 11 iulie 
2007 [11], al cărui text a fost adoptat de Parlamentul 
European (8 mai 2008, Bruxelles) – dobândind forţă 
juridică odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 

Europeană şi a Tratatului de Instituire a Comunităţii 
Europene, la data de 1 decembrie 2009, Codul Mon-
dial Anti-Doping (The World Anti-Doping Code) 

[12, 13], Statutul Comitetului Olimpic Internaţional 
etc. Referitor la Codul WADA care va intra în vigoa-
re la 1 ianuarie 2021, se motivează raţiunea elaboră-
rii şi revizuirii permanente a acestui cod [14].

Zona terenului sportiv, a confruntării, izolată în 
unitatea sa de timp, loc şi scop, este zona de densita-
te maximală a sportului, unde ordinea sportivă pare 
să deţină monopolul.  

Aici, regulamentul sportiv este factorul principal, 
sau chiar domneşte în exclusivitate, datorită faptului 
că, fără el nu există competiţia. Învingătorul câştigă 
întotdeauna şi datorită regulamentului, iar adversarul 
său, într-un anumit fel, este învins şi de regulament. 
Legalitatea statului nu are de ce să intervină, decât în 
condiţiile în care, în timpul desfăşurării activităţilor 
sportive, s-ar încălca nu doar reglementările sporti-
ve, ci şi normele generale ale dreptului cu caracter 
imperativ, de pildă, s-ar cauza prejudicii prin fap-
te ilicite, prin abateri de la regulamentele specifice 
acestor activităţi. Sunt greu de delimitat zonele în 
care operează legalitatea statului, legalitatea terenu-
lui sportiv, precum şi legalitatea structurilor inter-
naţionale ale sportului. Aceeaşi problemă se pune şi 
atunci când, trebuie făcută distincţia dintre cei doi 
termeni - răspundere şi responsabilitate, în contextul 
generat de consecinţele pe care individul le suportă 
ca rezultat al unor conduite neconforme cu norme-
le sociale. Legalitatea de pe terenul de sport se află 
la confluenţa celorlalte două zone, interferând mai 
mult sau mai puţin cu ele, în funcţie de specificul 
activităţilor sportive. Asemenea constituirii norme-
lor de drept, şi constituirea regulilor de joc (înţelese 
ca norme care reglementează activităţile sportive, 
atât cele desfăşurate în timpul competiţiilor sporti-
ve, a demonstraţiilor şi manifestaţiilor cu astfel de 
caracter, cât şi a celor care le pregătesc pe acestea, 
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adică în timpul antrenamentelor sportive), ar trebui 
să satisfacă cerinţa, de a apăra drepturile subiective 
ale participanţilor, şi nu în ultimul rând, garanţia că, 
aceste activităţi nu vor perturba ordinea şi regulile de 
convieţuire socială. În sensul celor afirmate, putem 
porni de la accepţiunea pe care unii autori o atribu-
ie termenului de drept, considerat ca fiind nu numai 
o totalitate de norme, ci şi o totalitate de concepte, 
care permit transpunerea în drept a cerinţelor de fond 
ale vieţii sociale. De asemenea, şi de la interpreta-
rea filozofică a termenului de drept care, presupune 
existenţa unei acţiuni interne, care delimitează ceea 
ce este just, sau injust, în sfera afectivă a indivizilor.

În procesul de elaborare a regulilor de joc, valori-
zarea reprezintă o operaţie complexă, al cărei rezultat 
depinde de poziţia pe care se situează legiuitorul şi 
care exprimă voinţa comunităţii sportive. În activi-
tăţile sportive, trebuiesc ocrotite şi promovate valori 
ca de pildă: viaţa, sănătatea, integritatea corporală, 
demnitatea, dreptatea, echitatea, libertatea etc.

Apărarea şi promovarea valorilor juridice atri-
buite activităţilor sportive sunt apărate de normele 
juridice, pe când valorile morale cad sub incidenţa 
normelor morale. Legătura dintre valorile juridice şi 
cele morale subzistă şi datorită faptului că, de cel mai 
multe ori, valorile morale constituie suportul, funda-
mentul valorilor juridice. Aceeaşi relaţie, la rândul 
ei, se constituie şi în sfera normelor morale şi a celor 
juridice. În activitatea sportivă, datorită mai multor 
motive, conduita imorală poate atrage după sine şi 
răspunderea juridică. Responsabilitatea, astfel, va fi 
asociată cu răspunderea, goana după performanţă, 
fie cea din sportul de înaltă performanţă, fie chiar din 
celelalte forme de practicare ale activităţilor sporti-
ve, putând determina conduite ilicite cu un grad mai 
mare sau mai mic de pericol social. Regulile jocului 
nu-şi pot găsi aplicabilitate practică şi viabilă, dacă 
sunt rupte de ansamblul celorlalte norme. Cunoaş-
terea sistemului de drept, este necesară şi pentru cei 

care elaborează regulile jocului. Imperativul Nemo 
censetur ignorare legem se impune şi domeniului 
sportului. 

Regulile jocului se constituie, de obicei, inde-
pendent de voinţa statală. Ele se constituie, “nu ca 
urmare a unei decizii unilaterale a membrilor unei 
comunităţi ci, ca expresie a consimţământului aces-
tora”. Aşa dar, regula de joc reprezintă declaraţia ofi-
cială a acestui consimţământ. Regulile de joc astfel 
constituite, sunt în acelaşi timp şi declaraţia făcută 
de autoritatea unei comunităţi sportive asupra a ceea 
ce membrii săi şi-au dat consimţământul şi vor pu-
tea asigura certitudinea („legal certainty”) că vor fi 
garantate drepturile subiective aparţinătoare partici-
panţilor din activitatea sportivă [15]. 

Marea diversitate a activităţilor sportive a impus 
reglementări diferite. Conduita sportivilor, regulile 
de care sunt ţinuţi, ceea ce este permis sau interzis, 
diferă de la sport la sport. La fel şi valoarea şi/sau 
semnificaţia unei conduite. Astfel, abţinerea genera-
lă de a nu lovi cu pumnii este ţinută de a fi respectată 
în aproape toate disciplinele sportive. Dar ea nu este 
respectată, desigur, în cazul boxului, kickboxinglui, 
în unele din artele marţiale etc. De asemenea, pla-
cajul din rugby, legal în acest sport, este penalizat 
extrem de sever în fotbal.

Regula trebuie respectată de cei implicaţi, cu atât 
mai mult cu cât ei şi-au dat consimţământul la riscul 
ce poate interveni în urma participării la asemenea 
activităţi.

Comunitatea sportivă prevede toate mijloacele 
necesare pentru a apăra interesele (scopul) în vederea 
cărora au fost instituite regulile. Operează sancţiu-
nea de la formele cele mai uşoare, până la eliminare, 
sau suspendare. Sancţiunea este dictată de arbitru. 
Regula de joc este, totodată, o normă care impune 
şi conduita arbitrului. În cazul în care se creează un 
prejudiciu, prin depăşirea limitelor regulamentului, 
se poate angaja şi răspunderea arbitrului.
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Regulamentele cuprind reglementări care privesc 
dimensiunile terenului de joc, condiţiile de validitate 
ale participării la competiţii, echipamentul sportivi-
lor, reguli de desfăşurare ale jocurilor sau competiţi-
ei (reguli care obligă la o conduită corectă, reguli ce 
impun atacul, reguli ce obligă la o anumită ordine a 
rotaţiei jucătorilor - de pildă, în volei, durata şi de-
semnarea învingătorului etc.), abaterile de la regula-
ment, sarcinile arbitrilor, sancţiunile pentru abateri-
le de la regulament interdicţia de a folosi substanţe 
dopante şi tehnici (asimilate dopingului) interzise. 
În statutele federaţiilor sportive încep a fi inserate 
măsuri, care să prevină şi să combată abaterile de la 
regulile pariurilor sportive, practica aranjării meciu-
rilor şi rezultatelor sportive, se învederează existenţa 
corupţiei în sport, spălarea banilor prin sport etc.

Se cunoaşte că, regulile jocului, pe lângă funcţia 
de asigurare a certitudinii juridice, trebuie să asigure 
echitatea şi să facă jocul interesant. Această a tre-
ia funcţie de a face ca jocul să fie interesant, oferă 
dinamicitatea, spectaculozitatea activităţii sportive. 
Schimbarea regulilor, oricare ar fi motivul care o de-
termină, nu poate, şi nu are voie să excludă sau să 
limiteze conţinutul celorlalte funcţii.

De fapt, prevederile unui anumit regulament spor-
tiv nu vor putea fi modificate unilateral de o echipă, 
club sau federaţie sportivă. Federaţia sportivă va pu-
tea modifica astfel de prevederi, numai dacă disci-
plina sportivă pe care o coordonează are un caracter 
local. În toate celelalte cazuri, modificările regulilor 
jocului, vor fi de competenţa Federaţiilor Internaţi-
onale, a Uniunilor Federaţiilor Internaţionale şi în 
cazul disciplinelor sau al jocurilor care fac parte din 
marea familie a sporturilor olimpice, de Comitetul 
Olimpic Internaţional. Acest lucru conferă protecţia 
împotriva ingerinţelor altor interese (de natură patri-
monială, a unor anumite politici etc.), de manifestări 
de fanatism şi şovinism sportiv etc., care pot altera 
valorile etice ale sportului.

Astfel privite, regulile jocului, pot contribui la re-
alizarea unei educaţii civice, bază a unei reale demo-
craţii. Regulile jocului au atât caracter juridic, cât şi 
caracter moral. Aceste norme, cu caracter mixt, care 
sunt operante în zona de densitate maximală a spor-
tului, trebuie să fie respectate de toţi participanţii. 
Abaterile de la ele sunt sancţionate obligatoriu atât 
de arbitri, cât şi de forurile conducătoare ale acestor 
domenii de activitate. Astfel, pe terenul sportiv, vom 
avea şi responsabilitate, dar şi răspundere.

Dacă recunoaştem că sistemul de drept ar putea 
încorpora şi instituţia relaţiilor juridice operante 
pe terenul sportiv, cunoscând faptul că, pe terenul 
sportiv, operează de drept, atât legalitatea statului 
cât şi legalitatea structurilor sportului, şi că obiectul 
reglementărilor juridice ale acestui fenomen social 
notabil este deja bine definit, putem afirma că drep-
tul sportului se poate impune ca o ramură de drept de 
sine stătătoare. Această ramură încorporează relaţii 
sociale speciale, care vor fi reglementate de norme 
juridice aparţinătoare unor diferite ramuri de drept, 
dar şi de normele unor organizaţii sportive neguver-
namentale, ce au primit investitura legitimităţii şi 
legalităţii. În sprijinul acestei afirmaţii, preluăm din 
teoria modernă a dreptului că validitatea formelor, 
modul specific de a exista al acestora nu este însă 
determinată numai de criteriul formal al exprimării 
lor într-o formă acceptată ca izvor de drept, ci rezul-
tă din îmbinarea a trei elemente: cel formal, cel de 
efectivitate şi cel de legitimitate. Validitatea formală 
a acestor reguli de joc face să se nască o prezumţie 
de legitimitate şi de efectivitate, constituind un ele-
ment hotărâtor pentru producerea efectelor urmărite 
de regula respectivă [16]. Răspunderea juridică poa-
te fi angajată, în anumite situaţii, şi în sarcina celor 
care, prin conduita lor, se abţin de la sancţionarea 
abaterilor de la regulamentele sportive. 

În fine, între cele două zone, există zona institu-
ţiei sportive, zonă complexă, eterogenă în care ac-
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ţionează structurile internaţionale. Fiecare unitate 
elementară, federaţie, CIO (Comitetul Olimpic In-
ternaţional), ACNO (Asociaţia Comitetelor Naţiona-
le Olimpice), asociaţie continentală a CNO (Comitet 
Naţional Olimpic), ASOIF (Asociaţia Federaţiilor 
Internaţionale Olimpice de vară), AIWF (Asocia-
ţia Federaţiilor Internaţionale Olimpice de iarnă), 
ARISF (Association of the Recognized International 
Sports Federations), AGFIS (Asociaţia Generală a 
Federaţiilor Internaţionale a Sporturilor) etc. îşi gă-
seşte locul aici. Ea se organizează şi funcţionează, 
stabilindu-se material şi juridic pe teritoriul unui stat 
(de exemplu: Tribunalul de Arbitraj al Sportului cu 
sediul la Lausanne [17]). 

Structurile internaţionale ale sportului (structura 
fiind, de fapt, un ansamblu alcătuit dintr-o serie de 
fenomene solidare, astfel încât fiecare dintre ele de-
pinde de celelalte şi nu poate fi ceea ce este decât în 
cadrul şi datorită relaţiilor sale cu acestea) au două 
carac teristici şi anume: sunt organizaţii neguverna-
mentale şi au primit o învestitură sportivă. Dezvol-
tarea extraordinară a sportului contemporan, pe mari 
arii geografice, a determinat creşterea numărului de 
participanţi şi înfiinţarea de noi organizaţii sportive. 
Înfiinţarea acestor noi organizaţii sportive a avut şi 
are drept consecinţă, împovărarea structurilor inter-
naţionale ale sportului. Acest fapt atrage după sine 
o mulţime de întrebări. Una, dintre acestea, ar fi: ce 
loc au ocupat şi pot ocupa structurile internaţionale 
ale sportului în organizarea juridică şi economică a 
lumii în care ele acţionează? Răspunsul la această în-
trebare nu poate fi dat numai în măsura în care iden-
titatea instituţională a acestor structuri se raportează 
la atributele de legitimitate şi legalitate. 

Este de netăgăduit faptul că zonele de legalitate 
sportivă – zona terenului sportiv şi zona structurilor 
internaţionale ale sportului pot fi, aşa cum de altfel 
sunt deja calificate domeniu/ramura de drept Lex 
Sportiva. Dar, Lex sportiva este într-o indisolubilă 

relaţie cu zona ordinii de stat a României care are, 
mai nou, cel puţin, o dimensiune europeană – vi-
zând, în parte, principiile Dreptului Uniunii Euro-
pene. şi dacă ne referim la principiile dreptului în 
sfera de aplicare a domeniului sportului, şi aici poate 
opera afirmaţia potrivit căreia: „În funcţie de sfera 
de aplicare, principiile sunt clasificate în principii 
fundamentale ale dreptului în ansamblul său, numite 
şi principii constituţionale sau principii generale ale 
dreptului (generalia iuris principia), şi principii de 
ramură, proprii anumitor ramuri sau mai degrabă 
anumitor domenii ale dreptului (specialia/particu-
laria iuris principia). Nu există un text de lege care 
să enumere, în mod complet, cele două categorii de 
principii, ele fiind deduse pe cale de interpretare de 
către autori, fie teoreticieni ai dreptului (în general), 
fie specialişti în anumite arii ale acestuia” [18]. Ar fi 
de discutat dacă o Lex specialia, generatoarea princi-
piului specialia generalibus derogant - adagiu latin 
exprimând regula potrivit căreia clauzele (dispozi-
ţiile) speciale derogă de la cele generale, în vreme 
ce acestea din urmă nu sunt susceptibile să deroge 
de la cele dintâi, poate să aibă aceeaşi forţă juridică 
de înlăturare a principiilor dreptului în instanţele co-
laterale instanţelor de drept comun, în cazul nostru 
Tribunalul de Arbitraj al Sportului de la Lausanne, 
care arbitrează litigiile privind cazurile de dopaj în 
sport potrivit reglementărilor Codul Mondial Anti-
Doping intrat în vigoare în anul 2015 [19]. 

Potrivit Cărţii Albe (a UE) a Sportului, se recu-
noaşte specificitatea relaţiilor juridice caracteristică 
sportului. specificitatea sportului se referă la ace-
le reglementări care privesc regulamentele de joc, 
sau reglementările din zona terenului sportiv, care 
au sancţiunile lor proprii şi nicidecum la acapara-
rea sancţionatorie, ca obiect al instanţelor sportive, 
a litigiilor care privesc drepturile fundamentale ale 
omului. Specialiştii din domeniul sportului, confrun-
taţi nemijlocit cu nenumărate probleme în ce priveşte 
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judecata morală, responsabilităţile şi iresponsabilită-
ţile organismelor sportive şi a celor care desfăşoară 
activităţi conexe acestora, par din ce în ce mai inte-
resaţi în a-şi forma o viziune concretă şi coerentă în 
acest domeniu. Potrivit celor prezentate se afirmă că 
sportul, şi cel olimpic, s-a profesionalizat şi comer-
cializat excesiv. În acest sens putem răspunde că şi 
activităţile profesionale sportive înţelese în termenii 
Noului Cod Civil român, şi nu numai, trebuie să se 
supună reglementărilor juridice. Apoi, potrivit noilor 
interpretări ale dreptului privind conceptul de etică 
este necesar să menţionăm următoarele: Imperative-
le de eficienţă şi eficacitate ale demersului profesi-
onal al celor implicaţi în sport trebuie a fi însoţite şi 
de imperativul legalitate (în acord cu comandamen-
tele eticii juridice a sportului, implicit ale profesii-
lor sportive şi conexe acestora). Am făcut referire 
la conceptul de „etică juridică” [20] – comandament 
ce trebuie impus tuturor profesioniştilor implicați în 
activităţile sportive. Astfel, „conceptul de etică, şi cu 
atât mai mult cel de etică juridică, este poliseman-
tic. Studierea eticii juridice, ca parte a eticii aplica-
te, constituie un imperativ nu numai pentru ştiinţa 
dreptului, ci şi pentru filosofia morală. Din aceste 
considerente, „filosofia morală a fost marcată, în ul-
timii ani, de dezvoltarea singulară a subdomeniului 
ei cunoscut sub denumirea de „etici aplicate” [21]. 
Cercetarea eticii juridice, parte a eticii profesionale, 
se află într-o fază incipientă în România şi nu numai. 
Aşa se explică interesul foarte scăzut, al profesio-
niştilor (sportivi, antrenori, medici etc.), al presei, 
al politicienilor, al celor care au încremenit valorile 
sportului în societatea antică [22]. Este adevărat că 
suntem în prezenţa unor posibile interpretări ce nu ar 
responsabiliza faptele de malpraxis ale profesionişti-
lor, pentru că se invocă existenţa unor coduri de etică 
ale unor anumite profesii, inclusiv sportive – toate în 
interesul întârzierii angajării instituţiei răspunderii 
juridice. Astfel, în timp ce etica reprezintă un produs 

al convieţuirii într-o comunitate, cuprinzând norme 
de conduită, care nu sunt produsul unor organisme 
statale şi, pe cale de consecinţă, încălcarea lor nu 
poate fi sancţionată de stat, dreptul, ca ansamblu de 
norme juridice, este produsul direct al voinţei stata-
le, a căror încălcare atrage aplicarea unor sancţiuni 
din partea statului. Pornind de la situaţia dată, în care 
cele două concepte sunt separate total, este foarte 
greu de definit un concept mixt, hibrid, care să fie 
denumit etică juridică, deoarece, eticul şi juridicul, 
în esenţă, se deosebesc. Faptul că normele juridice 
trebuie să fie drepte, echitabile şi, de aceea, pătrunse 
de valorile etice, morale, nu înseamnă că ele vor fi şi 
norme etice, după cum normele etice, prin valorile 
importante pe care le protejează şi a căror încălcare 
va atrage tot o sancţiune (morală, de astă dată), nu 
înseamnă că ţin de domeniul dreptului [23]. În anali-
za conceptului de etică juridică, va trebui să se aibă 
în vedere şi conţinutul noţiunii de „deontologie” – în 
care se evidenţiază normele etice, morale, juridice, 
tehnice, reguli la care este ţinută exercitarea oricărei 
profesii [24]. 

Din lucrare se desprinde concluzia potrivit că-
reia dreptul sportului s-a constituit ca o ramură dis-
tinctă şi în sistemul de drept al României, precum şi 
subramură a ştiinţei dreptului şi a ştiinţei sportului. 
Noul statut al dreptului sportului în România, şi de 
pretutindeni, va potenţa sarcinile de cercetare ştiin-
ţifică atât în planul teoretic general, cât şi în planul 
cunoaşterii sectoriale, favorizând astfel realizarea 
dreptului în domeniul specific adică, încadrarea do-
meniului educaţie fizice şi sportului în contextul şi 
în rigorile unei conduite civilizate, de cea mai înaltă 
moralitate, dar şi de strictă legalitate şi responsabili-
tate. Este cunoscut faptul că sportul reflectă valorile 
societăţii care-l generează şi nu se poate abate de la 
valorile statului/statelor de drept. 

Propunem universităţilor formarea competenţe-
lor în legătură cu domeniul dreptului sportului atât 
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în cadrul facultăţilor de drept, cât şi însuşirea culturii 
juridice de către studenţii facultăţilor de educaţie fi-
zică şi sport. Programele de studii denumite „dreptul 
sportului” sunt deja o preocupare importantă a uni-
versităţilor de pretutindeni [25]. 
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Necesitatea studierii fenomenelor juridice din 
trecut este determinată de o logică educaţi-

onală ce caută să legitimeze prezentul prin interme-
diul evocării experienţelor trecutului. Astfel, expe-
rienţa trecutului ne demonstrează conexiunea între 
transformările social-economice şi instituţiile puterii 
de stat, fiindcă de ea depinde ce valori va proteja le-
gislatorul, prin urmare nu numai experienţa pozitivă, 
dar şi greşelile pot servi progresului și ar putea da o 
serie de răspunsuri insucceselor de astăzi în realiza-
rea programului reformei judiciare şi de drept.

Un subiect discutabil în literatura de specialitate 
reprezintă Regulamentele Organice ale Moldovei și 
Valahiei ( în vigoare de la 1 mai 1831 în Valahia şi de 

la 1 ianuarie 1832 în Moldova). Pe parcursul timpu-
lui, de la epocă, la epocă Regulamentele Organice, 
au fost evaluate diferit în literatura istorico-juridică, 
asupra lor planând o anumită neîncredere, deoarece 
au fost elaborate și aprobate de către autoritățile im-
periale ruse. 

Mulţi autori, consideră că Regulamentele Orga-
nice reprezintă prima constituţie scrisă românească, 
alţii susțin faptul că ele „au ţinut lor de constituţie”. 
Astfel, George Alexianu menţionează că Regula-
mentele Organice au ţinut 27 de ani loc de Constitu-
ţie în Principatele Române [1]. Din punct de vedere 
al conţinutului său material Regulamentele Organice 
reprezintă, după unii autori, o Constituţie, apreciere 

CZU: 340.1

EvAlUAREA REGUlAMENTElOR ORGANICE ÎN lITERATURA 
ISTORICO-jURIDICĂ

În articol sunt prezentate opiniile specialiștilor referitor la aprecierea Regulamentelor Organice ale Moldovei și Vala-
hiei. Rezumând opiniile diferitor autori, susţinem ideea, că deşi, Regulamentele Organice nu au fost adevărate constituţii, 
ele au avut un caracter constituţional şi reprezintă o constituţie incompletă, o lege fundamentală, o lege prin care s-au 
stabilit în special normele fundamentale pentru organizarea statului.

Cuvinte-cheie: Regulamentele Organice, constituție, acte cu caracter constituțional.

EvAlUATION OF ORGANIC REGUlATIONS IN THE HISTORICAl-lEGAl lITERATURE

In the article presented the opinions of specialists regarding the appreciation of the organic regulations of Moldova 
and Valahia.

 Summarizing opinions of various authors, we support the idea that while the Organic Regulations were not the true 
constitutions, they had a constitutional character and represent an incomplete constitution, a fundamental law, a law by 
which they were established in particular the fundamental rules  for the organization of the state.
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menţionată, chiar în tratatul de la Petersburg din ia-
nuarie 1834 [2]. Deşi autorităţile ruse au ocolit cu-
vântul de „Constituţie”, prin Convenţia de la Acker-
man cerându-se să se alcătuiască un „Regulament” 
sub numele acesta modest „e o adevărată Constituţie 
a ţării” [3]. Constantin Stere reia afirmaţiile de mai 
sus, Regulamentele Organice fiind numite de către 
profesor ”prima constituţie scrisă a ţărilor româneşti 
sau dacă se ţine seama de Ucazul imperial din Ba-
sarabia, Regulamentele Organice ar fi a II-a” [4]. În 
acord cu această părere, A.D. Xenopol relevă faptul 
că Regulamentele Organice „căuta-se să prindă via-
ţa românească, şovăindă şi plutitoare în voia întâm-
plării, în reguli precise, fixe şi nestrămutate ale unor 
prevederi formulate în chip general. Ideea statului se 
năştea pentru prima oară la români, în concepţia ei 
modernă, ca viaţa unui tot întemeiat pe norme ob-
şteşti, adică pe legi” [5]. 

Andrei Rădulescu consideră că deşi la întocmi-
rea lor s-a ţinut seama şi de instrucţiunile ruseşti, 
ele cuprind totuşi o puternică influenţă franceză, nu 
numai ca fond, ci şi ca formă. Astfel în organizarea 
statului, există Adunarea Obştească şi Adunarea Ob-
ştească Extraordinară, corpuri care se aseamănă cu 
ceea ce numim astăzi Parlament, obişnuit şi Adunare 
Constituantă sau Camere de revizuire. Aceste idei 
n-au putut fi luate decât din Franţa. Pe de altă parte, 
şi modul cum au lucrat acele Adunări, cunoscut din 
Analele parlamentare, arată că este înrâurit de ceea 
ce era în Franţa [6]. 

Deoarece Regulamentele Organice se deosebesc 
prin conţinutul lor de constituţiile adoptate în ace-
eaşi perioadă în Europa Apuseană, Tudor Drăganu le 
consideră mai curând coduri constituţionale şi admi-
nistrative decât constituții propriu-zise [7], afirma-
ţie susţinută şi de către Ion Deleanu care afirmă că 
„în ambianţa constituţiilor europene, adoptate după 
Revoluţia Franceză din 1879, ele sunt însă mai cu-
rând un fel de coduri constituţionale, administrative, 
cuprinzând, pe lângă diferitele reguli privitoare la 
organizarea puterilor statului şi la raporturile dintre 

acestea, numeroase norme de drept administrativ şi 
financiar, dispoziţii de procedură civilă şi de drept 
civil” [8].

Regulamentele Organice, opinează Dumitru Firo-
iul cuprind, prin dispoziţiile lor, atât atribuţie de lege 
juridică fundamentală, atunci când se ocupă de pro-
blemele organizării de stat, cât şi atribute de cod de 
legi, în restul problemelor. Sub forma codului de legi, 
Regulamentele Organice au fost o legiuire feudală, dar 
în condiţiile dezvoltării ţărilor noastre şi ale unor influ-
enţe din afară, a continuat şi unele principii noi [9].

Unii autori, îndeosebi în literatura socialistă, au 
apreciat Regulamentele Organice ca simple acte de 
tip feudal [10], ce nu pot fi considerate constituţii.

Alţi autori în studiile lor urmăresc, în special, 
clarificarea problemei caracterului lor feudal sau 
modern. Astfel, Constantin Giurescu precizând că 
Regulamentele Organice „au fost de fapt o adevărată 
Constituţie, prima Constituţie scrisă românească,” 
relevă caracterul lor aristocratic, care favoriza pătura 
boierească şi îi apăsa pe ţărani [11]. 

Prin adoptarea Regulamentelor Organice la 
intersecția dintre două modele de gândire politică – 
unul aparținând mentalității feudale încă puternică 
în sud-estul european, celălalt fiind pliat pe noile ce-
rinţe ale vieţii politice şi internaţionale moderne – îşi 
găseşte expresia într-un compromis sui generis: pe 
de o parte menţinerea încă a unor instituţii medie-
vale, pe de altă parte apariţia multor instituţii care 
prefigurează lumea modernă [12].

 Constantin Stere declara că Regulamentele Or-
ganice erau foarte defectuoase în ce priveşte garan-
ţia drepturilor cetăţeneşti şi în ele „nu găsim decât 
crâmpeie, care se referă mai mult la drepturile boie-
rilor, decât la drepturile cetăţeneşti” [13]. 

Septimiu Albini în Introducerea sa la colecţia 
Anul 1848 în Principatele Române, recunoscând 
„că faţă de anarhia şi volnicia de mai înainte, Re-
gulamentule Organice constituiau un oarecare 
progres”, le aducea trei capete de acuzare: starea 
revoltătoare creată prin Regulamente ţăranilor, sis-
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temul electoral, care făcea din obşteasca adunare o 
parodie parlamentară şi ,,menţinerea rangurilor şi 
privilegiilor” [14]. 

Anastasie Iordache le consideră un amestec he-
teroclit de principii moderne de administrare şi or-
ganizare statală şi principii anacronice, retrograde, 
ultraconservatoare în domeniile politic şi social. Ele 
se dovedeau constituţia ideală pentru deţinerea tutu-
ror privilegiilor şi monopolului puterii de către clasa 
dominantă, sub protecţia Curţii din Petersburg [15]. 

Dacă unii autori le apreciază preponderent pozi-
tiv sau după caz, le critică, sunt şi autori a căror opi-
nie este greu de situat pe una din cele două poziţii. 
Cu titlul de exemplu poate fi menţionat Gh. Platon 
care afirma pe de o parte că „ noua legiuire restrân-
gea progresul în limitele compatibile cu privilegiile 
boierimii…”, iar pe de altă parte, susţinea că „ Regu-
lamentele Organice au înlăturat o serie de instituţii şi 
practici feudale, au creat un aparat modern şi un cli-
mat mai propice pentru dezvoltarea noului …”, fapt 
ce constituie „un netăgăduit progres” [16]. 

Astfel, Regulamentele Organice apar ca o unitate 
a contrariilor, ca o unire între pozitiv şi negativ şi cu 
toate deficiențele lor, ele au avut o influență pozitivă 
pe calea modernizării.

 Până în 1859, ele au funcționat ca legi funda-
mentale (constituţii) şi au ajutat la modernizarea și 
uniformizarea structurilor sociale, economice, ad-
ministrative și politice, care începuseră în decadele 
precedente. Principatele Româneşti, depărtându-se 
de lumea otomana orientala au început să-şi spună 
cuvântul în spaţiul spiritual al Europei de Vest.

În concluzie, rezumând opiniile diferitor autori, 
susţinem ideea, că deşi, Regulamentele Organice nu 
au fost adevărate constituţii, ele au avut un caracter 
constituţional şi reprezintă o constituţie incompletă, 
o lege fundamentală, o lege prin care s-au stabilit 
în special normele fundamentale pentru organizarea 
statului.

 Din totalul dispoziţiilor regulamentare se iden-
tifică o concepţie modernă şi temeinică despre in-

stituţiile statale. Astfel încât, merită să fie studiate 
de către jurişti, istorici şi oameni politici, deoarece 
multe lucruri interesante se pot încă găsi în manus-
crise arhaice.
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Introducere. Procedura angajării răspunderii 
Guvernului în faţa Parlamentului asupra unui 

program, asupra unei declaraţii de politică generală 
sau a unui proiect de lege a fost introdusă în articolul 
1061 din Constituţia Republicii Moldova, ca urmare 
a revizuirii Constituţiei operate prin Legea nr.1115-
XV din 5 iulie 2000 [19]. Legiuitorul constituant 
a instituit, pe lângă funcţia de bază de legiferare a 
Parlamentului, și alte modalităţi de legiferare. Astfel, 
potrivit art.60 alin.(1), art.66 lit.a) și art.72 alin.(1) din 
Constituţie, funcţia de legiferare uzuală aparţine Par-

lamentului, iar celelalte două modalități excepţionale 
de legiferare se află la dispoziţia Guvernului, care îi 
permit acestuia, în anumite condiții, să intre în sfera 
de reglementare primară a relaţiilor sociale: 1) fie 
prin angajarea răspunderii în faţa Parlamentului (prin 
proiecte de legi ordinare și/sau organice) (art.1061 din 
Constituție) și 2) fie prin emiterea de ordonanţe (acte 
normative cu putere de lege ordinară) (art.1062 din 
Constituție). În temeiul articolului 1061 alin.(1) din 
Constituție, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în 
faţa Parlamentului asupra unui program, asupra unei 
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declaraţii de politică generală sau a unui proiect de 
lege. De asemenea, norma constituțională stabilește 
că Guvernul este demis, dacă moţiunea de cenzură, 
depusă în termen de 3 zile de la prezentarea progra-
mului declaraţiei de politică generală sau a proiectului 
de lege, a fost votată cu votul majorității deputaților 
(aleși - n.a.). Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul 
de lege prezentat se consideră adoptat, iar programul 
sau declaraţia de politică generală devine obligatorie 
pentru Guvern [1, art.1061].

Materiale utilizate şi metode aplicate. În proce-
sul studiului au fost utilizate metodele analizei, sinte-
zei şi comparaţiei. Materialele folosite sunt cercetările 
din domeniul vizat, precum şi cercetările legislaţiei în 
vigoare și jurisprudența Curții Constituționale. 

Scopul studiului: înaintarea unor propuneri de 
lege ferenda privind amendarea Regulamentului Par-
lamentului, astfel ca: 1) Adresa Curții Constituționale 
nr.PCC-01/28a din 22 decembrie 2011 să fie executată 
și 2) înlăturat vidul legislativ. 

Rezultate obținute și discuții. Reținem: Guver-
nul Republicii Moldova a făcut uz pentru prima dată 
de institiția juridică a angajării răspunderii în fața 
Parlamentului în anul 2010. Pe 27 septembrie 2010, 
Guvernul aprobă Hotărârea nr.909 privind angajarea 
răspunderii asupra proiectului de lege pentru modi-
ficarea şi completarea unor acte legislative. Urmare 
a faptului că nu a fost depusă o moțiune de cenzu-
ră, proiectul de lege în cauză se consideră adoptat, 
și astfel în cadrul normativ național a apărut Legea 
nr.244 din 1 octombrie 2010. Totodată, trebuie să 
menționăm că Legea nr.244/2010 a fost adoptată în-
tr-o perioadă când Parlamentul era deja dizolvat și 
acesta nu era în drept să adopte asemenea acte ofici-
ale, deoarece începând cu 29 septembrie 2010, nicio 
lege organică nu mai putea fi adoptată de către Par-
lament. Aşa dar apare întrebarea, dacă Parlamentul 
avea, începând cu 29 septembrie 2010, un mandat 
limitat, atunci cum președintele Parlamentului putea 

să semneze, pe 1 octombrie 2010, o lege organică 
neavând deplină putere? Atenție: A două angaja-
re a Guvernului a fost recunoscută de către Curtea 
Constituțională ca fiind neconstituțională. Înalta 
Curte, prin Hotărârea nr.28 din 22 decembrie 2011, 
a constatat că Legea nr.184 din 27 august 2011, fiind 
supusă controlului constituţionalităţii, a fost adopta-
tă printr-o procedură de angajare a răspunderii Gu-
vernului contrară articolului 1061 din Constituţie. 

Adoptarea legilor, în condiţiile angajării răspun-
derii Guvernului, prezintă prin sine o procedură 
legislativă specială, prin care un proiect de lege, la 
iniţiativa Guvernului, cu riscul demiterii sale, poate 
obţine calitatea de lege fără a fi amendat și votat de 
către deputaţi. Prin urmare, în acest caz, se va opera 
cu votul „tacitˮ al deputaților.

Observăm că, în ultima perioadă, Guvernul Re-
publicii Moldova face abuz de instituția juridică a 
angajării răspunderii în fața Parlamentului. Așadar, 
pentru a înțelege mai bine lucrurile vom analiza prac-
tica angajării răspunderii Guvernului, în afara oricărei 
sesiuni, în perioada 2018 – 2019. Astfel, constatăm 
că a doua sesiune ordinară din 2018, a Parlamentului 
de legislatura a XX-a s-a încheiat la 14 decembrie 
2018. La 21 decembrie 2018, Guvernul Republicii 
Moldova a adoptat Hotărârea nr.1267 privind anga-
jarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru 
modificarea Legii nr.313/2018 cu privire la acordarea 
suportului unic unor beneficiari de pensii [41]. Hotă-
rârea Guvernului nr.1267/2018 a fost publicată la 22 
decembrie 2018, în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.504-511, art.1340 [27]. La 21 decembrie 
2018, Biroul permanent al Parlamentului Republicii 
Moldova, până la publicarea HG nr.1267/2018 în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova (22 decem-
brie 2018) [27], a luat act de angajare a răspunderii 
Guvernului în fața Parlamentului asupra proiectului 
de lege pentru acordarea suportului unic beneficiarilor 
de pensii [38; 51] Președintele Parlamentului a semnat 
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Legea nr.342 din 24.12.2018 pentru modificarea Legii 
nr.313/2018 cu privire la acordarea suportului unic 
unor beneficiari de pensii (suport unic în sumă de 600 
de lei), care a intrat în vigoare la 18 ianuarie 2019, 
odata cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.13-21, art.78 [28].

Reținem: Legiferarea, in extremis, prin angajarea 
răspunderii Guvernului, are loc în fața Parlamentului 
[5, §56], fapt neatestat în aces caz. Atenție: Sesiunea 
a doua ordinară (septembrie - decembrie) din anul 
2018 s-a încheiat la 14 decembrie 2018 [13; 26]. La 
caz, reținem că Parlamentul Republicii Moldova, 
până la finele anului 2018, nu a mai fost convocat 
în nicio sesiune extraordinară sau specială [31]. Prin 
urmare, depunerea la Secretariatul Parlamentului a 
hotărârii Guvernului privind angajarea răspunde-
rii cu materialele anexate, fără prezentarea acestui 
act politic de angajare a răspunderii în şedinţa ple-
nară, nu corespunde cerinţelor art.1061 alin.(1) din 
Constituție privind angajarea răspunderii în faţa Par-
lamentului [1; 5 §56; 20].

Trebuie de menționat faptul că Guvernul Repu-
blicii Moldova, deja în ședințele sale din 11 februa-
rie 2019 [42] și, respectiv, 7 martie 2019 [43] și-a 
angajat răspunderea asupra mai multor proiecte de 
legi. Atenție: Aceste proiecte de legi (șapte aprobate 
în ședința Guvernului din 11 februarie 2019 și, re-
spectiv, nouă proiecte de legi aprobate în ședința Gu-
vernului din 7 martie 2019) de asemenea nu au fost 
prezentate în fața Parlamentului, așa cum e statuat în 
art.1061 alin.(1) din Constituție și Hotărârea Curții 
Constituționale nr.28/2011 [5, §56; 20].

Astefel, Guvernul Republicii Moldova, în ședința 
sa din 11 februarie 2019, a adoptat șapte hotărâri 
[42; 44] prin care a aprobat șapte proiecte de legi 
privind angajarea răspunderii în fața Parlamentu-
lui. Aceste hotărâri ale Guvernului (HG nr.96/2019, 
HG nr.97/2019, HG nr.98/2019, HG nr.99/2019, 
HG nr.100/2019, HG nr.101/2019, HG nr.102/2019) 

au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.48 din 12 februarie 2019, art.82 – 88. 
Iată infra hotărârile Guvernului nr.96 – 102 din 
11.02.2019:

1) Hotărârea Guvernului nr.96 din 11.02.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege pentru modificarea Codului contravențional al 
Republicii Moldova nr.218/2008;

2) Hotărârea Guvernului nr.97 din 11.02.2019 
pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege cu privire la modificarea unor acte legislative;

3) Hotărârea Guvernului nr.98 din 11.02.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectu-
lui de lege cu privire la modificarea articolului 
10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 
nr.303/2018;

4) Hotărârea Guvernului nr.99 din 11.02.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege pentru modificarea articolului 14 din Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 
nr.300/2018;

5) Hotărârea Guvernului nr.100 din 11.02.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege pentru modificarea unor acte legislative;

6) Hotărârea Guvernului nr.101 din 11.02.2019 
cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectu-
lui de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea 
nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”;

7) Hotărârea Guvernului nr.102 din 11.02.2019 
pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege privind declararea utilității publice pentru lucră-
rile de interes național de construcție a Terminalului 
Vamal Centru și a zonei rezervate de extindere. 

Atenționăm: pe site-urile www.justice.md, www.
lex.justice.md, www.legis.md este indicată data in-
trării în vigoare a acestor hotărâri ale Guvernului 
– „12.03.2019ˮ, însă în conformitate cu statuările 
§65 din HCC nr.28/2011, la momentul prezentării în 
plenul Parlamentului a proiectului de lege, hotărârea 
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Guvernului de angajare a răspunderii în faţa Legisla-
tivului trebuie să fie în vigoare. 

Constatăm că, în decurs de trei zile, nu a fost 
depusă nicio moțiune de cenzură și astfel, la 15 fe-
bruarie 2019, președintele Parlamentului Republicii 
Moldova a semnat legile nr.12 – 18 prin care Guver-
nul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului. 
Infra prezentăm aceste legi:

1) Legea nr.12 din 15.02.2019 pentru modifica-
rea Codului contravențional al Republicii Moldova 
nr.218/2008;

2) Legea nr.13 din 15.02.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative;

3) Legea nr.14 din 15.02.2019 cu privire la mo-
dificarea articolului 10 din Legea bugetului de stat 
pentru anul 2019 nr.303/2018;

4) Legea nr.15 din 15.02.2019 pentru modifica-
rea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018;

5) Legea nr.16 din 15.02.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative;

6) Legea nr.17 din 15.02.2019 pentru modificarea 
articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Eco-
nomică Liberă „Bălţi”;

7) Legea nr.18 din 15.02.2019 privind declararea 
utilității publice pentru lucrările de interes național 
de construcție a Terminalului Vamal Centru și a zo-
nei rezervate de extindere.

Urmare a analizei conținutului proiectelor de lege 
cu legile adoptate constatăm următoarele:

Art.I din Legea nr.12 din 15.02.2019 pentru 1. 
modificarea Codului contravențional al Republicii 
Moldova nr.218/2008 a fost completat cu sintag-
mele: „ , cu modificările ulterioare, ˮ și „Articolul 
419. biroul Național de statisticăˮ, iar art.II cu tex-
tul „în Monitorul Oficial al Republicii Moldovaˮ.

Art.I – III și art.V din Legea nr.13 din 15.02.2019 2. 
pentru modificarea unor acte legislative au fost com-
pletate cu sintagmele „ , cu modificările ulterioa-

re, ˮ, iar art.VI alin.(1) din lege a fost completat cu 
textul „în Monitorul Oficial al Republicii Moldovaˮ. 
În titlul Legii sintagma „cu privire laˮ a fost sub-
stituită cu „pentruˮ. Mai mult, versiunea art.III din 
proiectul de lege propus de Guvern a fost publicată 
în lege într-o nouă redacție: „denumirea articolului 
se completează în final cu textul „ , precum și a 
informației aferente raporturilor de muncă pentru 
stabilirea drepturilor sociale și medicale”; la ali-
neatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins: 
„Prezentarea cu informație neautentică și/sau in-
completă a dării de seamă fiscale și a informației 
aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea 
drepturilor sociale și medicale”; la alineatul (2), 
după cuvintele „dării de seamă fiscale” se introduc 
cuvintele „și a informației aferente raporturilor 
de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și 
medicale”.ˮ (legiferare de către Parlament) 

La art.I3.  din Legea nr.14 din 15.02.2019 cu 
privire la modificarea articolului 10 din Legea bu-
getului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 au fost 
excluse literele „a)ˮ, „b)ˮ și sintagma „în finalˮ.

La art.I din Legea nr.15 din 15.02.2019 pen-4. 
tru modificarea articolului 14 din Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018 
după alineatul (1) a fost introdus cuvântul „articolulˮ, 
iar la art.II sintagma „luna ianuarie 2019ˮ a fost 
substituită cu sintagma „1 ianuarie 2019ˮ.

Art.I - III din Legea nr.16 din 15.02.2019 pen-5. 
tru modificarea unor acte legislative au fost com-
pletate cu sintagma „cu modificările ulterioare,ˮ, 
iar alineatul (1) al art.IV – cu sintagma „în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldovaˮ. Textul art.I 
pct.10 a fost completat cu cuvântul „alineatulˮ, iar 
pct.11 – cu cuvântul „legeaˮ. Textele art.II și III au 
fost completate, respectiv, la pct.2 și 3 cu cuvintele 
„Codulˮ și „legeaˮ. 

Sintagmele „după expirarea a 6 luniˮ și, respec-
tiv, „după expirarea a 24 de luniˮ statuate la art.IV 
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alineatul (3) – nu denotă nicio urgență. Prin urmare, 
adoptarea acestor prevederi prin angajarea răspun-
derii Guvernului nu corespunde exigențelor impuse 
pentru asemenea cazuri. 

Art.I din Legea6.  nr.17 din 15.02.2019 pentru 
modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 pri-
vind Zona Economică Liberă „Bălţi” a fost comple-
tat cu sintagma „ , cu modificările ulterioare,ˮ, iar 
art.II – cu textul „în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldovaˮ.

Art.1 din Legea7.  nr.18 din 15.02.2019 privind 
declararea utilității publice pentru lucrările de in-
teres național de construcție a Terminalului Vamal 
Centru și a zonei rezervate de extindere a fost com-
pletat cu textul „În temeiul art.5 alin.(1) lit. o) și al 
art.6 alin.(1) lit. a) din legea exproprierii pentru 
cauză de utilitate publică nr. 488/1999,ˮ, iar art.7 
– cu textul „în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ.

Atenție: Conform prevederilor art.1061 alin.(1) 
din Constituţie și jurisprudenței constante a Curții 
Constituționale (începând cu HCC nr.28 din 22 de-
cembrie 2011), Parlamentul nu poate interveni și 
modifica proiectul legii asupra căruia Guvernul și-a 
angajat răspunderea (nu se admit amendamente). 

Observăm că, pe ultima sută de metri, Guver-
nul reconfirmă teza conform căreia excepția devine 
regulă, și, în ședința din 7 martie 2019 [43; 45], a 
adoptat nouă hotărâri prin care a aprobat nouă pro-
iecte de legi privind angajarea răspunderii în fața 
Parlamentului. Toate hotărârile Guvernului (HG 
nr.166/2019, HG nr.167/2019, HG nr.168/2019, HG 
nr.169/2019, HG nr.170/2019, HG nr.171/2019, HG 
nr.172/2019, HG nr.173/2019, HG nr.174/2019) au 
fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.93 din 8 martie 2019, art.179 – 187. 
Iată infra aceste hotărâri ale Guvernul:

1) Hotărârea Guvernului nr.166 din 07.03.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de 

lege pentru modificarea Codului muncii al Republi-
cii Moldova nr.154/2003;

2) Hotărârea Guvernului nr.167 din 07.03.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege cu privire la acordarea suportului unic benefi-
ciarilor de pensii și alocații sociale de stat;

3) Hotărârea Guvernului nr.168 din 07.03.2019 
privind angajarea răspunderii pentru aprobarea pro-
iectului de lege pentru modificarea articolului 225 din 
Legea nr.21/2013 cu privire la oamenii de creaţie şi 
la uniunile de creaţie;

4) Hotărârea Guvernului nr.169 din 07.03.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege pentru modificarea unor acte legislative;

5) Hotărârea Guvernului nr.170 din 07.03.2019 
cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectu-
lui de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 pri-
vind achizițiile publice;

6) Hotărârea Guvernului nr.171 din 07.03.2019 
pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege privind modificarea unor acte legislative;

7) Hotărârea Guvernului nr.172 din 07.03.2019 
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018;

8) Hotărârea Guvernului nr.173 din 07.03.2019 
pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege privind modificarea unor acte legislative;

9) Hotărârea Guvernului nr.174 din 07.03.2019 
pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de 
lege privind modificarea Legii bugetului de stat pen-
tru anul 2019 nr.303/2018.

Atenționăm: pe site-urile www.justice.md, www.
lex.justice.md, www.legis.md este indicată data in-
trării în vigoare a acestor hotărâri ale Guvernului – 
„8.04.2019ˮ, însă în conformitate cu statuările §65 
din HCC nr.28/2011 la momentul prezentării în ple-
nul Parlamentului a proiectului de lege asupra căruia 
Guvernul îşi angajează răspunderea, hotărârea Guver-
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nului de angajare a răspunderii în faţa Parlamentului 
trebuie să fie în vigoare. Aceste proiecte de legi, nouă 
la număr, aprobate în ședința Guvernului din 7 martie 
2019, nu au fost prezentate în fața Parlamentului, așa 
cum e statuat în art.1061 alin.(1) din Constituție și Ho-
tărârea Curții Constituționale nr.28/2011 [5, §56; 20].

Constatăm că, în decurs de trei zile, nu a fost de-
pusă nicio moțiune de cenzură și astfel, la 11 martie 
2019, președintele Parlamentului Republicii Moldo-
va a semnat legile nr.19 – 27 prin care Guvernul și-a 
angajat răspunderea în fața Parlamentului. Infra pre-
zentăm aceste legi:

1. Legea nr.19 din 11.03.2019 pentru modificarea 
Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;

2. Legea nr.20 din 11.03.2019 cu privire la acor-
darea suportului unic beneficiarilor de pensii și 
alocații sociale de stat;

3. Legea nr.21 din 11.03.2019 pentru modificarea 
articolului 225 din Legea nr.21/2013 cu privire la oa-
menii de creație și la uniunile de creație;

4. Legea nr.22 din 11.03.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative;

5. Legea nr.23 din 11.03.2019 pentru modifi-
carea articolului 89 din Legea nr.131/2015 privind 
achizițiile publice;

6. Legea nr.24 din 11.03.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative;

7. Legea nr.25 din 11.03.2019 pentru modificarea 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2019 nr.300/2018;

8. Legea nr.26 din 11.03.2019 pentru modificarea 
unor acte legislative;

9. Legea nr.27 din 11.03.2019 pentru modi-
ficarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 
nr.303/2018.

Conform prevederilor art.1061 alin.(1) din 
Constituţie și jurisprudenței constante a Curții 
Constituționale, Parlamentul nu poate interveni și 
modifica proiectul legii asupra căruia Guvernul și-a 
angajat răspunderea. Prin urmare, nu sunt admise 

amendamente și nu sunt permise dezbateri asupra 
acestor categorii de proiecte de legi. 

Urmare a analizei conținutului proiectelor de lege 
cu legile adoptate constatăm următoarele:

1. Art.I din Legea nr.19 din 11.03.2019 pentru 
modificarea Codului muncii al Republicii Moldo-
va nr.154/2003 a fost completat cu sintagma „ , cu 
modificările ulterioare, ˮ, iar art.II a fost comple-
tat cu textul „în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ. La art.I, pct.1 din Lege, textele: „La 
articolul 111:ˮ, „1) partea introductivă a alinea-
tului (1) va avea următorul cuprins:ˮ, „2) se com-
pletează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:ˮ 
și „3) alineatul (6) se abrogăˮ au fost înlocuite cu 
textele: „Articolul 111:ˮ, „la alineatul (1), partea 
introductivă va avea următorul cuprins:ˮ, „artico-
lul se completează cu alineatul (11) cu următorul 
cuprins:ˮ și, respectiv, „alineatul (6) se abrogăˮ, 
iar la pct.1 și 3 cuvintele „(se achită)ˮ și „(achită-
rii)ˮ au fost excluse din lege. În clauza de adopta-
re şi temeiul legal de adoptare, textul „Constituția 
Republicii Moldovaˮ a fost substituit cu cuvântul 
„Constituțieˮ.

2. În Legea nr.20 din 11.03.2019 cu privire la 
acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și 
alocații sociale de stat cifrele romane ale articolelor 
au fost substituite cu cifre arabe, iar alineatul (1) al 
art.6 a fost completat cu textul „în Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldovaˮ. În clauza de adopta-
re şi temeiul legal de adoptare, textul „Constituția 
Republicii Moldovaˮ a fost substituit cu cuvântul 
„Constituțieˮ. (Atenționăm: numai în legea de mo-
dificare și/sau abrogare a mai multor acte normative, 
fiecărui act normativ i se consacră un articol însem-
nat cu un număr ordinar exprimat prin cifre romane 
și urmat de punct, ceea ce nu este specific acestei 
situații descrise supra).

3. Art.I din Legea nr.21 din 11.03.2019 pentru 
modificarea articolului 225 din Legea nr.21/2013 cu 
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privire la oamenii de creație și la uniunile de creație 
a fost completat cu sintagma „ , cu modificările ul-
terioare, ˮ, iar art. II cu textul „în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldovaˮ.

4. Art. I și II din Legea nr. 22 din 11.03.2019 pen-
tru modificarea unor acte legislative au fost comple-
tate cu sintagma „ , cu modificările ulterioare, ˮ, iar 
art. III cu textul „în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ. La art. II, pct. 2 și 3 textele: „La articolul 
11:ˮ, „ la alineatul (2): după cuvântul „contribu-
ie” se introduce textul „ , în limitele competențelor 
stabilite de prezenta lege,”; cuvântul „interraiona-
lă” se substituie cu cuvântul „regională”.ˮ și „cu 
cuvinteleˮ au fost redactate și înlocuite cu textele: 
„Articolul 11:ˮ, „ la alineatul (2), după cuvân-
tul „contribuie” se introduce textul „ , în limitele 
competențelor stabilite de prezenta lege,”, iar cu-
vântul „interraională” se substituie cu cuvântul 
„regională”.ˮ și, respectiv, „cu textulˮ. 

5. Denumirea/titlul Legii nr. 23 din 11.03.2019 
pentru modificarea articolului 89 din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice a fost substanțial 
modificat de către Parlament. Unul din elementele 
constitutive ale unui act normativ, precum denumi-
rea acestuia, din proiectul Legii pentru modificarea 
Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice [29] 
a fost modificat de către legiuitor și expus într-o 
nouă redacți: „Legea nr.23 din 11.03.2019 pentru 
modificarea articolului 89 din legea nr.131/2015 
privind achizițiile publiceˮ. Prin urmare, legea a 
fost amendată, fapt inadmisibil în procedura anga-
jării răspunderii Guvernului. Art.I din Legea nr. 23 
din 11.03.2019 a fost completat cu sintagma „ , cu 
modificările ulterioare, ˮ, iar art.II – cu textul „în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldovaˮ.

6. Art.I - III din Legea nr.24 din 11.03.2019 
pentru modificarea unor acte legislative au fost 
completate cu sintagma „ , cu modificările ulteri-
oare, ˮ, iar art.IV cu textul „în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldovaˮ. La art.I pct.2 , art.II și III 

cuvântul „cuvinteleˮ a fost substituit cu cuvântul 
„textulˮ, iar la art.II textul „La articolul 7 aline-
atul (13)ˮ a fost substituit cu textul „la articolul 
7 alineatul 1 punctul 13)ˮ. În denumirea Legii 
nr.24/2019, cuvântul „privindˮ a fost substituit cu 
cuvântul „pentruˮ.

7. Art.I din Legea nr.25 din 11.03.2019 pentru 
modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2019 nr.300/2018 a fost completat cu 
sintagma „ , cu modificările ulterioare, ˮ, iar art.
II – cu textul „în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ. În clauza de adoptare şi temeiul legal de 
adoptare, textul „Constituția Republicii Moldovaˮ a 
fost substituit cu cuvântul „Constituțieˮ.

8. Art.I și II din Legea nr.26 din 11.03.2019 pentru 
modificarea unor acte legislative au fost completate 
cu sintagma „ , cu modificările ulterioare, ˮ, iar art.
III – cu textul „în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldovaˮ. În denumirea Legii nr.26/2019, cuvântul 
„privindˮ a fost substituit cu cuvântul „pentruˮ. În 
clauza de adoptare şi temeiul legal de adoptare, tex-
tul „Constituția Republicii Moldovaˮ a fost substi-
tuit cu cuvântul „Constituțieˮ.

9. Art. I din Legea nr.27 din 11.03.2019 pen-
tru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 
2019 nr.303/2018 a fost completat cu sintagma „ , 
cu modificările ulterioare, ˮ, iar art.II – cu textul 
„în Monitorul Oficial al Republicii Moldovaˮ. În 
clauza de adoptare şi temeiul legal de adoptare, tex-
tul „Constituția Republicii Moldovaˮ a fost substi-
tuit cu cuvântul „Constituțieˮ. În denumirea Legili 
nr.27/2019, cuvântul „privindˮ a fost substituit cu 
cuvântul „pentruˮ. De asemenea, legiuitorul a inter-
venit redacțional și la pct.3 al art.I din lege.

În definitiv, observăm că Parlamentul a intervenit 
uneori mai mult decât în aspect redacțional în structu-
ra proiectelor de lege prin care Guvernul și-a asumat 
răspunderea. Prin urmare, aceste legi enumerate supra 
sunt viciate, deoarece adoptarea acestora s-a făcut cu 
desconsiderarea Constituției și jurisprudenței Curții 
Constituționale.
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Astfel, pentru a elucida unele aspecte legate de 
angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamen-
tului asupra unui proiect de lege, vom formula câteva 
întrebări:

Care este autoritatea publică îndrituită să adopte 1. 
legi în procedura angajării răspunderii Guvernului în 
faţa Parlamentului? 

Reprezentantul cărei autorități publice este în 2. 
drept să semneze legile adoptate prin procedura anga-
jării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului? 

Poate Președintele Republicii Moldova să 3. 
remită o lege adoptată prin angajarea răspunderii 
Guvernului la reexaminare Parlamentului? 

Atunci când Parlamentul nu mai poate legifera 4. 
prin legi organice (expirarea mandatului [1, art.63] sau 
dizolvarea Parlamentului [1, art.85]) este îndreptățit 
Guvernul, învestit cu vot de încredere de acesta, să 
recurgă la procedura angajării răspunderii Guvernu-
lui în faţa Parlamentului până la validarea alegerilor 
pentru un nou Parlament? 

Este îndrituit un Guvern, a cărui mandat a 5. 
încetat (la data validării alegerilor pentru un nou 
Parlament), să-și asume angajarea răspunderii în fața 
unui Parlament nou-ales?

Reținem: La aceste întrebări, nici cadrul normativ 
în vigoare, nici doctrina juridică [14; 35; 36; 40; 47; 
48; 49; 50] și nici jurispudența Curții Constituționale 
[24; 32; 33] nu dau un răspuns univoc. 

Așadar, mandatul plenipotențiar al Parlamentului 
Republicii Moldova de legislatura a XX-a a expirat 
la 30 noiembrie 2018, iar pentru perioada 1 decem-
brie 2018 – 20 martie 2019 Parlamentul a avut un 
mandat limitat [18; 30]. Astfel, în această perioadă 
Parlamentul nu putea interveni în domeniul legilor 
constituționale și organice [39; 52]. De altfel, man-
datul plenipotențiar al Guvernului se exercită ca ur-
mare a voinţei Parlamentului, organul reprezentativ 
suprem al poporului, iar mandatul Guvernului inte-
rimar, a cărui mandat a încetat, se asigură în baza 

prevederilor constituţionale cuprinse în articolul 103 
din Constituţie.

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 
XX-a s-a întrunit în prima ședință plenară a sesiu-
nii ordinare din anul 2019 la 7 februarie 2019 [39]. 
Reținem: Parlamentul Republicii Moldova de legis-
latura a XX-a, ulterior, nu s-a mai întrunit în nicio 
altă ședință plenară a sesiunii ordinare și nici în se-
siuni extraordinare sau speciale. Prin urmare, anga-
jarea răspunderii Guvernului asupra proiectelor 
de legi enumerate nu s-a desfășurat în fața Parla-
mentului. Astfel, angajarea răspunderii Guvernului 
asupra proiectelor de legi enumerate supra nu cores-
punde exigențelor impuse de norma constituțională 
[1, art.1061 alin.(1); 5, §56; 20].

Curtea Constituțională a reținut că Parlamentul 
este şi rămâne unica autoritate legiuitoare, chiar şi 
în cazul angajării răspunderii de către Guvern [10, 
§29; 24]. De altfel, angajarea răspunderii Guvernu-
lui în fața Parlamentului asupra unui proiect de lege 
urmează a fi efectuată prin adoptarea unei hotărâri 
a Guvernului privind angajarea răspunderii Guver-
nului asupra unui proiect de lege şi urmează a fi pu-
blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
concomitent cu textul integral al proiectului de lege 
ce constituie obiectul acestei proceduri [20]. Hotărâ-
rea Guvernului de angajare a răspunderii sale în faţa 
Parlamentului, după intrarea în vigoare a hotărârii 
Guvernului, odată cu proiectul de lege asupra căruia 
Guvernul îşi angajează răspunderea se prezintă Par-
lamentului [5, §65]. Ulterior, legiferarea prin anga-
jarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului 
se derulează numai în ședință plenară a Parlamentu-
lui cu asigurarea obligatorie a cvorumului pentru ca 
ședința să aibă caracter deliberativ. Deputații au la 
dispoziție două opțiuni: 1) să adopte tacit legea sau 
2) să prezinte o moțiunea de cenzură. 

Astfel, pentru a aduce mai multă lumină asupra 
conceptului legiferării, prevăzut în secțiunea a treia 
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a capitolului IV al titlului III și, respectiv, titlul VI 
din Constituţia Republicii Moldova, vom spune că în 
Republica Moldova legiferează, în stricto sensu, prin 
adoptarea legilor, numai Parlamentul, care este uni-
ca autoritate legislativă a statului, iar în lato sensu, 
activitatea de legiferare este prevăzută și în art.2 și 3 
din Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele 
normative. Așadar, Parlamentul legiferează, atât în 
procedură ordinară, cât și în procedură excepțională 
prin adoptarea legilor. Legiferarea excepțională, in 
extremis, este una fortuită provocată/impusă de către 
Guvern prin angajarea răspunderii Guvernului în fața 
Parlamentului asupra unui proiect de lege. În proce-
dura excepțională (in extremis) (angajarea răspunde-
rii Guvernului), Guvernul vine în fața Parlamentului 
pentru a-și angaja răspunderea asupra unui proiect de 
lege și în acest caz ultimul cuvânt îi aparține Parla-
mentului (care poate impune o moțiune de cenzură). 
Mai mult, procedura se desfășoară în ședință plenară 
a Parlamentului cu asigurarea cvorumului, prezentă-
rii proiectului de lege de către Guvern, iar dacă 1) nu 
a fost înaintată nicio moțiune de cenzură sau 2) aceas-
ta a picat (nu a fost votată), proiectul de lege prezen-
tat se consideră adoptat. Deci, e vorba de o adoptare 
tacită a legii printr-un vot „tacitˮ. Legea adoptată 
este semnată de către președintele Parlamentului. 
În temeiul prevederilor art.60 alin.(1), art.66 lit.a) și 
art.72 alin.(1) din Constituție, Parlamentul este uni-
ca autoritate legislativă a statului care adoptă legi. 
Așadar, legea este un act oficial al Parlamentului și 
nu al Guvernului. Astfel, conchidem că autoritatea 
publică îndrituită să adopte legi în procedura an-
gajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamen-
tului este Parlamentul Republicii Moldova. Prin 
urmare, în Republica Moldova, legile organice și or-
dinare, inclusiv cele adoptate in extremis, se adoptă 
de către Parlamentul Republicii Moldova. În acest 
caz, este vorba de o adoptare tacită a legii, dacă nu 
a fost înaintată o moțiune de cenzură și aceasta din 

urmă nu a fost votată de către o majoritate absolută a 
deputaților. Legea adoptată in extremis este semnată, 
după caz, de către președintele sau vicepreședintele 
Parlamentului Republicii Moldova, care a prezidat 
ședința Plenului Parlamentului în cadrul căreia Gu-
vernul și-a angajat răspunderea. Reținem: conform 
interpretării Curții Constituționale, prevederile ar-
ticolului 93 alin.(2) din Constituție (trimiterea spre 
reexaminare a legii) nu pot fi aplicate în cazul legilor 
adoptate prin procedura angajării răspunderii Guver-
nului în fața Parlamentului. Prin urmare, președintele 
Republicii Moldova nu-i poate trimite Parlamentului 
spre reexaminare o lege în privința căreia Guvernul 
și-a angajat răspunderea, însă poate sesiza Curtea 
Constituțională. Atenție: în limitele temporale, din 
momentul când mandatul plenipotențiar (de 4 ani) al 
Parlamentului a expirat sau Parlamentul a fost dizol-
vat și până la întrunirea legală și constituirea altuia 
nou-ales, acesta nu mai poate legifera prin legi orga-
nice (expirarea mandatului [1, art. 63] sau dizolvarea 
Parlamentului [1, art. 85]). Constituţia prevede în 
mod expres că durata mandatului este de 4 ani, deci 
şi exercitarea funcţiilor Parlamentului poate fi efec-
tuată numai pentru această perioadă. Parlamentului, 
după expirarea mandatului plenipotențiar şi până la 
întrunirea altuia nou-ales, îi sunt atribuite doar func-
ţii operative pentru a asigura continuitatea activităţii 
permanente - regulă supremă într-un stat de drept. 
Restrângerea competenţelor legislative, stabilite 
pentru Parlament prin art.63 alin.(3) din Constituţie 
(nu poate fi modificată Constituţia şi nu pot fi adop-
tate, modificate sau abrogate legi organice), se impu-
ne din ziua expirării mandatului de 4 ani [2; 15] sau 
din ziua intrării în vigoare a decretului preşedintelui 
Republicii Moldova privind dizolvarea Parlamentu-
lui [4; 16] şi durează până la întrunirea legală a noii 
componenţe a Parlamentului [3; 17]. Prin urmare, în 
limitele temporale dintre perioada de după expirarea 
mandatului (4 ani) și până la întrunirea noului Par-
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lament ales, Parlamentul precedent nu are atribuții 
și competențe depline. Astfel, pe cale de consecință, 
nici Guvernul învestit de acesta cu vot de încredere 
nu poate avea un mandat plenipotențiar pentru peri-
oada de după expirarea mandatului deplin al Parla-
mentului, care i-a acordat vot de încredere și până la 
întrunirea noului Parlament ales. Totodată, reținem 
că fiecare Parlament trebuie să desemneze propriul 
Guvern, iar Guvernul, ca exponent al puterii executi-
ve, este opera comună a legislatorului şi a şefului de 
stat [6, §106]. Astfel, numai având mandatul acordat 
de Parlament, Guvernul poate exercita atribuţiile de 
putere executivă, care, în ultimă instanţă, se reduc la 
procesul de executare a legilor adoptate de acelaşi 
Parlament [6, §107]. Observăm că, în temeiul art. 
103 alin. (1) din Constituție, Guvernul îşi exercită 
mandatul până la data validării alegerilor pentru un 
nou Parlament. La caz, Curtea Constituțională, la 9 
martie 2019, a confirmat rezultatele alegerilor par-
lamentare din 24 februarie 2019 și a validat manda-
tele deputaților aleși [11]. Astfel, potrivit articolului 
103 alin.(2) din Constituţie, Guvernul, în asemenea 
circumstanțe, îndeplineşte numai funcţiile de admi-
nistrare a treburilor publice. 

Problema pusă în discuție se referă la perioada 
de după/dintre expirarea mandatului Parlamentului 
(de 4 ani) și validarea alegerilor pentru un nou Par-
lament. La caz, în conformitate cu prevederile art.63 
alin.(1) din Constituție, mandatul Parlamentului Re-
publicii Moldova de legislatura a XX-a a expirat la 
30 noiembrie 2018, iar, în conformitate cu prevederi-
le art.103 alin.(1) din Constituție, Guvernul își exer-
cită mandatul până la data validării alegerilor pentru 
un nou Parlament, adică până la 9 martie 2019 [11]. 
Prin urmare, în discuție se află perioada de timp cu-
prinsă între 1 decembrie 2018 și 8 martie 2019.

În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1), (3), 
art.103 și art.1061 alin.(1) din Constituție în corobora-
re cu art.1 alin.(3) și art.6 din Constituție, conchidem 

că durata mandatului plenipotențiar al Guvernului nu 
poate depăși durata mandatului plenipotențiar al Par-
lamentului. Ori, Guvernul este opera Parlamentului. 
Guvernul este învestit cu mandat de către Parlament. 
Guvernul este responsabil în fața Parlamentului. 
Astfel, dacă mandatul plenipotențiar al Parlamentu-
lui expiră la împlinirea a patru ani din ziua alegeri-
lor acestuia, atunci nici mandatul plenipotențiar al 
Guvernului, care este învestit cu vot de încredere de 
către acesta, nu poate depăși limitele temporale ale 
mandatului plenipotențiar al Parlamentului. Într-ade-
văr, ambele mandate sunt mandate de drept public și 
nu de drept privat, dar logica legiuitorului constitu-
ant este unică în felul său, astfel, nici Constituția și 
nici mandantul (Parlamentul) nu-i pot acorda/elibera 
mandatarului (Guvernului) un mandat ce ar depăși 
limitele temporale ale propriei împuterniciri. Prin ur-
mare, Parlamentul nu-i poate aproba Guvernului un 
program de activitate pentru o perioadă ce depășește 
propriul mandat plenipotențiar. Or, nu poți da ceea 
ce nu-ți aparține. De altfel, Curtea Constituțională 
reţine că votul de încredere este acordat de către Par-
lament [...] programului de activitate al Guvernului, 
elaborat pentru durata întregului mandat, şi echiva-
lează cu acordarea mandatului de către Parlament. 
De aici se prezumă că acest program este sarcina 
şi responsabilitatea întregii componenţe a Guver-
nului şi a Parlamentului, care-l aprobă prin votul 
de încredere [6, §80]. Mai mult decât atât, Curtea 
Constituțională deduce importanţa menţinerii [...] 
mandatului acordat de Parlament. Concluzia în cau-
ză se cristalizează şi din prevederile art.103 alin.(1) 
din Constituţie, conform cărora odată cu încetarea 
mandatului Parlamentului încetează şi mandatul 
Guvernului [6, §82]. După cum observăm din inter-
pretarea Curții Constituționale, între mandatele Par-
lamentului și Guvernului există o interdependență. 
Așadar, mandatul Guvernului nu poate depăși durata 
mandatului Parlamentului, deoarece mutatis mutan-
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dis mandatul Guvernului se exercită ca urmare a 
voinţei Parlamentului, organul reprezentativ suprem 
al poporului [6, §66]. Curtea Constituțională reține 
că prevederile Constituţiei se află într-o strânsă le-
gătură logico-juridică, interpretarea sensului exact al 
dispoziţiilor constituţionale şi a aplicabilităţii lor ur-
mează a fi exercitată cu respectarea principiului uni-
tăţii materiei constituţionale. Prin urmare, mandatul 
plenipotențiar al Guvernului încetează la data expi-
rării mandatului plenipotențiar al Parlamentului care 
i-a acordat vot de încredere. La caz, dacă mandatul 
plenipotențiar al Parlamentului Republicii Moldo-
va de legislatura a XX-a a expirat la 30 noiembrie 
2018, atunci și durata mandatului plenipotențiar al 
Guvernului nu poate depăși această dată/perioadă. 
Prin urmare, pentru perioada 1 decembrie 2018 – 8 
martie 2019, Guvernul a avut atribuții limitate, care 
nu puteau depăși competențele Parlamentului, care, 
inter alia, la acel moment nu putea legifera prin legi 
organice. Conchidem că Guvernul, învestit cu vot 
de încredere de acest Parlament, pentru perioada 1 
decembrie 2018 – 8 martie 2019, nu era îndreptățit 
să recurgă la procedura angajării răspunderii Guver-
nului în faţa Parlamentului pâna la validarea alege-
rilor pentru un nou Parlament. Prin urmare, nicio 
autoritate nu poate legifera, in extremis, prin anga-
jarea răspunderii Guvernul în fața Parlamentului în 
perioada prelungirii ordinare a mandatului până la 
validarea noului Parlament. Or, dacă e să admitem 
contrariul, atunci trebuie să recunoaștem că de la 
bun început ar exista diferențe între durata manda-
tului Parlamentului și Guvernului căruia Parlamen-
tul i-a acordat vot de încredere. De altfel, mandatul 
plenipotențiar al Parlamentului este de patru ani, iar 
mandatul prelungit (în sensul statuat în art. 63 alin. 
(3) din Constituție) se extinde până la întrunirea le-
gală a noului Parlament ales. La caz, Parlamentul 
de legislatura a XX-a a avut mandatul alegătorilor 
pentru perioada 30 noiembrie 2014 – 30 noiembrie 

2018, iar mandatul prelungit a fost de la 1 decembrie 
2018 – 20 martie 2019, în conformitate cu norma 
constituțională. Cu referire la mandatul Guvernului 
trebuie să menționăm faptul că acesta intră în exerci-
tarea atribuțiilor de la data depunerii jurământului de 
către membii săi până la validarea alegerilor pentru 
un nou Parlament. Pentru perioada până la depune-
rea jurământului de către noii miniştri, Guvernul, a 
cărui mandat a încetat, îndeplinește numai funcțiile 
de administrare a treburilor publice. La caz, Curtea 
Constituțională a validat rezultatele alegerilor Par-
lamentului de legislatura a X-a la 9 martie 2019. 
Prin urmare, mandatul Guvernului a încetat de drept 
la 8 martie 2019. Anume această perioadă de timp, 
cuprinsă în limitele temporale 1 decembrie 2018 
– 8 martie 2019, care se află implicit sub protecția 
art.103 alin.(1) din Constituție, trebuie interpretată 
și aplicată cu bună-credință. La o interpretare tex-
tuală a acestor prevederi constituționale (art.103 
alin.(1)) rezultă că Guvernul a avut până la 8 martie 
2019 un mandat deplin, însă la o interpretare logi-
că a prevederilor art.103 alin.(1) combinat cu art.63 
alin.(1) din Constituție și coroborate cu art.1 alin.(3) 
și art.6 din Constituție conchidem că durata manda-
tului plenipotențiar al Guvernului nu poate depăși 
durata mandatului plenipotențiar al Parlamentului. 
Mai mult decât atât, o asemenea teză se regăsește și 
în considerentele Curții Constituționale la §82 din 
HCC nr.7 din 18.05.2013 unde Înalta Curte a statuat: 
„Din concluzia anterioară Curtea deduce importanţa 
menţinerii echipei guvernamentale pe toată durata 
mandatului acordat de Parlament. Concluzia în ca-
uză se cristalizează şi din prevederile art.103 alin.(1) 
din Constituţie, conform cărora odată cu încetarea 
mandatului Parlamentului încetează şi mandatul 
Guvernuluiˮ [6, §82; 21]. Or, urmând logica legiui-
torului constituant trebuie să spunem că o autoritate 
publică care este emanația altei autorități nu poate 
avea un mandat plenipotențiar de o altă durată decât 
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însăși durata mandatului „mandantuluiˮ. Prin urma-
re, odată cu încetarea mandatului plenipotențiar al 
Parlamentului încetează şi mandatul plenipotențiar 
al Guvernului. Astfel, deducem că, în perioada 1 
decembrie 2018 – 8 martie 2019, Guvernul, fiind 
emanația Parlamentului de legislatura a XX-a, nu a 
fost îndrituit să intervină către Parlament cu inițiative 
de angajare a răspunderii sale în fața Parlamentu-
lui, deoarece Legislativul era limitat în atribuții și 
nu putea adopta legi organice, iar Guvernul și prin 
excepție nu putea să facă mai mult decât Parla-
mentul. Argumentul a majori ad minus (cine poate 
mai mult, poate și mai puțin) și nu viceversa reconfir-
mă această teză. Un Guvern nu poate avea o perioadă 
de guvernare mai lungă decât cea a Parlamentului, 
care i-a acordat vot de încredere, adică „i-a eliberatˮ 
mandat de a guverna. Prin urmare, Guvernul care a 
primit votul de încredere de la Parlament guvernează 
în perioada mandatului plenipotențiar al Parlamen-
tului, iar ulterior doar administrează treburile publi-
ce până la depunerea jurământului de către membrii 
noului Guvern. În definitiv, atunci când Parlamentul 
nu mai poate legifera prin legi organice (expirarea 
mandatului [1, art.63] sau dizolvarea Parlamentului 
[1, art.85]), Guvernul, învestit cu vot de încredere de 
acesta, nu este îndreptățit să recurgă la procedura an-
gajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, 
inclusiv și pâna la validarea alegerilor pentru un nou 
Parlament. Prin urmare, mandatul plenipotențiar al 
Guvernului trebuie circumscris acelorași limite care 
sunt impuse pentru Parlament, autoritate de la care 
emană acesta (Guvernul).

În ceea ce privește perioada cuprinsă între data 
validării alegerilor (9.03.2019) pentru un nou Parla-
ment și data constituirii (21.03.2019) acestuia (Par-
lamentul de legislatura a X-a) Guvernul este îndrituit 
numai să administreze treburile publice [1, art.103]. 
De altfel, după data validării alegerilor parlamentare 
şi până la depunerea jurământului de către membrii 

noului cabinet de miniştri, Guvernul nu mai este ple-
nipotenţiar, ci unul demisionar. În acest segment de 
timp Guvernul îşi continuă activitatea, îndeplinind, 
în temeiul art.103 alin.(2) din Constituţie, numai 
funcţii de administrare a treburilor publice, indis-
pensabile asigurării continuităţii serviciilor publice. 
În temeiul prevederilor constituționale [1, art.103] și 
legale [12, art.9, 11, 12 și 15], mandatul Guvernului 
încetează de drept la data confirmării rezultatelor ale-
gerilor pentru un nou Parlament și validării de către 
Curtea Constituțională a mandatelor noilor deputați 
aleși. Or, un Guvern, a cărui mandat a încetat (la 
data validării alegerilor pentru un nou Parlament), 
nu mai poate să-și asume angajarea răspunderii în 
fața Parlamentului [12, art.15]. Astfel, Guvernul, al 
cărui mandat a încetat, nu este în drept să adopte și 
să prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de 
acte normative [12, art.15 alin.(2) lit.a)]. Deci, Gu-
vernul, pentru perioada 9.03.2019 - 20.03.2019, nu 
a fost îndrituit să-și asume angajarea răspunderii în 
fața Parlamentului. De altfel, un Guvern demisionar 
nu-și poate angaja răspunderea în fața Parlamentului, 
deoarece nu mai este susceptibil de a fi sancţionat 
de către Parlament. Mai mult decât atât, un Guvern 
demisionar nu poate fi perpetuu în timp [7, 22] şi nu 
mai poate fi răsturnat [6, §115]. 

Începând cu 21 martie 2019 (data constituirii le-
gale a Parlamentului de legislatura a X-a) Guvernul a 
continuat exercitarea mandatului său limitat, până la 
depunerea jurământului de către o nouă componență a 
cabinetului de miniştri. Curtea Constituțională reține 
că fiecare Parlament trebuie să desemneze propriul 
Guvern, or componenţa Guvernului şi programul 
său de activitate trebuie să corespundă configuraţiei 
politice rezultate din alegeri [9, §111]. Inter alia, 
Curtea Constituţională subliniază că într-un stat de 
drept este inadmisibilă adoptarea de norme ce ar 
permite permanentizarea unei guvernări în condiţii 
de interimat. Dimpotrivă, toate normele şi acţiunile 
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autorităţilor publice trebuie să fie direcţionate în vede-
rea desemnării în cel mai scurt termen a demnitarilor 
titulari, ce şi-ar asuma responsabilitatea deplină pentru 
actul guvernării [6, §94]. Astfel, având mandatul acor-
dat de Parlament, Guvernul poate exercita atribuţiile 
de putere executivă, care, în ultimă instanţă, se reduc 
la procesul de executare a legilor adoptate de acelaşi 
Parlament [6, §107]. Curtea reţine că un Guvern de-
misionar continuă să administreze treburile publice 
în aşteptarea unui altui nou, care să fie plenipotenţiar. 
Aceasta înseamnă că Guvernul demisionar exercită 
doar o parte limitată a puterii, el „administrează”, şi 
nu „guvernează” [6, §111]. Administrarea treburilor 
publice se referă la deciziile zilnice, curente ale Gu-
vernului, care sunt necesare funcţionării neîntrerupte 
a serviciului public. Această activitate se reduce la 
faptul că, în aşteptarea finalizării negocierilor pentru 
formarea unei noi echipe guvernamentale, să se evite 
o lipsă totală a puterii executive, care este una opera-
tivă şi vitală pentru necesităţile societăţii [6, §112]. În 
acest sens, administrarea treburilor publice de către un 
Guvern demisionar vizează trei categorii: (1) treburile 
banale, uzuale care permit statului să funcţioneze; 
(2) treburile în curs, care au fost începute atunci când 
Guvernul era plenipotenţiar şi care trebuie finalizate; 
(3) treburile urgente, care trebuie în mod imperativ 
să fie soluţionate pentru a evita pericole foarte grave 
pentru stat şi cetăţeni, pentru viaţa economică şi 
socială [6, §113]. Reducerea funcţiilor Guvernului 
demisionar la administrarea treburilor publice, de care 
acesta să poată face uz în mod liber în scopul asigurării 
continuităţii serviciilor publice, este, în acelaşi timp, 
o limită care i se impune – capitis diminutio, a cărei 
încălcare poate conduce la o sancţiune jurisdicţională. 
Această limitare a puterilor Guvernului demisionar 
este un principiu general al dreptului [6, §119]. Odată 
cu lipsirea Guvernului de mandatul deplin, marja de 
manevră a acestuia este limitată. De altfel, spiritul 
Constituţiei obligă actorii politici să desfăşoare 

activităţile într-o astfel de manieră încât perioada 
interimatului să fie redusă la maximum [6, §120]. 
Logica internă a parlamentarismului constă în faptul 
că libertatea de activitate a Guvernului trebuie să fie 
proporţională încrederii de care se bucură acesta în 
cadrul Parlamentului. Din dispoziţiile constituţionale 
şi Legea cu privire la Guvern rezultă că în această 
perioadă Guvernul este limitat numai în dreptul său 
de asigurare a realizării politicii externe şi de iniţiativă 
legislativă, deoarece aceste domenii implică elabora-
rea şi aprobarea unor noi programe de activitate. În 
această situaţie, Guvernul, limitat exclusiv la îndepli-
nirea funcţiilor de administrare a treburilor publice, 
emite numai acte cu caracter general obligatoriu 
necesare pentru conducerea generală a administraţiei 
publice. Curtea Constituțională reţine că prezentarea 
bugetului este prerogativa fundamentală a unui Gu-
vern plenipotenţiar. În context, un Guvern demisionar 
poate elabora proiectul bugetului, însă prezentarea 
acestuia pentru adoptare de către Parlament urmează 
a fi făcută de către un Guvern plenipotenţiar, care îşi 
asumă responsabilitatea pentru promovarea şi execu-
tarea acestuia [6, §144]. Inter alia, Înalta Curte în § 
156 din HCC nr. 7/2013 remarcă faptul că situaţiile 
ipotetice invocate [...] reflectă intenţia de a menţine 
starea de interimat o perioadă îndelungată de timp. 
Având în vedere întinderea atribuţiilor acordate, 
precum şi în coroborare cu extinderea atribuţiilor 
Guvernului demis, în condiţiile lipsei unor norme 
imperative privind limitele temporale, Curtea con-
stată riscul permanentizării situaţiilor de interimat 
guvernamental, cu excluderea controlului parlamentar 
şi în afara câmpului constituţional. De altfel, pentru 
Curte este evident că normele şi spiritul Constituţiei 
urmăresc să asigure perpetuarea exercitării puterii de 
către instituţiile statului, constituite în conformitate 
cu prevederile Constituţiei, iar situaţiile provizorii 
precum interimatul, menite să evite crearea vidului 
de putere şi să asigure organizarea mecanismelor de 
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formare a instituţiilor funcţionale plenipotenţiare, 
trebuie să fie înlăturate cât mai curând [6, §157]. În 
context, Curtea reaminteşte că aplicarea articolului 78 
din Constituţie (până la revigorarea acestuia, în 2016, 
de către Înalta Curte – n.a.) [34] a creat o situaţie fără 
precedent, când interimatul funcţiei de preşedinte al 
ţării a consumat mai mult de jumătate din durata unui 
mandat, în perioada 11 septembrie 2009 – 16 martie 
2012. Astfel, a fost estompată norma constituţională 
care denotă intenţia legiuitorului constituţional de a 
limita o astfel de situaţie la un termen de 2 luni [...] [6, 
§158]. Reținem: legiuitorul constituant în art.85, sub 
sancțiunea constituțională a dizolvării Parlamentului, 
a prevăzut expres un termen comun de 3 luni, în inte-
riorul căruia trebuie să aibă loc formarea Guvernului 
și adoptarea legilor. Prin urmare, o situație de incerti-
tudine nu poate depăși termenul constituțional statuat 
la art.85 alin.(1). Mai mult, Curtea Constituțională, 
în §159 din HCC nr. 7/2013, reţine că, indiferent de 
circumstanţele care au determinat demisia Guvernului, 
Parlamentul şi Preşedintele Republicii Moldova au 
obligaţia imperativă de a se subordona Constituţiei şi, 
pentru asigurarea continuităţii puterii executive, de 
a desfăşura formarea noului Guvern plenipotenţiar 
în conformitate cu prevederile art.98 alin.(1) - (4) 
din Constituţie. Prin urmare, situațiile de interimat și 
incertitudine trebuie să aibă un caracter provizoriu și să 
nu fie permanentizate. De altfel, Curtea Constituțională 
în §119 din HCC nr.21/2015 [9, §119] a reiterat că si-
tuaţiile provizorii precum interimatul, menite să evite 
crearea vidului de putere şi să asigure organizarea 
mecanismelor de formare a instituţiilor funcţionale 
plenipotenţiare, trebuie să fie eliminate cât mai curând. 
Reținem: Guvernul, după validarea alegerilor pentru un 
nou Parlament, nu are mandatul Parlamentului nou-ales 
pentru exercitarea atribuțiilor, astfel se urmăreşte asi-
gurarea continuităţii exercitării atribuţiilor Guvernului 
demisionar, care, în virtutea caracterului lor special, nu 
permit intermitenţe. 

Concluzii. Urmare celor relevate și constatate 
supra reținem: 

1. Guvernul Republicii Moldova (Cancelaria 
de Stat), urmare a intervenției subsemnatului către 
autoritățile publice, a început să respecte prevederile 
normelor constituționale și legale cu referire la data 
actelor oficiale adoptate/aprobate/emise de către 
Guvern. Inter alia, reținem: Parlamentul Republicii 
Moldova, luând în considerare argumentele judici-
oase invocate de către subsemnat, adoptă art.50 alin.
(4) al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele 
normative în redacția propusă de noi: „Data actelor 
normative ale Guvernului este data adoptării aces-
tora în cadrul ședinței Guvernului. [...]ˮ, și nu în 
redacția propusă de către Guvernul Republicii Mol-
dova: „Data actelor normative aprobate de Guvern 
este data înregistrării acestora după semnarea de 
către prim-ministru. [...]”. 

2. Din moment ce legiuitorul ordinar a dezvoltat 
instituția juridică a angajării răspunderii Guvernului 
și în art.43 din Legea nr.136 din 7.07.2017 cu privire 
la Guvern [12; 25], atunci este imperios necesar că în 
toate hotărârile Guvernului Republicii Moldova, prin 
care acesta își angajează răspunderea asupra unui 
proiect de lege, să-și găsească reflectare în clauza de 
adoptare a actului normativ respectiv şi temeiul legal 
de adoptare a acestuia. Astfel, pentru toate aceste ho-
tărâri ale Guvernului: (HG nr.1267/2018; HG nr.96 
– 102 din 11.02.2019 și HG nr.166 – 174 din 7 mar-
tie 2019) temeiul legal în clauza de adoptare trebuia 
completat cu textul: „art.43 din legea nr.136/2017 
cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2017, nr.252, art.412)ˮ.

3. Angajarea răspunderii Guvernului asupra 
unui proiect de lege este o modalitate de legiferare 
care nu este specifică „mâinii libereˮ a deputatului 
(„pentruˮ sau „contraˮ), ci mai degrabă „de forțare 
a mâinii/votului deputatuluiˮ to stand by și, astfel, 
numai prin simpla prezență a deputatului în ședința 
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plenului Parlamentului, atunci când cvorumul este 
asigurat, proiectul de lege după prezentare se con-
sideră adoptat. Prin urmare, la angajarea răspun-
derii Guvernului asupra unui proiect de lege nu 
este vorba despre un vot explicit, ci unul „tacitˮ al 
deputaților. Or, votul implicit exprimă poziţia Par-
lamentului faţă de Guvern și faţă de proiectul de 
lege propriu-zis. 

4. Legiferarea in extremis, prin angajarea răs-
punderii Guvernului, are loc în fața Parlamentului. 
Atenție: proiectele de legi (șapte aprobate în ședința 
Guvernului din 11 februarie 2019 și, respectiv, nouă 
proiecte de legi aprobate în ședința Guvernului din 
7 martie 2019) nu au fost prezentate în fața Parla-
mentului, adică în ședința/plenul Parlamentului așa 
cum e statuat în art.1061 alin.(1) din Constituție și 
Hotărârea Curții Constituționale nr.28/2011 [5, §56; 
20]. Or, depunerea la secretariatul Parlamentului/
biroul permanent al Parlamentului a hotărârii Gu-
vernului privind angajarea răspunderii cu materia-
lele anexate, fără prezentarea acestui act politic de 
angajare a răspunderii în şedinţa plenară, nu co-
respunde cerinţelor art.1061 alin.(1) din Constituție 
privind angajarea răspunderii în faţa Parlamentu-
lui [5, §56; 20].

5. La caz, Parlamentul Republicii Moldova a in-
tervenit în proiectele de legi enumerate mai sus asu-
pra cărora Guvernul și-a angajat răspunderea. Astfel, 
constatăm că a fost comis un abuz de drept al Parla-
mentului Republicii Moldova, care a cauzat adopta-
rea unor acte oficiale cu desconsiderarea Constituției 
și jurisprudenței Curții Constituționale. Conform 
prevederilor art.1061 alin.(1) din Constituţie și 
jurisprudenței constante a Curții Constituționale (în-
cepând cu HCC nr.28 din 22 decembrie 2011), Par-
lamentul nu poate interveni și modifica proiectul 
legii asupra căruia Guvernul și-a angajat răspun-
derea. Prin urmare, efectuarea modificărilor (com-
pletărilor), redactării, cu excepţia redactării greşeli-

lor gramaticale şi de punctuaţie, a proiectelor de legi 
asupra cărora Guvernul și-a angajat răspunderea, 
este inadmisibilă în procedura de legiferare in ex-
tremis. 

6. unica autoritate publică îndrituită să adop-
te legi, inclusiv în procedura angajării răspunde-
rii Guvernului în faţa Parlamentului, este Parla-
mentul Republicii Moldova. Mai mult, procedura 
se desfășoară în ședință plenară a Parlamentului cu 
asigurarea cvorumului şi a prezentării proiectului de 
lege de către Guvern. Deputații, în acest caz, sunt 
lipsiți de dreptul de a înainta amendamente și/sau 
dezbatere asupra proiectului de lege în comisii sau 
plenul Parlamentului. Deci e vorba de o adoptare ta-
cită a legii printr-un vot „tacitˮ. În temeiul prevede-
rilor art.60 alin.(1), art.66 lit.a) și art.72 alin.(1) din 
Constituție, Parlamentul este unica autoritate legis-
lativă a statului care adoptă legi. Așadar, legea este 
un act oficial al Parlamentului și nu al Guvernului. 
În definitiv, adoptarea legilor este apanajul exclu-
siv al Parlamentului Republicii Moldova și nu al 
Guvernului.

7. legea adoptată, inclusiv în procedura anga-
jării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentu-
lui (in extremis), este semnată, după caz, de către 
președintele sau vicepreședintele Parlamentului 
Republicii Moldova, care a prezidat ședința Plenului 
Parlamentului în cadrul căreia Guvernul și-a angajat 
răspunderea.

8. Președintele Republicii Moldova nu-i poate 
remite Parlamentului spre reexaminare o lege în 
privința căreia Guvernul și-a angajat răspunderea, 
însă președintele poate sesiza Curtea Constituțională, 
dacă consideră că legea adoptată prin angajarea răs-
punderii Guvernului este neconstituțională. 

9. În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1), 
(3), art.103 și art.1061 alin.(1) din Constituție, în 
coroborare cu art.1 alin.(3) și art.6 din Constituție, 
concludem că durata mandatului plenipotențiar 
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al Guvernului nu poate depăși durata mandatului 
plenipotențiar al Parlamentului. Astfel, Guvernul, 
învestit cu vot de încredere de acest Parlament, 
pentru perioada 1 decembrie 2018 – 8 martie 2019, 
nu era îndreptățit să recurgă la procedura angajă-
rii răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului 
pâna la validarea alegerilor pentru un nou Parla-
ment. De altfel, un Guvern niciodată nu poate avea 
o perioadă de guvernare mai lungă decât cea a Parla-
mentului care i-a acordat vot de încredere, deci „i-a 
eliberatˮ mandat de a guverna. Prin urmare, Guver-
nul, care a primit vot de încredere de la Parlament, 
guvernează în perioada mandatului plenipotențiar al 
Parlamentului, iar ulterior numai administrează tre-
burile publice până la depunerea jurământului de că-
tre membrii noului cabinet. În definitiv, atunci când 
Parlamentul nu mai poate legifera prin legi organice 
(expirarea mandatului [1, art.63] sau dizolvarea Par-
lamentului [1, art.85]), Guvernul, învestit cu vot de 
încredere de acesta, nu este îndreptățit să recurgă la 
procedura angajării răspunderii Guvernului în faţa 
Parlamentului, inclusiv pâna la validarea alegerilor 
pentru un nou Parlament. De altfel, reținem că nicio 
autoritate de pe pământ nu e nelimitată. Prin urmare, 
mandatul plenipotențiar al Guvernului trebuie cir-
cumscris acelorași limite temporale care sunt im-
puse pentru Parlament, autoritate de la care emană 
acesta (Guvernul). 

10. În ceea ce privește perioada cuprinsă între 
data validării alegerilor (9.03.2019) pentru un nou 
Parlament și data constituirii (21.03.2019) acestuia 
(Parlamentul de legislatura a X-a), reținem că Gu-
vernul este îndrutuit numai să administreze trebu-
rile publice [1, art. 103]. Or, un Guvern, a cărui 
mandat a încetat, nu mai poate să-și asume an-
gajarea răspunderii în fața Parlamentului. Astfel, 
Guvernul, al cărui mandat a încetat, nu este în drept 
să adopte și să prezinte Parlamentului spre exami-
nare proiecte de acte normative [12, art. 15]. Deci, 

Guvernul, pentru perioada 9.03.2019 - 20.03.2019, 
nu a fost îndrituit să-și asume angajarea răspun-
derii în fața Parlamentului. De altfel, un Guvern 
demisionar nu-și poate angaja răspunderea în fața 
Parlamentului, deoarece un Guvern demisionar nu 
mai este susceptibil de a fi sancţionat de către Par-
lament. Mai mult decât atât, un Guvern demisionar 
nu poate fi perpetuu în timp [7; 22]. De asemenea, 
este evident că un Guvern demisionar nu mai poate 
fi răsturnat [6, §115]. 

11. Începând cu 21 martie 2019 (data constitu-
irii legale a Parlamentului de legislatura a X-a), 
suntem în situația când un Guvern, a cărui mandat 
plenipotențiar a încetat, continuă exercitarea man-
datului său limitat până la depunerea jurământului 
de către noua componență a Guvernului. Odată cu 
lipsirea Guvernului de mandatul deplin, marja de 
manevră a acestuia este limitată. De altfel, spiritul 
Constituţiei obligă actorii politici să desfăşoare ac-
tivităţile într-o astfel de manieră încât perioada in-
terimatului să fie redusă la maximum [6, §120]. Mai 
mult, Curtea Constituțională, în §159 din HCC nr. 
7/2013, reţine că, indiferent de circumstanţele care 
au determinat demisia Guvernului, Parlamentul şi 
Preşedintele Republicii Moldova au obligaţia im-
perativă de a se subordona Constituţiei şi, pentru 
asigurarea continuităţii puterii executive, de a des-
făşura formarea noului Guvern plenipotenţiar în 
conformitate cu prevederile art. 98 alin. (1) - (4) 
din Constituţie. Prin urmare, situațiile de interimat 
și incertitudine trebuie să aibă un caracter provizoriu 
și să nu fie permanentizate. În definitiv, Guvernul, 
a cărui mandat a încetat, nu poate interveni către 
Parlamentul nou-constituit prin angajarea răspun-
derii asupra unui proiect de lege, deoarece acest 
Guvern nu mai poate fi sancționat de către Parla-
ment.

În final, propunem: 
modificarea alineatului (2) al articolului 119 1) 
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din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Le-
gea nr. 797/1996 ( republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), și 
expunerea acestuia într-o nouă redacție, după cum 
urmează: „(2) Angajarea răspunderii politice în faţa 
Parlamentului se declară prin hotărâre a Guvernu-
lui, care se publică împreună cu textul programului, 
al declaraţiei de politică generală sau al proiectului 
de lege în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va. Hotărârea Guvernului, după intrarea în vigoare, 
împreună cu textul programului, al declaraţiei de 
politică generală sau al proiectului de lege asupra 
căruia Guvernul îşi angajează răspunderea, se pre-
zintă Parlamentuluiˮ; 

completarea articolului 119 din Regulamentul 2) 
Parlamentului, după alineatul (2), cu un nou alineat 
(21): „(21) În cazul în care Parlamentul nu se află în se-
siune ordinară, Preşedintele Parlamentului va convoca 
o sesiune specială în legătură cu angajarea răspunderii 
Guvernului și va dispune de îndată distribuirea hotărâ-
rii Guvernului şi a materialelor adiţionale deputaţilor. 
Chestiunea privind angajarea răspunderii Guvernului 
se examinează în prima şedinţă a sesiunii în care ho-
tărârea respectivă a Guvernului a fost depusă în Parla-
ment. Proiectele de acte legislative privind angajarea 
răspunderii Guvernului se prezintă plenului Parlamen-
tului de către Prim-ministru. În proiectele programului, 
declaraţiei de politică generală sau proiectul de lege 
asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea nu se 
admit amendamente (modificări). Proiectele în cauză 
nu se supun dezbaterilor. După angajarea răspunderii 
Guvernului în fața Parlamentului, ședinţa se sistează/
suspendă pentru o perioadă de 72 de oreˮ.
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Plasată la graniţa dintre tradiţie şi inovaţie, ra-
portarea cetăţeniei la stat, la diverse practici 

de guvernare, la necesităţile de gen, la provocările 
globalizării ne face să nu o percepem ca pe un pro-
dus finit, ci ca pe un concept dinamic, redefinit şi 
permanent redefinibil. Acest concept controversat 

şi mobilizator are meritul de a exprima chintesenţa 
gândirii politice dintr-o epocă istorică şi de a sinte-
tiza ansamblul problemelor care rezultă din relaţia 
stat – cetăţeni. Influenţată de schimbările politice, 
economice, sociale, culturale, cetăţenia induce, la 
rândul său, o serie de schimbări politice, economi-
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obiectiv necesară, legătură care nicidecum nu este întâmplătoare, ci formată urmare a unui îndelungat proces, în care atât 
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ce, sociale şi culturale, fapt sesizabil cu precădere 
odată cu extinderea Uniunii Europene şi cu afirma-
rea valorilor promovate de ea.

În general, se consideră că conceptul de cetăţe-
nie are aceeaşi vârstă cu primele comunităţi umane 
sedentare, deoarece se referă la cei care sunt (sau nu 
sunt) membrii unei aceleiaşi comunităţi [1, p. 22].

Din punct de vedere istoric, noţiunea este atestată 
încă în perioada antică în oraşele Republicii Romane 
şi îşi are rădăcinile în latinescul „civitas”. În peri-
oada antică, în Roma, Sparta şi Atena, se conside-
rau cetăţeni numai persoanele care prin mijlocirea 
Adunării Populare participau la rezolvarea treburilor 
publice.

În Roma antică, jus civile (dreptul cetăţii) semni-
fica faptul că indivizii care nu fac parte din cetate, nu 
sunt ocrotiţi de legea romană. Datorită acestui fapt, 
acei care nu purtau acest titlu, adică străinii, chiar 
dacă erau liberi, aveau un statut juridic similar cu 
al sclavului: erau lipsiţi de personalitate juridică şi 
puteau fi luaţi sclavi de oricine. Titlul de cetăţean 
era purtat de cei care locuiau în cetate şi aveau tota-
litatea drepturilor civile şi politice; nu exista în acel 
timp, titlu mai înalt, iar mândria de a fi cetăţean al 
Romei se exprima în formula: civis romanus sum! 
(sunt cetăţean roman) [2, p. 169].

În dreptul modern, o asemenea legătură este ex-
primată prin termenul de cetăţenie. Se cuvine, mai 
întâi, de precizat că noţiunea de cetăţenie are conota-
ţii juridice multiple în funcţie de natura raporturilor 
juridice în care se manifestă: [3, p.5] - raporturi de 
drept internaţional; - raporturi de drept constituţional 
(de pildă, drepturile electorale); - raporturi de drept 
administrativ (cererea de dobândire a cetăţeniei ce 
se adresează unei autorităţi a puterii executive); - ra-
porturi de dreptul familiei (de pildă, dobândirea ce-
tăţeniei prin adopţie). 

Rezultă, aşadar, că termenul juridic de cetăţenie 
are un caracter complex, generat de multitudinea şi 
de natura ramurilor de drept care îi conferă o haină 

juridică specifică. Precizăm însă că, cetăţenia nu este 
o noţiune juridică - sinteză, constituită prin integra-
rea şi forjarea într-o unică unitate a caracteristicilor 
pe care i le imprimă, după caz, dreptul internaţio-
nal, dreptul constituţional, dreptul administrativ sau 
dreptul familiei. 

Noţiunea juridică de cetăţenie rezultă cu prepon-
derenţă din ştiinţa dreptului constituţional, respectiv 
din dreptul constituţional, celelalte ramuri ale drep-
tului reglementând, mai degrabă, modurile de do-
bândire sau pierdere ale cetăţeniei, decât conţinutul 
propriu-zis al acesteia. 

Nu este mai puţin adevărat că şi alte ştiinţe sociale 
cum ar fi, de pildă, sociologia politică sau politolo-
gia conferă noţiunii de cetăţenie un conţinut specific 
din perspectiva acestora. 

În doctrină se susţine constant că cetăţenia poate 
fi privită atât ca instituţie juridică, cât şi ca statut al 
persoanelor cărora li se recunoaşte calitatea de cetă-
ţean al unui anumit stat. [4, p.236]

În calitate de instituţie juridică, cetăţenia este pri-
vită ca ansamblu de norme juridice care reglemen-
tează modul de dobândire sau pierdere a calităţii de 
cetăţean, adică raporturile sociale de cetăţenie. Cât 
priveşte aprecierea cetăţeniei ca o condiţie juridică 
sau statut al individului exprimate prin drepturile şi 
îndatoririle sale individuale, credem mai degrabă că 
aceasta trebuie considerată izvorul drepturilor su-
biective garantate de stat, prin Constituţie, proprii-
lor cetăţeni şi nu ca statut al unor indivizi. Ca ata-
re, calitatea de cetăţean al unui anumit stat conferă 
persoanei respective dreptul de a exercita drepturile 
şi libertăţile fundamentale, dar şi obligaţia de a-şi în-
făptui îndatoririle constituţionale faţă de stat, cu alte 
cuvinte, de a căpăta un anumit statut juridic. 

Statutul juridic al individului nu este garantat atât 
de drepturile subiective recunoscute şi garantate de 
Constituţie, cât de calitatea sa de cetăţean al unui 
stat, în virtutea căreia el dobândeşte drepturile re-
spective şi îşi asumă anumite îndatoriri. 
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În general, cetăţenia este definită ca fiind aparte-
nenţa unei persoane la un anumit stat. Precizăm că 
această apartenenţă este deopotrivă politică şi juri-
dică. 

Dezvoltând ideea de apartenenţă, în doctrina juri-
dică se concretizează că este un termen ambivalent. 
Apartenenţa unei persoane la un anumit stat nu expri-
mă o legătură unilaterală ci una reciprocă între cele 
două entităţi. Cu alte cuvinte, nu numai cetăţeanul 
este legat de stat, ci şi statul este legat de cetăţean. 
Această legătură are în primul rând un fundament 
politic rezultând din dreptul statului ca reprezentant 
al puterii suverane a poporului de a conferi şi apăra 
calitatea de cetăţean al său, a unei anumite persoane. 
În al doilea rând, legătura respectivă are un funda-
ment juridic rezultând din consfinţirea în Constituţie 
şi în alte acte normative a principiilor şi a cadrului 
juridic de reglementare a raporturilor de cetăţenie.

Apartenenţa nu exprimă însă un simplu raport 
de subordonare a cetăţeanului faţă de stat sau altfel 
spus, un raport de dominaţie exercitată de stat asu-
pra unei persoane. Acest raport există, indiferent de 
calitatea persoanei ce locuieşte într-un anumit stat şi 
asupra căreia se exercită prerogative de comandă.

În acest sens, este de necontestat că raporturile de 
subordonare / dominaţie caracteristice oricărui raport 
între stat şi individ nu au relevanţă nemijlocită, evi-
dentă pentru raporturile de cetăţenie, forţa publică 
(statul) exercitându-şi dominaţia asupra oricărui indi-
vid care domiciliază sau prezidează pe teritoriul său.

În baza acestor momente, [5, p. 369] se conchide 
că cetăţenia exprimă legătura principală şi statornică 
între stat şi o persoană fizică, în baza căreia aceas-
ta participă la diferite proceduri legale prin care se 
exprimă voinţa suverană a poporului şi beneficiază 
de drepturile şi libertăţile fundamentale pe care i le 
garantează statul, care, în acelaşi timp, îi impune 
anumite îndatoriri fundamentale.

Luând ca suport raportul de apartenenţă a indi-
vidului faţă de un anumit stat, unii autori au definit 

cetăţenia ca fiind situaţia juridică care rezultă din 
raporturile statornice care intervin între o persoană 
fizică şi statul, exprimând apartenenţa persoanei la 
stat, situaţie caracteristică prin plenitudinea dreptu-
rilor şi obligaţiilor reciproce predeterminate de lege 
[6, p. 28].

Într-o altă definiţie, cetăţenia a fost apreciată ca 
acea calitate a persoanei fizice ce exprimă relaţiile 
permanente social-economice, politice şi juridice 
dintre persoana fizică şi stat, dovedind apartenenţa 
sa la stat şi atribuind persoanei fizice posibilitatea 
de a fi titularul tuturor drepturilor şi îndatoririlor 
prevăzute de constituţia şi legile statului [2, p. 49; 
7, p. 155].

La rândul său, cercetătorul Gh. Iancu [8, p. 76] 
priveşte cetăţenia ca fiind o legătură politică şi ju-
ridică permanentă (internă) dintre o persoană fizică 
şi un anumit stat, legătură care se exprimă prin to-
talitatea drepturilor şi obligaţiilor reciproce dintr-o 
persoană şi statul al cărui cetăţean este, precum şi 
printr-o legătură juridică specială (externă) care are 
acelaşi conţinut, dar care se prelungeşte şi se păs-
trează oriunde s-ar găsi persoana ce are calitatea de 
cetăţean.

În contextul dat, sunt relevante şi ideile expuse 
de specialiştii în drept internaţional, potrivit cărora 
cetăţenii unei ţări sunt persoane legate printr-un ra-
port juridic de statul pe teritoriul căruia trăiesc sau 
din care sunt originari. Ea nu este o simplă legătură 
politică sau juridică între individ şi colectivitatea or-
ganizată politic, ci este o integrare angajată în sânul 
acestei colectivităţi [5, p. 183].

Cetăţenia implică o legătură de loialitate, deter-
minată în cea mai mare măsură prin afinitate etnică, 
religioasă, culturală a tuturor indivizilor care alcătu-
iesc o anumită naţiune.

Cetăţenia reprezintă legătura politică şi juridică 
permanentă dintre persoana fizică şi un anumit stat. 
Ea exprimă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor re-
ciproce dintre o persoană şi statul al cărui cetăţean 
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este. Ea este o legătură juridică specială păstrată şi 
prelungită oriunde s-ar găsi persoana în cauză: în 
statul de origine, în alt stat, pe mare, în aer sau în 
spaţiul cosmic [9, p. 74; 10, p. 115].

Totodată, şi alte ştiinţe sociale cum ar fi, de pildă, 
sociologia politică sau politologia conferă noţiunii 
de cetăţenie un conţinut specific.

Astfel, din perspectivă sociologică, cetăţenia este 
definită ca un statut uzual şi reprezintă calitatea de 
membru al unui stat-naţiune, fiind conferită de la 
naştere sau prin proceduri juridice în cazuri de emi-
grare dintr-un stat în altul [7, p. 95].

Din perspectivă politologică cetăţenia este o rela-
ţie dinamică între un cetăţean şi naţiunea sa. Potrivit 
acestei concepţii, noţiunea de cetăţenie cuprinde re-
guli referitoare la ceea ce ar putea să facă (să vote-
ze), la ceea ce trebuie să facă (să plătească impozite 
şi taxe) şi la ceea ce ar putea să refuze să facă [11, p. 
95]. Din aceeaşi perspectivă, cetăţenia este definită 
ca o calitate juridică a cetăţeanului care sintetizează 
ansamblul relaţiilor social-economice, politice şi ju-
ridice dintre acestea şi un anumit stat [12, p. 41].

În doctrină, uneori, termenul de cetăţenie este 
asimilat celui de naţionalitate. Prin esenţa lor, cele 
două noţiuni se referă la raporturile dintre persoană 
şi stat, dar ele nu trebuie confundate. Spre deosebi-
re de cetăţenie naţionalitatea trebuie privită ca fiind 
calitatea sau condiţia juridică ce decurge din relaţiile 
care există între o persoană fizică şi un stat determi-
nat [4, p. 53].

Respectiv, cetăţenia este privită în prezent ca fiind 
un contract social (desigur convenţional) între stat şi 
cetăţean, în baza căruia cetăţeanul, îndeplinind obli-
gaţia de a achita taxele şi impozitele statului, de a 
respecta legile, de a satisface serviciul militar etc., 
este în drept să ceară statului apărarea drepturilor şi 
intereselor sale legale [13, p. 258-259].

Problemele cetățeniei țin de competența exclu-
sivă a fiecărui stat, care stabilește prin legislația sa 
internă modalitățile de pierdere, schimbare, dobân-

dire, drepturile, obligațiile cetățeanului etc., luând în 
considerație eventualele obligații ce le revin. Cu alte 
cuvinte, cetățenia este o legătură juridică specială 
păstrată și prelungită oriunde s-ar găsi persoana în 
cauză în statul de origine, în alt stat, pe mare, în aer 
sau în spațiul cosmic.

Cetățenia este deci, în exclusivitate, o chestiune 
de drept intern. Statul determină, de sine stătător, 
criteriile și modalitățile de obținere sau pierdere a 
cetățeniei sale, precum și drepturile și obligațiile ce 
revin cetățenilor săi în baza acestei calități. Dreptul 
internațional public privește cetățenia doar din per-
spectiva raporturilor internaționale sub incidența 
cărora ar fi persoana în cauză. Astfel, instrumentele 
juridice internaționale actuale pornesc de la regula 
potrivit căreia fiecare om are dreptul la o cetățenie, 
ca un drept fundamental al său, fără de care persoana 
ar fi lipsită de protecția statului și de exercițiul unor 
drepturi și libertăți proprii numai cetățeanului.

Declarația Universală a Drepturilor Omului, din 
10 decembrie 1948 prevede: ,,Orice om are dreptul 
la o cetățenie. Nimeni nu poate fi lipsit în mod ar-
bitrar de cetățenia sa sau de dreptul de a-și schimba 
cetățenia”. [14]

În 1966, O.N.U. a adoptat Pactul internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice [15] şi Pactul 
internaţional cu privire la drepturile economice, so-
ciale şi culturale [16] prin care au fost stabilite un 
şir întreg de drepturi de care trebuie să se bucure ce-
tăţenii statelor semnatare, însă actul normativ inter-
naţional de cea mai mare importanţă, care stabileşte 
principii şi reguli în problema cetăţeniei persoane-
lor, este Convenţia europeană cu privire la cetăţenie 
(Strasbourg, 06.XI.1997). [17] În Convenţie cetăţe-
nia „desemnează legătura juridică dintre o persoană 
şi un stat şi nu indică originea etnică a persoanei”. În 
acelaşi timp, în Convenţie sunt consacrate principi-
ile cetăţeniei care urmează a fi respectate de statele 
semnatare: fiecare individ are dreptul la o cetăţenie; 
apatridia trebuie să fie evitată; nimeni nu poate fi lip-
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sit în mod arbitrar de cetăţenia sa; nici căsătoria, nici 
desfacerea căsătoriei dintre un resortisant al unui stat 
parte şi un străin, nici schimbarea naţionalităţii unuia 
dintre soţi în timpul căsătoriei nu poate avea efecte 
de drept asupra cetăţeniei celuilalt soţ.

În acelaşi timp Convenţia dispune ca regulile rela-
tive la cetăţenie aparţinând unui stat parte să nu facă 
distincţie sau să includă practici care ar constitui o 
discriminare bazată pe sex, religie, rasă, culoare sau 
origine naţională ori etnică. La fel statele trebuie să 
respecte principiul nediscriminării între resortisanţii 
săi, indiferent dacă sunt resortisanţi prin naştere sau 
şi-au dobândit cetăţenia ulterior. [18, p. 8-9]

În egală măsură Convenția asupra cetățeniei fe-
meii căsătorite din anul 1955 [19] stabilește reguli 
potrivit cărora încheierea și desfacerea căsătoriei 
între resortisanți și străini sau schimbarea cetățeniei 
soțului nu poate avea efect asupra cetățeniei soției, 
dar nici dobândirea sau renunțarea la cetățenie de 
către soț nu poate împiedica soția să-și păstreze 
cetățenia sa. 

Convenția asupra drepturilor copilului din anul 
1989 [20] stabilește că, imediat după nașterea sa, co-
pilul este înregistrat și are de la această dată dreptul 
la un nume, dreptul de a dobândi o cetățenie.

Subsecvent este de notat că, ceea ce statele sunt 
libere să facă, ele pot să rezilieze. Retragerea sau 
,,pierderea cetățeniei”, reprezintă în egală măsură o 
competență a statelor.

Problemele pierderii cetățeniei sunt reglementate 
ca regulă de legislația națională a statelor, însă anu-
mite dispoziții referitoare la acest subiect sunt oglin-
dite în tratate bilaterale. Astfel, și pierderea cetățeniei 
poate avea loc în mai multe moduri:

- renunțarea la cetățenie, este voluntară și se efec-
tuează la cerere potrivit unei proceduri prevăzute în 
legislația internă);

- retragerea cetățeniei, având caracter de 
sancțiune, în general statele stabilesc în legislația lor 
națională regula potrivit căreia cetățenia dobândită 

ca efect al nașterii nu poate fi retrasă. Retragerea se 
realizează la inițiativa autorităților statelor și ca re-
gulă în privința persoanelor care au comis fapte gra-
ve împotriva statului de origine sau au dobândit-o în 
mod fraudulos;

- dobândirea altei cetățenii, dacă aceasta este 
condiționată de renunțarea la cetățenia anterioară, 
neîndeplinirea unui act obligatoriu, va fi, de pildă, 
refuzul de a reveni în țară pentru serviciul militar. 
Retragerea apare tot ca o sancțiune, dar intervine 
automat, fără vreun act juridic al unei autorități in-
terne.

Potrivit Declarației Universale a Drepturilor 
Omului din 1948, [21] nimeni nu poate fi privat în 
mod arbitrar de cetățenia sa. Pentru a limita cazuri-
le de retragere a cetățeniei, Convenția privind redu-
cerea cazurilor de apatridie din 1961 [22] prevede 
drept motive de retragere, care nu sunt considera-
te arbitrare: prestarea jurământului de credință față 
de un alt stat) repudierea, sau dovada dorinței de a 
repudia fidelitatea față de statul sau; efectuarea de 
servicii față de un alt stat, mai cu seamă în domeniul 
spionajului) o conduită care provoacă prejudicii gra-
ve intereselor vitale ale statului.

Raportând la situația Republicii Moldova este de 
notat că procedura dobândirii cetățeniei, reprezintă 
o oportunitate al legislativului fiecărui stat, prin care 
reprezentanții poporului aplică politicile de admite-
re a noilor membri ai societății. Unicul criteriu, care 
trebuie să-l respecte legislatorul național în acest 
domeniu este corespunderea acestor proceduri cu 
principiile unanim recunoscute ale drepturilor omu-
lui. Considerentele expuse au creat o varietate largă 
de modalități de dobândire a cetățeniei, care au fost 
reduse în teorie la două modalități de bază, prin care 
statele reglementează modurile naționale concrete 
de dobândire: prin naștere și prin naturalizare. 

Dobândirea cetățeniei prin naștere sau, cum mai 
este numită – originară, de principiu, este similară 
în dreptul comparat majorității statelor. Ea se redu-
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ce la aplicarea celor două principii unanim recu-
noscute în lume, ca derivate ale nașterii persoanei: 
dreptului sângelui – ius sanguinis și al dreptului 
locului – ius soli. Prin naștere se consideră cetățean 
al RM copilul:

Născut din părinți, ambii sau unul dintre care, - 
la momentul nașterii copilului este cetățean al RM, 
chiar dacă s-a născut în străinătate;

Născut pe teritoriul RM din părinți apatrizi;- 
Născut pe teritoriul RM din părinți care au - 

cetățenia unui alt stat sau unul dintre care este apa-
trid, iar celălalt cetățean străin dacă statul acela nu 
acordă copilului cetățenie.

Copilul născut pe teritoriul RM este considerat 
cetățean al ei, atât timp cât nu este dovedit contrariul, 
până la atingerea vârstei de 18 ani. Prezenta dispoziție 
este determinată de art. 16 al.1 lit.b) din Convenția 
Europeană a cetățeniei. Este o obligație pentru statul 
parte de a prevedea în dreptul intern dobândirea de 
drept a cetățeniei sale de către noi născuții găsiți pe 
teritoriul său care ar fi, altfal, apatrizi, ce este con-
form principiului jus soli. [23, p.105]

Naturalizarea este o altă modalitate universală 
de dobândire a cetățeniei, care reprezintă o varieta-
te largă de moduri și denumiri diferite, care diferă 
de la stat la stat, în dependență de istoricul aplicării 
acestor proceduri, de tradiții, priorități confesionale, 
ș.a. Astfel, în unele state, precum Italia și Canada, 
dobândirea cetățeniei prin căsătorie, ca una dintre 
varietățile dobândirii cetățeniei prin naturalizare, 
este reglementată ca mod separat de dobândire. În 
Republica Moldova, însă, dobândirea cetățeniei prin 
căsătorie este o dobândire a cetățeniei prin naturali-
zare în termeni reduși, similară celei de reîntregire 
a familiei copiilor și părinților prin deținerea domi-
ciliului pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 
3 ani la părinți sau la copii (inclusiv înfietori sau 
înfiați) cetățeni ai Republicii Moldova [24, art.17]. 

În cazul în care adoptatorii și adoptatul sunt 
cetățeni ai Republicii Moldova, adopția nu produce 

niciun efect în ceea ce privește cetățenia adoptatului. 
Alta este situația în cazul adopției internaționale, în-
tâlnită în cele două situații, și anume: adoptatul este 
cetățean străin sau apatrid, iar adoptatorul ori soții 
adoptatori sunt cetățeni ai RM; cetățeanul Republicii 
Moldova este adoptat de un cetățean străin sau de doi 
soți cetățeni străini. În aceste condiții, încuviințarea 
adopției de către instanța judecătorească poate să 
producă efecte în planul cetățeniei adoptatului.

Unul din efectele adopției pentru copil este do-
bândirea cetățeniei părinților. În acest context, Le-
gea RM privind regimul juridic al adopției [25] face 
trimitere la Legea nr.1024 din 02.06.2000 privind 
cetățenia Republicii Moldova. [24]

Conform art.13 al Legii nominalizate supra, se 
prevăd următoarele: Copilul apatrid dobândește au-
tomat cetățenia RM prin înfiere, dacă înfietorii (în-
fietorul) sunt cetățeni ai RM.

Asupra cetățeniei copilului apatrid înfiat de soți, 
unul dintre care este cetățean al RM, iar celălalt 
cetățean străin, hotărăsc de comun acord cu înfieto-
rii. În cazul în care înfietorii nu cad de comun acord 
asupra apartenenței copilului Republicii Moldova, 
va decide instanța de judecată, ținând cont de inte-
resele acestuia. În situația în care copilul a împlinit 
vârsta de 14 ani, se cere consimțământul lui, auten-
tificat de notar.

Copilul, cetățean străin, înfiat de soți, ambii sau 
numai unul dintre ei având cetăţenie moldoveneas-
că sau unul fiind cetățean al Republicii Moldova, 
iar celălalt cetățean străin sau apatrid, poate deve-
ni cetățean al Republicii Moldova dacă renunță la 
cetățenia statului străin, cu excepția cazurilor prevă-
zute de acordurile internaționale la care Republica 
Moldova este parte [1.12, art.13].

Republica Moldova face parte din sistemul țărilor 
unde cetățenia se poate dobândi urmând unul din cri-
teriile: dreptul sângelui când noul-născut dobândește 
cetățenia părinților, indiferent de locul de naștere,și 
dreptul solului când noul-născut va dobândi cetățenia 
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statului pe teritoriul căruia se naște, indiferent de 
cetățenia părinților.

Adopția copiilor domiciliați pe teritoriul RM de 
către persoane cu domiciliul în străinătate are loc 
în conformitate cu legislația Republicii Moldova, 
ținându-se cont și de legislația statelor în care aceștia 
din urmă își au domiciliul la data depunerii cererii 
de adopție, precum și în conformitate cu tratatele 
internaționale sau cu tratatele bilaterale la care RM 
este parte.

Astfel, adopția copiilor cetățeni ai Republicii 
Moldova, cu domiciliul în afara țării, efectuată de 
organele abilitate ale statului străin pe al cărui teri-
toriu adoptatorul își are domiciliul, este recunoscută 
ca fiind valabilă în RM, doar dacă statul străin este 
parte la Convenția de la Haga sau parte la un tratat 
bilateral în domeniul adopției încheiat cu RM și dacă 
autoritatea centrală din RM și-a exprimat anticipat 
acordul la adopție. [25, p.84]

Copiii domiciliați pe teritoriul RM pot fi adoptați 
de adoptatori cu domiciliul în străinătate doar dacă, 
potrivit legislației statelor în care urmează să plece, 
li se vor asigura garanții și norme juridice echiva-
lente celor de care s-ar fi bucurat în cazul adopției 
naționale.

În cazul dublei cetățenii, dintre care una este cea 
a forului, ca lege națională se consideră cea a foru-
lui. Dacă o persoană are dublă cetățenie dintre care 
niciuna nu este a forului, legea națională se conside-
ră legea statului unde persoana are domiciliu sau, în 
lipsă, reședința sa.

O altă modalitate de dobândire a cetățeniei, si-
milară celei de dobândire a cetățeniei prin natura-
lizare, este dobândirea cetățeniei de onoare, care 
dobândește teren tot mai larg în paleta modurilor de 
dobândire a cetățeniei și este prevăzut în art. 24 din 
Legea cetățeniei [24].

Un alt mod de dobândire a cetățeniei este prin 
recunoaștere. La acest capitol, au fost operate modi-
ficări la Legea cetățeniei prin adoptarea Legii nr. 132 

din 21.12.17, care au intrat în vigoare în anul 2018. 
[26] Potrivit modificărilor, persoanele cu vârsta de 
peste 18 ani, născute pe teritoriul Moldovei, indife-
rent dacă dețin cetățenia altui stat și dacă domicili-
ază în țară sau în străinătate pot dobândi mai ușor 
cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere. 
Potrivit Agențeiei Servicii Publice, aceste persoane 
vor fi recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova 
din momentul depunerii cererii, care va conţine con-
simţământul solicitantului. Doritorii din țară se pot 
adresa la orice Serviciu eliberare a actelor de iden-
titate sau centru multifuncțional al Agenției Servicii 
Publice. Cei aflați peste hotare pot depune cererile la 
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Repu-
blicii Moldova. La înregistrarea cererii, solicitanții 
prezintă actul de identitate aflat în posesie și docu-
mentele de stare civilă. Solicitanții care nu posedă 
acte de identitate vor fi identificați conform procedu-
rii stabilite de legislația în vigoare. 

Subsecvent este de menționat că Legea cu privire 
la cetățenie la art.17 a fost modificată în anul 2018 
[27] și s-a stipulat prin alin.1¹ posibilitatea acordării 
cetățeniei persoanei care va face investiții în Repu-
blica Moldova. 

Conform legii menționate, cetățenia RM poate fi 
acordată, la cerere, cetățeanului străin sau apatridului 
care cunoaște și respectă prevederile Constituției, are 
o bună reputație economică și financiară, nu prezintă 
pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea 
statului, varsă contribuții la Fondul de investiții pu-
blice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat, timp 
de 60 de luni, investiții în domeniile de dezvoltare 
strategică. 

Astfel, potrivit Regulamentului adoptat de Gu-
vern, [28] valoarea minimă a contribuției nerambur-
sabile la Fondul de investiții publice pentru dezvol-
tare durabilă constituie echivalentul a 100 mii euro, 
iar valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul 
din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii 
Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro.
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Documentul indică cele două domenii de dezvol-
tare strategică:

- Dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea 
și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntre-
ruptă de cel puțin 60 de luni, a unui sau mai mul-
tor bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data 
efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro; 

- Dezvoltarea sectorului financiar public și a 
investițiilor publice prin procurarea și menținerea 
în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în 
acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, 
în valoare de cel puțin 250 mii de euro.

Contribuția la Fondul de investiții publice pen-
tru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, 
euro, franci elvețieni sau dolari SUA, la contul ban-
car al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Du-
rabilă Moldova”. 

După cum a fost menționat, o Comisie va exa-
mina dosarul pentru obținerea cetățeniei. Ea va fi 
formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei 
și Infrastructurii, Ministerului Justiției, Ministerului 
Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne și al Apa-
ratului Președintelui Republicii Moldova. [29]

Comisia va accepta investiția dacă planul acesteia 
este credibil și garantează activitatea investițională 
pe un termen de cel puțin 60 de luni, dacă investițiile 
vor fi efectuate în cel puțin unul din domeniile de 
dezvoltare strategică a Republicii Moldova și dacă 
investitorul a demonstrat dispunerea de mijloa-
ce financiare suficiente libere, dedicate exclusiv 
investiției, în mărime minimă de 250 mii de euro.

De asemenea, investiția va fi acceptată dacă 
cetățeanul străin sau apatridul are inițiată o activita-
te investițională sau corespunde condițiilor pentru 
inițierea activității investiționale, a obținut profit 
din activitățile precedente în ultimii 5 ani sau are 
venituri în calitate de persoană fizică în ultimii 5 
ani. Se va lua în calcul și faptul dacă investiția nu 
va fi retrasă sau înstrăinată pentru o perioadă de cel 
puțin 5 ani. 

La finele fiecărui an calendaristic Comisia veri-
fică modul de efectuare și de menținere a investiției, 
precum și a planului de investiții pentru anul ur-
mător, iar la finele perioadei de 5 ani de activita-
te investițională, verifică plenitudinea investiției 
în valoare minimă a echivalentului de 250 mii de 
euro. [29]

Cât privește redobândirea cetățeniei, potrivit 
art.16 din Legea cetățeniei RM, persoana care a avut 
anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redo-
bândi la cerere, păstrându-şi, la dorinţă, cetăţenia 
străină, dacă nu cade sub incidenţa art. 20 lit. a)-d). 
Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Mol-
dova în conformitate cu art.23 lit. c) nu o mai poate 
redobândi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi 
articol o poate redobândi numai în condiţiile natura-
lizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obiş-
nuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul 
retragerii cetăţeniei. [24]

În Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014, [1.21] Par-
lamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la faptul că sistemele naționale care implică 
„vânzarea fățișă, directă sau indirectă” a cetățeniei 
Uniunii subminează însuși conceptul de cetățenie a 
Uniunii. Acesta a solicitat Comisiei să evalueze di-
feritele sisteme naționale de acordare a cetățeniei, 
în lumina valorilor europene și a literei și spiritu-
lui legislației și practicilor UE. Comisia a contactat 
autoritățile bulgare, cipriote și malteze pentru mai 
multe informații cu privire la sistemele lor. În cadrul 
unei dezbateri din mai 2018, Parlamentul European a 
discutat cu privire la o serie de riscuri asociate siste-
melor de acordare a cetățeniei și dreptului de ședere 
pentru investitori.

De asemenea, prin Raportul Comisiei Europene 
către Parlamentul European din 23 ianuarie 2019 
[2.30] s-a menționat că ,,Resortisanții țărilor terțe 
pot investi într-un stat membru din motive legitime, 
dar pot urmări și scopuri nelegitime, cum ar fi sustra-
gerea de la investigarea și urmărirea în justiție în țara 
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lor de origine și protejarea activelor proprii de măsu-
rile aferente de înghețare și confiscare. Prin urmare, 
sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de 
ședere pentru investitori generează o serie de riscuri 
pentru statele membre și pentru Uniune în ansamblu: 
în special, riscuri la adresa securității, inclusiv po-
sibilitatea de infiltrare a grupurilor de criminalitate 
organizată din afara UE, precum și riscuri de spălare 
a banilor, de corupție și de evaziune fiscală. Aceste 
riscuri sunt accentuate de drepturile transfrontali-
ere asociate cu cetățenia Uniunii sau cu dreptul de 
ședere într-un stat membru. Comisia va monitoriza 
impactul sistemelor de acordare a cetățeniei pentru 
investitori implementate de țările cu regim de călăto-
rii fără viză, ca parte a mecanismului de suspendare 
a vizelor.”

Din aceste analize rezultă că un asemenea mod 
de dobândire a cetățeniei este periculos pentru RM și 
se poate solda cu retragerea regimului liberalizat de 
vize cu UE. În concluzie, aceste prevederi normative 
necesită a fi înlăturate din legislația RM.

Conform Convenţiei din 1961 (art.5-8), pierde-
rea sau renunţarea la cetăţenie trebuie sa fie condi-
ţionată de posesia anterioară ori de asigurarea de 
dobândire a altei cetăţenii. Se poate face excepţie 
în cazul naturalizării persoanelor care, necătând la 
notificările formale şi a limitelor de timp, stau peste 
hotare un număr determinat de ani şi nu-şi exprimă 
intenţia de a păstra cetăţenia. O persoană naturali-
zată, în acest caz, este o persoană care a dobândit 
cetăţenia după depunerea cererii către Statul Parte 
respectiv, iar acel Stat Parte putea să refuze cererea. 
Pierderea cetăţeniei poate avea loc doar în confor-
mitate cu legea şi însoţită de garanţii procedurale 
depline, aşa ca dreptul la un proces echitabil în faţa 
unei instanţe de judecată sau unui alt organ inde-
pendent. Legislaţia cu privire la cetăţenie trebuie 
să stipuleze că nici un cetăţean nu poate să renunţe 
la cetăţenia sa, fără dobândirea altei cetăţenii sau 
primirea asigurărilor formale şi scrise de la autori-

tăţile relevante, precum că el/ea va dobândi o altă 
cetăţenie [25, p.23].

Conform articolului 21 al Legii cetăţeniei, [24] 
cetăţenia poate fi pierdută prin: renunţare, retragere 
sau conform tratatelor internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte.

Articolul 22 al Legii cu privire la cetăţenie [24] 
permite aplicarea mecanismului de renunţare doar 
cu condiţia prezentării adeverinţei privind deţinerea 
sau dobândirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţiei 
dobândirii cetăţeniei unui alt stat. Totodată, dacă 
persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia 
Republicii Moldova, în pofida garanţiei nu va do-
bândi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni apa-
tridă, partea din decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia 
Republicii Moldova referitoare la această persoană 
se va abroga în modul stabilit.

Subsecvent, potrivit articolul 23 alin. (1) al Legii 
cu privire la cetăţenie [24] permite retragerea cetă-
ţeniei Republicii Moldova printr-un decret al Preşe-
dintelui Republicii Moldova doar în cazurile în care 
persoana: a) a dobândit cetăţenia Republicii Moldo-
va în mod fraudulos, prin informaţie falsă sau prin 
ascunderea unui fapt pertinent, demonstrat în instan-
ţă; b) s-a înrolat benevol în forţe armate străine; c) 
a săvârşit fapte deosebit de grave prin care se aduc 
prejudicii esenţiale statului; d) nu respectă condițiile 
de efectuare și menținere a investiției.

Cu toate acestea acelaşi articol declară că al doi-
lea, al treilea și al patrulea criteriu nu vor servi ca 
temei juridic pentru retragerea cetăţeniei dacă per-
soana va deveni apatrid. Această prevedere nu se 
aplică în cazul în care cetăţenia a fost dobândită prin 
încălcarea legii, adică în mod fraudulos, adică prin 
informații false sau prin ascunderea unui fapt per-
tinent (art. 23 alin. (2)). La fel, articolul stabileşte 
faptul că retragerea cetăţeniei Republicii Moldova 
nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţului şi 
copiilor persoanei (art. 23 alin. (3)).
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Convenția europeană a drepturilor omului nu 
garantează dreptul la cetățenie. Cu toate acestea, re-
fuzul arbitrar al cetățeniei poate intra sub incidența 
articolului 8 din Convenție din cauza impactului său 
asupra vieții private a persoanei. Având în vedere 
faptul că Forul European are o practică consistentă 
în domeniul instituției cetățeniei, îndeosebi pe pro-
blem ce constituie derivate ale cetățeniei (dreptul de 
azil, extrădarea, drepturile refugiaților) vom prezen-
ta în cele ce urmează câteva asemenea exemple.

Astfel, în speța, Fawsie şi Saidoun împotriva 
Greciei (nr. 40080/07 şi nr. 40083/07), din 28 oc-
tombrie 2010, [31, p.16-17] reclamanţii, de naţio-
nalitate siriană şi libaneză, au fost oficial recunos-
cuţi drept refugiaţi politici începând cu 1990 şi au 
căpătat reşedinţă legală în Grecia. Autoritatea com-
petentă a respins cererile lor pentru a primi indemni-
zaţia acordată mamelor cu mulţi copii, pe motiv că 
acestea nu au naţionalitate greacă sau naţionalitatea 
unuia dintre Statele Membre ale Uniunii Europene 
şi nu sunt refugiaţi de origine greacă. Curtea nu a 
pus în discuţie dorinţa legiuitorului elen de a abor-
da problema demografică din ţară. Cu toate acestea, 
Curtea a reamintit că doar nişte considerente foarte 
puternice ar putea justifica o diferenţă de tratament 
bazată exclusiv pe naţionalitate. Curtea nu a fost de 
acord cu criteriul ales care se bazează, în principal, 
pe naţionalitate sau pe originea greacă, mai ales că 
acesta nu a fost aplicat în mod uniform, la momentul 
respectiv, în legislaţia în vigoare şi în jurisprudenţă. 
În plus, în conformitate cu Convenţia de la Geneva 
privind statutul refugiaţilor, la care Grecia este parte, 
statele trebuie să acorde refugiaţilor care stau legal 
pe teritoriul lor acelaş tratament, în ceea ce priveşte 
ajutorul şi asistenţa publică, ca şi propriilor cetăţeni. 
Prin urmare, refuzul autorităţilor de a acorda recla-
manţilor indemnizaţia pentru familiile cu mulţi copii 
nu a fost justificat în mod rezonabil.

Într-o altă speță s-a menționat că, în conformita-
te cu dispozițiile Convenției europene a drepturilor 

omului, nu există niciun drept de a dobândi cetățenia 
unui stat (Comisia Europeană a Drepturilor Omului, 
Family K. și W./Țările de Jos (dec.), nr. 11278/84,     
1 iulie 1985). [32] Totuși, CtEDO a afirmat că refu-
zul arbitrar al cetățeniei ar putea ridica o problemă 
în temeiul articolului 8 din Convenție, din cauza im-
pactului pe care un refuz îl poate avea asupra vieții 
private a persoanei. 

În conformitate cu Convenția europeană a drep-
turilor omului, în articolele 2 și 3 se interzice în 
mod absolut orice formă de returnare a unei per-
soane care ar putea fi expusă unui risc real de tra-
tament contrar oricăreia dintre aceste prevederi. 
Acest risc este diferit de riscul de persecuție bazat 
pe motivele menționate în Convenția de la Gene-
va din 1951. CEDO a constatat că articolul 3 din 
Convenție include una dintre valorile fundamentale 
ale unei societăți democratice și interzice, în ter-
meni absoluți, tortura sau pedepsele ori tratamente-
le inumane sau degradante, indiferent de conduita 
victimei, oricât de indezirabilă sau periculoasă ar 
fi aceasta. În conformitate cu dispozițiile articolu-
lui 3, responsabilitatea unui stat va fi angajată în 
cazul oricărei expulzări efectuate în condițiile în 
care au fost demonstrate motive serioase și înteme-
iate de a crede că persoana în cauză se confruntă 
cu un risc real de a fi supusă torturii sau pedepselor 
ori tratamentelor inumane sau degradante în țara în 
care este returnată [33]. 

CtEDO are tendința să examineze cauzele fie în 
sensul articolului 2, fie al articolului 3 din Convenția 
europeană a drepturilor omului, în funcție de situația 
specifică și de tratamentul cu care persoana riscă să se 
confrunte dacă ar fi expulzată sau extrădată. Principa-
la diferență dintre aceste două articole ale Convenției 
este următoarea: în cazurile menționate în articolul 2 
din Convenție, perspectiva pierderii vieții la returnare 
trebuie să reprezinte o certitudine virtuală; în cazuri-
le menționate în articolul 3 din Convenție trebuie să 
existe motive suficiente pentru a crede că persoana 
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care urmează să fie expulzată se va confrunta cu un 
risc real de a fi supusă torturii sau altor forme de mal-
tratare. Exemplu: În cauza Bader și Kanbor/Suedia 
[34], CtEDO a constatat că expulzare unei persoane 
în Siria, unde aceasta fusese condamnată la moarte in 
absentia, ar constitui o încălcare a articolelor 2 și 3 
din Convenție. Trebuie să menționăm că în materia 
cetățeniei, Curtea Europeană s-a pronunțat și în raport 
cu Republica Moldova. Notoriu în acest domeniu este 
cazul Tănase şi Chirtoacă contra Moldovei [35]

În concluzie este de menționat că este lesne de 
observat că există o relativă dificultate în stabilirea 
naturii juridice a cetăţeniei. Această stare de lucruri 
este condiţionată de complexitatea şi multiaspectu-
alitatea instituţiei cercetate, precum şi de faptul că 
există diverse modalităţi de dobândire a cetăţeniei: 
prin naştere, naturalizare, adopţie, opţiune etc.

Cetăţenia rămâne un termen amplu şi controver-
sat, asupra căruia nu există încă o teorie exhaustivă, 
care să acopere toate aspectele. La fel ca în cazul al-
tor „obiecte” complexe, şi în acest domeniu se ope-
rează în continuare cu definiţii pragmatice sau teorii 
parţiale.

Oricum, este cert că fiecare sistem de drept inclu-
de deja cetăţenia şi explicarea sa ca o componentă de 
bază. Aceasta demonstrează faptul că este nevoie de 
analiza şi înţelegerea cetăţeniei ca fenomen general, 
care traversează practic toate activităţile umane.

La etapa actuală, în statele democratice cetățeanul, 
definit în relație cu autoritatea politică căreia îi 
aparține, face loc cetățeanului, văzut ca persoană 
care trăieşte în societate cu alte persoane, într-o vari-
etate de situații şi circumstanțe.

Preocupările comunității internaționale în mate-
rie de cetățenie, materializate în tratatele cu privire 
la drepturile omului, sunt axate pe crearea condițiilor 
ca o persoană să poată avea cetățenie pentru a bene-
ficia de protecția dată de calitatea de cetățean.

Cetățenia rămâne o problemă plină de viață în lu-
mea de astăzi, un principiu regulator de reafirmat, 

dar, de asemenea, de îmbogățit şi de adaptat la noi-
le contexte. Cetățenia se învață de fiecare individ şi 
generație de cetățeni printr-un proces de socializare 
politică sau prin demersuri sistematice de educație 
civică într-un mediu specializat.
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Din momentul apariţiei structurilor organi-
zaţionale sociale (comună, aşezare, sat, 

oraş, stat), pentru asigurarea existenţei structurii, 
au fost percepute de la membrii comunităţii plăţi, 
care pentru început erau denumite dijme, bir, tribut, 
care erau percepute fie pentru deţinerea terenurilor 
agricole, fie pentru activitatea de meşteşugar. Ulte-

rior, după ascensiunea structurilor organizaţionale 
sociale, acestea au fost denumite impozite. 

Dezvoltarea intensă a statelor şi relaţiilor comer-
ciale naţionale şi internaţionale a contribuit la apariţia 
şi diferenţierea formelor juridice a activităţilor de în-
treprinzător, iar venitul obţinut din activitatea acestora 
la fel urma să fie impozitat. Impozitele care urmau să 
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fie achitate, aveau menirea de a asigura existenţa şi 
activitatea organelor de conducere publice, însă, nu 
toţi membrii societăţii sunt de acord să contribuie la 
asigurarea activităţii organelor publice de conducere. 
Lipsa dorinţei de a participa la constituirea bugetului 
statal sau orăşenesc, a dus la apariţia fenomenului de 
eschivare de la plata impozitelor prin diferite metode.

Metodele de eschivare de la plata impozitelor au 
diverse forme, începând de la tăinuirea venitului real 
obţinut şi continuând cu prezentarea datelor eronate cu 
privire la venitul real obţinut sau cheltuielile suportate.

Din impozitele colectate, statul trebuie să exer-
cite atribuţiile de apărare, promovare şi asigurare a 
interesului public şi nu în ultimul rând a interesului 
individual al fiecărui cetăţean prin mijloacele legale 
prevăzute în Constituţia fiecărui stat. Pentru a exer-
cita aceste atribuţii importante statul are nevoie de 
resurse umane şi desigur financiare.

În mare parte, statul, obţine resursele financiare 
necesare din impozite şi taxe percepute de la cetă-
ţeni (contribuabili), deşi, sunt create întreprinderi de 
stat şi municipale, care prin activitatea lor, obţinând 
venit şi profit, la fel contribuie la formarea bugetului 
local şi naţional.

Cum am menţionat anterior, formele organizatori-
ce ale întreprinzătorilor au cunoscut o evoluţie inten-
să, care s-a soldat cu apariţia societăţilor comerciale, 
a societăţilor pe acţiuni, întreprinderilor individuale, 
a societăţilor cu răspundere limitată etc.

În contextul fie a concurenţei aprige în practica-
rea domeniilor de activitate selectate şi a impozitelor 
percepute, fie a lipsei dorinţe de a contribui la forma-
rea bugetelor naţionale şi locale, unii întreprinzători 
săvârşesc tentative de a se eschiva de la plata impo-
zitelor şi taxelor, acţiunile întreprinse de către aceştia 
se regăsesc în prevederile Codului penal al Republicii 
Moldova [4] în art.244: „Evaziunea fiscală a între-
prinderilor, insituţiilor şi organizaţiilor”.

Totalitatea semnelor obiective şi subiective, sta-
bilite de legea penală, ce califică fapta prejudiciabilă 

de evaziune fiscală a întreprinderilor este prevăzută 
expres în art.244, Cod penal al Republicii Moldova1 
şi se rezumă la includerea în documentele contabile, 
fiscale sau financiare a unor date denaturate privind 
veniturile, a unor cheltuieli care nu au la bază ope-
raţiuni reale, ori care au la bază operaţiuni ce nu au 
existat, sau prin tăinuirea unor obiecte impozabile.

Conform componenţei de infracţiune specificate 
la art.244 sunt atinse două ramuri ale legislaţiei, pe-
nală şi fiscală. Pentru a delimita ramurile legislaţiei, 
este important de menţionat că, potrivit Codului fis-
cal al Republicii Moldova [3] legislaţia fiscală are 
scopul de a reglementa raporturile juridice fisca-
le care se nasc, se sting şi se modifică în procesul 
colectării impozitelor şi taxelor de la contribuabili, 
însă legislaţia penală are scopul de a apăra persoana, 
drepturile şi libertăţile acesteia, de infracţiuni. 

Racordând situaţia de fapt cu necesităţile de a 
stabili instrumente legale pentru prevenirea infrac-
ţiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, legiui-
torul, prin art.244 Cod penal al Republicii Moldova 
[3], a combinat aceste două ramuri (penală şi fisca-
lă), pentru contracararea şi prevenirea infracţiunii 
de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor.

Pericolul social sporit al infracţiunii de evaziune 
fiscală a întreprinderilor este condiţionat de impor-
tanţa impozitelor şi taxelor percepute de la contri-
buabili pentru formarea Bugetului Public Naţional 
al Republicii Moldova sau a celui local, în cazul ta-
xelor locale.

Cu părere de rău, tendinţele politicii penale naţio-
nale contemporane sunt orientate spre decriminaliza-
rea infracţiunilor economice, printre care se regăseşte 
şi evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor. Politica penală este orientată spre ex-
cluderea pedepsei cu detenţia persoanei responsabile 
de săvârşire a acţiunilor infracţionale, prevăzute în 
art.244. Aparent, prin decriminalizarea infracţiunilor 
economice legiutorul urmăreşte scopul de a încuraja 
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mediului de afaceri şi a atrage investitori străini, pen-
tru desfăşurarea activităţii de întreprinzător pe terito-
riul Republicii Moldova. Tendinţa de a decriminaliza 
infracţiunile economice mai este condiţionată şi de 
faptul că în urma studierii infracţiunilor, transmise 
spre examinare organelor de urmărire penală, a fost 
depistat că, din cauza unor omisiuni contabile nein-
tenţionate, a factorului uman, aparent, a avut loc să-
vârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În procesul de 
desfăşurare a urmărirei penale au fost depistate erorile 
şi absenţa intenţiei directe. Potrivit doctrinarilor, care 
s-au pronunţat pe marginea subiectului dat în Manua-
lul judecătorului pentru cauze penale [9], infracţiunea 
de evaziune fiscală a întreprinderilor are două forme. 
Prima se manifestă prin includerea în documentele 
contabile fiscale sau financiare a unor date denaturate 
privind veniturile, sau cheltuielile suportate de către 
contribuabil pe parcursul desfăşurării activităţii, dacă 
suma impozitului, care urma să fie achitat, depăşeşte 
una mie cinci sute de unităţi convenţionale. Semne-
le distincte ale celei de-a doua forme sunt identice în 
ceea ce ţine de acţiunile de tăinuire sau prezentarea 
intenţionată a datelor de evidenţă contabilă, doar că, 
acţiunile date trebuiesc a fi urmate de neachitarea im-
pozitului în proporţii deosebit de mari.

În contextul celor două forme specificate anterior, 
este important de menţionat că obiectul juridic al in-
fracţiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor îl con-
stituie relaţiile sociale ce ţin de formarea bugetului 
local şi naţional, care reiese din obligaţia contribuabi-
lilor de a contribui la formare acestuia.

Indiferent de forma prin care a fost săvârşită in-
fracţiunea specificată la art.244, Cod penal al Repu-
blicii Moldova [9, p.1], obiectele materiale ale infrac-
ţiunii sunt documentele contabile fiscale, documente-
le contabile financiare şi obiectele care sunt supuse 
impozitării.

Ambele forme de săvârşire a infracţiunii menţio-
nate la art.244 Cod penal al Republicii Moldova [9, 
p.1] presupun că acţiunile persoanei responsabile de 

săvârşirea evaziunii se încadrează şi în prevederile 
art.196, deoarece a fost săvârşită prin înşelăciune şi 
abuz de încredere.

Pentru a delimita sensul documentelor contabile, 
fiscale şi financiare, în prevederile Codului fiscal al 
RM [9], în art.129 este oferită explicaţia acestor două 
tipuri de documente. După cum reiese din prevederi-
le legale menţionate, documentul fiscal constituie un 
raport, prezentat de către contribuabil (în cazul de faţă 
persoana juridică), care confirmă apariţia, modifica-
rea sau stingerea obligaţiei fiscale. În sensul aceluiaşi 
articol, documentul financiar este actul care reflectă 
repartizarea şi administrarea fondurilor băneşti.

De menţionat că, subiectul evaziunii fiscale uneori 
nu coincide cu subiectul infracţiunii în sensul art.244 
Cod penal, din considerentul că subiect al impunerii 
(contribuabilul) poate fi numai persoana juridică, iar 
subiect al infracţiunii – atât cea juridică, cât şi cea 
fizică, care este responsabilă în cadrul întreprinderii, 
organizaţiei sau instituţiei, de actele ce vizează ţinerea 
evidenţei contabile, autentificarea acesteia. 

Deşi, în legislaţia Repubicii Moldova nu sunt dife-
renţiate formele evaziunii fiscale, la nivel internaţio-
nal există o diferenţiere, care se divizează în evaziu-
nea fiscală legală şi ilegală.

Conform cercetărilor efectuate de savanţii din Ro-
mânia, diferenţierea evaziunii fiscale ilegale de cea 
legală constă în acţiunea contribuabililor de a ocoli 
legea, recurgând la o combinaţie neprevăzută de le-
giuitor şi, respectiv, tolerată prin scăparea din vedere. 
Ea nu poate fi posibilă decât datorită unei inadvertenţe 
sau lacune ale legii şi e frecventa mai ales în perioa-
dele când apar noi forme de întreprinderi sau noi cate-
gorii de impozite. Contribuabilii găsesc anumite mij-
loace şi, exploatând insuficienţele legislaţiei, eludează 
în mod ,,legal”, sustrăgându-se în total sau în parte 
plăţii impozitelor, tocmai datorită acestei insuficienţe 
a legislaţiei. Procedând astfel contribuabilii rămân în 
limita strictă a drepturilor lor. Ca urmare, evaziunea 
fiscală ce se produce la adăpostul legii nu poate fi im-
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putată celor care beneficiază de pe urmele ei. Singurul 
vinovat de producerea evaziunii prin astfel de mijloa-
ce rămâne a fi doar legiuitorul. Astfel evaziunea poate 
fi evitată prin modificarea sau completarea legii  care 
o generează [10].

Potrivit Comunicatului Comisiei Europene, spre 
deosebire de evaziunea fiscală ilicită care este ilegală, 
evaziunea fiscală licită se încadrează în mod normal 
în limitele legii. Cu toate acestea, mai multe forme de 
evaziune fiscală licită nu respectă spiritul legii, forţând 
interpretarea a ceea ce este „legal”, pentru a minimiza 
contribuţia fiscală globală a unei societăţi. Cu ajuto-
rul unor tehnici de planificare fiscală agresivă, unele 
societăţi exploatează lacunele juridice ale sistemelor 
fiscale şi neconcordanţele dintre normele naţionale 
pentru a evita plata taxelor şi impozitelor datorate. În 
plus, regimurile fiscale din multe ţări permit societă-
ţilor să îşi transfere în mod artificial profiturile către 
jurisdicţiile respective, efectul acestei practici fiind 
încurajarea planificării fiscale agresive [12].

În Comunicatul Comisiei Europene din anul 
2015 sunt specificate şi măsuri planificate privind 
contracararea infracţiunilor de evaziune fiscală fi-
ind propusă cuantificarea decalajului, care constă 
în diferenţa dintre impozitele exigibile (cifra apro-
ximativă care urmează a fi colectate) şi impozite-
le efectiv colectate de către autorităţile naţionale. 
Evaziunea fiscală licită şi cea ilicită nu sunt singu-
rele care contribuie la acest decalaj, existând şi alţi 
factori, precum erorile administrative şi falimente-
le, care joacă un rol important. Cu toate acestea, 
statisticile referitoare la decalajul fiscal oferă un 
indicator important al gradului de neconformare in-
tenţionată în domeniul impozitării.

Datorită obligaţiilor fiscale fenomenul infracţiunii 
de evaziune fiscală, a întreprinderilor, organizaţiilor şi 
instituţiilor are o răspândire largă pe teritoriul Repu-
blicii Moldova. Din acest motiv, consider că legislaţia 
naţională necesită a fi ajustată şi îmbunătăţită întru 
contracararea mai eficientă a evaziunilor fiscale.

În concluzia celor expuse, este evident că dreptul 
penal şi fiscal se află într-o legătură interdisciplinară 
strânsă atât în cadrul cercetării infracţiunilor de eva-
ziune fiscală a întreprinderilor, cât şi în identificarea 
cauzelor de apariţie, evoluţie şi răspândire a infrac-
ţiunii specificate la art.244 Cod penal al Republicii 
Moldova. 
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Introducere. Actualmente, criminalistica, îm-
binând armonios aparatul categorial propriu 

cu cunoștințe acumulate în domeniile naturii, tehni-
cii, disciplinelor umanistice, s-a transformat într-o 
știință extrem de complexă cu capacități potențiale 
enorme. Însă specificul acestor elaborări, larg expu-
se în diverse manuale de criminalistică și publicații 
științifice, permite actualmente a le folosi nu nu-
mai la investigarea infracțiunilor, dar și în scopuri 
diametral opuse – de tăinuire, deghizare a faptelor 
penale, de opunere de rezistență organelor compe-
tente în activitatea lor profesională de combatere 
a infracțiunilor. Prin urmare, cunoștințele în cauză 

pot fi folosite, de rând cu consumatorii ei principali 
(partea de acuzare și partea de apărare) - și de lumea 
interlopă, aceștia din urmă, fiind motivați, din consi-
derente lesne de înțeles, să le însușească nu mai slab, 
comparativ cu ofițerii de urmărire penală. 

Pe de altă parte, observăm și o anumită 
descreștere a interesului față de criminalistică din 
partea studenților de la facultățile de drept din țară, 
înlesnit poate și de unii practicieni ai dreptului, care 
promovează ideea că criminalistica este o discipli-
nă auxiliară, necesară doar pentru rutina căutării și 
identificării răufăcătorilor. Dincolo de aceasta, cur-
riculele de studii de la unele facultăți din țară atestă 
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keywords: forensic science, forensic technique, forensic tactics, forensic methodology, brain fingerprinting.
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reducere a numărului de ore la criminalistică. Toate 
acestea pun în gardă cadrele didactice respective, 
impulsionând a adopta mai multe măsuri și activități 
de redresare a situației.

Pentru a spori motivația studenților față de gene-
roasa știință criminalistica, credem necesar a accen-
tua cu orice ocazie că cunoștințele criminalistice pot 
fi aplicate nu numai în cadrul urmăririi penale, dar și 
la probarea oricăror fapte juridice, că scopul acestei 
discipline este de a altoi studenților o gândire crimi-
nalistică combinativă, necesară oricărui om civilizat 
în viața lui curentă. Mai mult, se impune exclude-
rea materialelor din lucrările didactice, depășite de 
ritmul cotidian și realizările progresului tehnico-
științific – izvorul principal al științei în cauză, dar și 
o serioasă actualizare a manualelor de criminalistică 
– obiectiv urmărit și de prezenta lucrare, prin cele 
expuse în continuare. 

Rezultate și discuții. Criminalistica ca domeniu 
ce studiază activitatea infracţională, mecanismul de 
reflectare a acesteia în sursele de informaţii, precum 
şi activitatea de stabilire a adevărului în cauzele in-
strumentate, prin metode, procedee şi mijloace spe-
ciale, elaborate în baza cunoaşterii acestor activităţi, 
a experienţei pozitive şi a realizărilor diverselor şti-
inţe, în evoluţia sa firească de dezvoltare şi existenţă 
a parcurs o cale lungă şi complexă. 

De la primele raze de gândire criminalistică apă-
rute în ţările occidentale în a doua jumătate a sec. al 
XIX-lea (Franţa, Austria ş.a.), elaborarea unor mij-
loace tehnico-criminalistice, recomandaţii tactice de 
efectuare a acţiunilor de urmărire penală, metodici de 
investigaţie a anumitor genuri de infracţiuni, crimina-
listica a trecut la generalizări prin elaborarea de teorii 
criminalistice particulare, iar mai pe urmă la studierea 
legităţilor apariţiei, colectării, cercetării şi aprecierii 
probelor ca, în fine, să se creeze teoria generală a şti-
inţei criminalistica (a.’80 ai sec. al XX-lea) [4].

Trebuie subliniat că anume dezvoltarea teoriei 
generale a criminalisticii a condus la modificarea 

esenţială şi precizarea obiectului ei de studiu. Dacă 
în anii ’50 ai sec. trecut criminalistica în fosta URSS 
era privită ca o ştiinţă despre tehnica, tactica şi me-
todica cercetării şi prevenirii infracţiunilor, apoi, în 
anii ’60-’70 obiectul ei se formula deja prin legităţile 
de administrare a probelor, însă de la începutul ani-
lor ’80 în obiectul de studiu sunt, pe drept, incluse şi 
legităţile activităţii infracţionale.

Graţie eforturilor savanţilor criminalişti – repre-
zentanţi ai diferitor şcoli ştiinţifice a fost creat apa-
ratul noţional şi categorial; s-a elaborat teoria iden-
tificării şi diagnosticării criminalistice; metodologia 
ştiinţei, teoria privind modul infracţiunii, teoria pri-
vind versiunile criminalistice, planificarea cercetări-
lor ş.a. Profund sunt studiate şi expuse bazele tehni-
cii criminalistice: traseologia, balistica, documento-
logia, gabitoscopia ş.a., fiind totodată determinate şi 
direcţiile principale de aplicare a acestora în investi-
garea infracţiunilor. 

La ora actuală tehnica criminalistică este definită 
ca un ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice cu caracter 
sintetic, în baza cărora se elaborează metode, proce-
dee şi diverse tehnici, destinate colectării, examină-
rii şi utilizării informaţiei cu semnificaţie crimina-
listică. Sub aspect practic, ea cuprinde tot arsenalul 
de mijloace şi metode destinat colectării şi analizei 
materialelor de probă. 

Nivelul teoretic înalt al elaborării metodicilor de 
expertiză judiciară au permis la începutul anilor ’90 
ai sec. al XX-lea desprinderea de la criminalistică a 
unui nou domeniu de cunoaştere ştiinţifică – Exper-
tologia judiciară. Ea are menirea de a generaliza şi 
argumenta teoretic acele procese ce se produc în ac-
tivitatea practică de expertiză judiciară şi serveşte ca 
temelie solidă în formarea fundamentelor ştiinţifice 
ale diverselor genuri şi varietăţi de expertize judici-
are. Având la bază teoria şi metodologia sa, funcţiile 
specifice, ea este inclusă în nomenclatorul discipli-
nelor obligatorii pentru studiu de către studenţii ce se 
specializează în Dreptul penal la facultăţile de drept 
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a universităţilor din R. Moldova, dar şi în clasifica-
torul disciplinelor de susţinere a tezelor de doctorat 
din ciclul penal la specialitatea 554.04 al Agenției 
Naționale de Asigurare a Calității în Educație și 
Cercetare (ANACEC). La ora actuală specialitatea 
în cauză este întitulată: Drept penal (Criminalistică, 
Activitate operativă de investigaţii, Expertiză judi-
ciară). 

De fapt, diferenţierea cunoştinţelor ca tendinţă a 
evoluției criminalisticii este atestată încă de la înce-
puturile ei prin separarea de la ştiinţa criminalistică a 
disciplinei Activitatea operativă de investigaţii (anii 
’60-’70 ai sec. al XX-lea), iar puțin mai târziu și a 
ramurii Tehnica specială.

Dezvoltarea criminalisticii în ultimele câteva de-
cenii este marcată de aplicarea conceptuală a noilor 
categorii științifice precum, spre exemplu “caracte-
ristica criminalistică”, “situaţia de urmărire penală”, 
prima însemnând sistemul de date generalizate des-
pre un anumit gen de infracţiuni, necesare descoperi-
rii şi prevenirii lor, a doua, ţinând de iarăși de proce-
sul investigării infracţiunilor ce constituie totalitatea 
de informaţii aflate în posesia organului de urmărire 
penală la un anumit moment al cercetării, relevante 
pentru elucidarea cauzei. 

Tactica criminalistică, privită sub aspect teoretic 
prezintă activitatea de elaborare a diverselor procedee 
cu privire la pregătirea și realizarea actelor de urmă-
rire penală în calitatea lor de mijloace de colectare, 
cercetare şi apreciere a probelor. Ea se înfățișează ca 
bază gnoseologică a investigaţiilor penale, modalita-
te de cunoaştere a adevărului în cauzele instrumenta-
te: cercetarea la faţa locului, audierea, percheziţia şi 
ridicarea de obiecte şi documente, prezentarea spre 
recunoaştere, verificarea declaraţiilor la faţa locului, 
experimental în procedura de urmărire, colectarea 
mostrelor pentru comparaţie, dispunerea constatării 
şi expertizei judiciare ş.a. 

Deci, tactica criminalistică prezintă un sistem de 
teze ştiinţifice şi recomandaţii practice, elaborate în 

baza dezvăluirii şi studierii legităţilor din sfera or-
ganizării, planificării şi efectuării urmăririi penale şi 
judiciare, menit să optimizeze procesul de investiga-
ţie a infracţiunilor, realizat în condiţii de împotrivire 
reală sau potenţială, directă sau indirectă din partea 
unor subiecţi şi unități cu interese deosebite de cele 
ce preocupă autorităţile de urmărire penală.

Metodica criminalistică (metodica cercetării 
anumitor genuri şi grupuri de infracţiuni) – ultimul 
compartiment ce sintetizează cunoştinţele tehnicii 
şi tacticii criminalistice prin prisma împrejurări-
lor unor categorii de infracţiuni concrete. În cadrul 
acestei despărţituri se elaborează strategia tuturor 
activităţilor criminalistice de cercetare a infracţiuni-
lor. Anume aici se analizează legităţile activităților 
infracționale precum și cele ce țin de organizarea şi 
efectuarea actelor de investigaţie a cauzelor penale 
în scopul elaborării unui ansamblu de recomandări, 
sfaturi şi indicaţii metodice, argumentate ştiinţific şi 
sprijinite pe experienţele pozitive ce privesc optimi-
zarea cercetării cazurilor de omor, a violurilor, furtu-
rilor, tâlhăriilor, accidentelor de circulaţie ş.a.m.d. 

Prin urmare, sistemul de „metodici particulare” 
scoate în evidenţă trăsăturile specifice de cercetare a 
anumitor genuri şi grupuri de infracţiuni determinate 
de natura faptelor, de modul concret în care acestea 
se săvârşesc şi alte împrejurări, manifestându-se ca 
produs științific final al disciplinei criminalistica.

Actualmente, o nouă interpretare şi-a găsit teoria 
criminalistică privind modul de comitere a infracţi-
unii. Acesta este privit ca o parte, element al unei 
noţiuni mai largi – modul infracţiunii. Sunt elabo-
rate şi aspectele distincte ale acestei teorii triparti-
te (modul de pregătire, de comitere și de tăinuire a 
infracțiunii): aparatul categorial, locul ei în structura 
activității infracționale.

Teoria generală a criminalisticii se dezvoltă în 
continuare, creându-se noi direcţii general-concep-
tuale precum teoria privind limbajul criminalisticii, 
teoria privind legăturile temporale în investigarea 
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infracțiunilor, opunerea de rezistenţă organelor de 
urmărire penală la cercetarea infracțiunilor ș.a.

Criminalistica la ora actuală s-a cristalizat și este 
percepută ca ştiinţă juridică aplicată. Tezele ei prin-
cipale se bazează pe normele dreptului penal şi pro-
cesual-penal, a altor ramuri ale dreptului, precum şi 
pe rezultatele studieri şi generalizării practicii judi-
ciare. Ea este orientată spre studierea criminalităţii şi 
în primul rând a activităţii infracţionale care, la fel, 
prezintă o categorie juridică distinctă. Criminalistica 
este chemată să contribuie la optimizarea activităţi-
lor organelor de drept privind stabilirea adevărului 
judiciar în cauzele instrumentate, precum şi la preve-
nirea fenomenului infracţional, în ansamblu. Aceas-
tă ştiinţă are, totodată şi caracter aplicativ, întrucât 
compartimentele ei, mai cu seamă tehnica crimina-
listică îmbracă calități de asistenţă tehnică şi ajuto-
rare a organelor de urmărire penală, asigurând astfel 
soluţionarea sarcinilor concrete cu aplicarea reali-
zărilor multor domenii ştiinţifice, precum chimia, 
fizica, matematica, medicina, psihologia etc. Acest 
fapt impune criminalistica să-şi focalizeze eforturi-
le în valorificarea acestor realizări, să le adapteze la 
necesităţile obiectivării actului de justiţie, ea însăşi 
devenind tot mai tehnizantă şi mai complexă.

Dacă dezvoltarea de mai departe a procedeelor 
tacticii criminalistice în mare parte este limitată de 
cadrul legii procesual-penale, apoi tehnica crimina-
listică, în esenţă, nu are astfel de limite. Dimpotrivă, 
activitatea de urmărire penală, implicit practica de 
expertiză judiciară necesită antrenarea permanentă 
a celor mai noi mijloace şi tehnologii ce ar facili-
ta soluţionarea sarcinilor specifice ale criminalisti-
cii: a) elaborarea noilor şi perfecţionarea actualelor 
procedee, metode şi mijloace de descoperire, fixare, 
ridicare şi examinare a materialelor de probă; b) ela-
borarea şi perfecţionarea bazelor teoretice, tactice şi 
metodice ale expertizei criminalistice; c) elaborarea 
şi perfecţionarea mijloacelor tehnico-criminalistice 
de prevenire a infracţiunilor.

După cum demonstrează practica criminalisti-
că, semnificativă devine şi sarcina elaborării unor 
metodici de detectare a diverselor falsificări a pro-
belor, în particular a audio, foto-videoînregistrări-
lor cu aplicarea noilor tehnologii informaționale. 
În acest sens, sunt actuale și utile recomandările 
criminaliștilor de a implementa în practica organe-
lor de urmărire penală ale IGP a MAI RM metoda 
de fixare fotografică a locului faptei și a probelor 
materiale în formatul „negativului digital” – RAW 
[1, p.196], care și constituie soluţia cea mai simplă 
a problemei păstrării autenticităţii imaginilor foto-
grafice în cauzele judiciare. Tot în acest context, 
este binevenită și propunerea de a completa cuprin-
sul laboratoarelor criminalistice mobile ale IGP 
a MAI RM cu aparate de zbor fără pilot «UAV» 
(Drone) în scopul obţinerii de imagini şi videoînre-
gistrări aeriene ale locului faptei, dar și a „metodei 
odorologice” de identificare a făptuitorilor după ur-
mele de miros.

Poate deveni actuală şi problema detectării de-
senelor papilare artificiale, semnalată în literatura 
de specialitate [3, p.46]. La ora actuală tehnologiile 
polimerice moleculare permit a confecţiona mănuşi 
pe care sunt reproduse adecvat desenele papilare ale 
anumitor persoane, care şi se pot lăsa cu rea intenție 
în scena infracţiunii. 

ştiinţa criminalistică este mereu în căutarea unor 
noi modalităţi de stabilire a autorilor, deveniţi astăzi 
mult mai abili în pregătirea, comiterea şi tăinuirea 
faptelor penale. În ultima vreme, specialiştii-crimi-
nalişti la faţa locului depistează tot mai puţine urme 
tradiţionale (de mâni, de încălțăminte, efracție), rar 
se ridică şi microparticule, microfibre, microobiecte. 
În multe cazuri nu există şi martori ai activităţilor ili-
cite, infractorul fiind unicul care percepe şi cunoaşte 
în detalii toate împrejurările cauzei. 

Este oare posibil ca, în astfel de situaţii să se 
poată detecta şi “citi” informaţia ascunsă în me-
moria autorului privind infracţiunea comisă de 
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către dânsul? Lawrence Farwell – expert științific 
al Universității Harvard (SUA), consultant al CIA, 
răspunde afirmativ la această întrebare. Dr. Farwell, 
în cadrul firmei BWSLLC, a inventat o nouă tehno-
logie computerizată de desprindere şi interpretare a 
urmelor ideale stocate în creierul uman, întitulată 
“Braian Fingerprinting” (Amprenta cerebrală”[2, 
p.2530], discutată în cadrul unei mese rotunde de 
către criminaliștii români pe 9.03.2017 la Institutul 
Național de Criminalistică a IGPR [2, p.2530]. 

Astăzi informaţia deţinută de bănuit sau învinuit 
în săvârşirea unei infracţiuni poate fi obţinută numai 
prin interogarea directă a acestora sau prin aplica-
rea poligrafului. În opinia savantului L.Farwell, 
metodica folosită de poligraf ce prevede include-
rea în lista de întrebări formulate în faţa suspectu-
lui şi a celor relevante pentru cauza cercetată, iar 
mai apoi - fixarea reacţiei organismului persoanei 
respective (pulsul, presiunea arterială, transpiraţia, 
etc.) în etapa răspunsurilor la astfel de întrebări, are 
multe rezerve. Uneori poligraful prezintă în sine un 
factor stresant pentru indivizi, alteori persoanele 
vinovate, urmând cursuri speciale de antrenamente 
împotriva acestui test, îşi pot controla întratât emo-
ţiile ca să ascundă adevărul.

Tehnologia în cauză înlătură aceste impedimen-
te, dovedind deja eficacitatea sa în rezultatul a unui 
număr foarte mare de experimente efectuate în di-
verse condiţii asupra diferitor persoane. Mai mult, 
sistemul în cauză, deținând o acuratețe a interpretării 
algoritmului matematic de calcul cca 99, 9%, a fă-
cut posibilă soluţionarea unui rând de cauze penale 
reale. 

Astfel, la data de 5 august 1999 dr.Farwell a de-
monstrat că cu 15 ani în urmă un oarecare J.Grinder 
a violat-o şi a ucis-o pe Julie Helton. Fiind supus 
acestui test, inculpatul a recunoscut vina sa şi a de-
pus în faţa instanţei de judecată mărturii autentice. În 
alt caz testul a demonstrat nevinovăţia unui băiat de 
culoare – Terry Harrington, condamnat pentru omor, 

care a fost eliberat după 22 ani de închisoare în re-
zultatul testării după această tehnologie.

Procedura de examinare a creierului după meto-
da dr.Farwell este simplă: pe capul persoanei supu-
se testului se îmbracă un dispozitiv compus din mai 
mulţi senzori ultrasensibili, cuplaţi la sistemul com-
puterizat. După aceasta pe monitorul calculatorului, 
aflat în faţa subiectului ce urmează a fi testat, sunt 
demonstrate pe timpi scurţi (de la 300-1600 msec) 
diferite imagini sau cuvinte, o pătrime din care sunt 
relevante pentru cauză. Calculatorul fixează impul-
surile creierului care apar ca reacţie sau răspuns la 
ceea ce vede bănuitul sau martorul pe monitorul cal-
culatorului, imprimându-se în formă de electroence-
falogramă. Analizând aceste unde, dr.Farwell poate 
stabili dacă subiectul recunoaşte sau nu ceea ce vede 
pe ecran. Aceasta este posibil deoarece în cazul în 
care creierul recunoaşte unele obiecte sau cuvinte 
selectate minuţios, acesta emană nişte unde specifice 
numite de către savant “Mermer”. Acest “mermer-
zumzet” specific indică prezenţa informaţiei rele-
vante în memoria suspectului. Aici, spre deosebire 
de poligraf, nu este o interpretare umană a rezultate-
lor, sistemul oferind 2 posibile rezultate ”informație 
prezentă” sau ”informație absentă”. 

Sistemul în cauză poate fi folosit nu numai în sco-
puri criminalistice tradiționale de a cerceta infracţi-
uni de omor, violuri, infracţiuni legate de droguri, 
dar şi pentru a identifica persoanele implicate în spi-
onaj, terorism, apartenenţa la organizaţii criminale 
internaţionale etc. 

Cu toate acestea, metoda în cauză are și anumite 
limite (spre exemplu, cum trebuie interpretate im-
pulsurile emanate de creierul persoanei, care a comis 
infracţiunea în stare de ebrietate sau a celui care a 
suportat o traumă cerebrală ori a martorului ocular 
care deţine aceeaşi informaţie ca şi făptuitorul?).

Oricum, nu ne rămâne decât să ne exprimăm spe-
ranţa şi convingerea că această tehnologie, abordată 
de criminaliștii români cu mare interes, dar şi altele 
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de ultimă oră, prin caracterul lor etic, inofensiv pen-
tru sănătatea celor testaţi, va avea perspective pe vi-
itor şi în ţara noastră. Desigur, implementarea aces-
tor tehnologii necesită un suport financiar din partea 
statului şi a societăţii, dar credem că a venit timpul 
să se înţeleagă că nimic nu costă mai scump decât o 
justiţie ieftină. 

Cele menționate permit a stipula și anumite per-
spective de dezvoltare ale tehnicii criminalistice 
autohtone, o parte din care sunt pe cale de imple-
mentare, altele, impulsionate de aceste progrese și 
realizări, de creşterea exponenţială a criminalităţii, 
î-și așteaptă rândul, după cum urmează: 

- fonoscopia criminalistică – o nouă orientare ce 
deschide posibilităţi de valorificare a urmelor sonore 
create de om, realizându-se analize acustice şi ling-
vistice ale vorbirii, rezolvându-se şi sarcini fonodi-
agnostice, care oferă şi posibilităţi de identificare a 
persoanelor după voce şi vorbire;

- amprenta genetică – metodă performantă in-
trată acum câteva decenii în practica internaţională, 
de identificare a persoanelor după urmele de natură 
biologică umană (spermă, pete de sânge, fire de păr, 
celule epiteliale de pe mucuri de ţigară etc.) în baza 
analizei ADN-lui. 

- diagnostica criminalistică – o direcţie actuală 
ce permite sporirea volumului de informaţie desprin-
să din urmele infracţiunii în cadrul cercetării la faţa 
locului și nu numai, utilă pentru stabilirea în condiţii 
de teren a unor caracteristici ale autorului şi împre-
jurări ale infracţiunii precum şi descoperirea faptelor 
penale pe urme proaspete;

 - examinarea criminalistică a substanţelor şi 
materialelor (substanțiologia criminalistică) – do-
meniu de analiză prin metode fizice, chimice a unor 
resturi de substanţe şi materiale frecvent întâlnite în 
practica de urmărire penală (particule de lac, vopsea, 
metale, stupefiante, fibre sintetice şi naturale, carbu-
ranţi şi lubrifianţi etc.). Se are în vedere implementa-
rea noilor metode și mijloace tehnice contemporane 

de înaltă rezoluţie în practica autohtonă: microscopia 
electronică cu baleiaj, spectroscopia atomică etc.;

- punerea în operă şi implementarea în activitatea 
curentă a organelor de drept din ţara noastră a unor 
sisteme automatizate de identificare balistică, gabi-
toscopică, dactiloscopică performante, aflate astăzi 
într-o continuă perfecţionare şi expansiune;

- amprenta olfactivă – analiza urmelor odorologi-
ce umane, elaborarea procedeelor de ridicare şi con-
servare a mirosului, de identificare a făptaşilor prin 
folosirea câinilor - biodetectori specializaţi;

- asistenţa tehnico-criminalistice a descoperirii 
şi cercetării infracţiunilor – o nouă teorie particu-
lară în proces de consolidare ce ţine de valorificarea 
în complex a tehnologiilor moderne de activitate şi 
organizare ştiinţifică a muncii, de pregătire a cadre-
lor de înaltă calificare în ramura criminalisticii și 
de reglementare procesuală a utilizării metodelor şi 
mijloacelor ştiinţifice în practica de combatere a cri-
minalităţii ş.a.

Tezele tehnicii criminalistice se concretizează şi 
se detalizează în următoarele două părţi ale ştiinţei 
în cauză – tactica şi metodica criminalistică, aflate 
într-o strânsă legătură, de unde şi unele tendinţe co-
mune, după cum urmează:

- “tehnizarea” şi “psihologhizarea” acestor 
compartimente, adică tendinţa de a utiliza metode 
preluate din ştiinţele exacte (tehnice, naturale, psi-
hologice, economice ş.a.) în scopul elaborării diferi-
telor variante de conduită ale organului de urmărire 
penală, a personalului operativ, a instanţei de judeca-
tă în procesul de instrumentare a cauzelor. Aplicarea 
principiilor pe care se fondează logica matematică 
facilitează optimizarea şi algoritmizarea desfăşură-
rii acţiunilor de urmărire penală, teoria informaticii 
care contribuie la studierea proceselor de formare şi 
transmitere a datelor cu semnificaţie criminalistică, 
la elaborarea unor procedee mai rezultative de au-
diere a infractorilor, de efectuare a altor acţiuni de 
urmărire penală;
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- elaborarea căilor şi formelor de utilizare a re-
comandaţiilor tacticii criminalistice în scopul solu-
ţionării cauzelor civile, administrative, precum şi a 
litigiilor economice. Se are în vedere unele sfaturi 
privind aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnice, 
obţinerea şi verificarea informaţiilor verbale etc.;

- perfecţionarea actualelor şi elaborarea noilor 
procedee şi combinaţii tactice determinate de modi-
ficarea legislaţiei penale, de necesitatea desăvârşirii 
continue a practicii de luptă cu criminalitatea con-
temporană;

- utilizarea tehnologiilor computerizate în scopul 
informatizării şi algoritmizării procesului de inves-
tigare a faptelor penale, de susţinere a muncii ofiţe-
rului de urmărire penală, a ofițerului de investigații 
în cadrul adoptării unor decizii privind urmărirea 
penală ş.a.

Concluzii. Criminalistica - știință a investigării 
infracțiunilor a apărut un secol în urmă din necesități 
practice de a elabora metode și mijloace științifice de 
luptă cu criminalitatea. Evoluția ei este impulsionată 
în mare măsură de dinamica și structura criminalității 
actuale, aflată mereu în continuă schimbare, ca rezul-
tat al transformărilor în societate, dar și de realizări-
le progresului tehnico-științific – sursa principală a 
dezvoltării științei criminalistica. 

Fireşte, noi am scos în evidență doar unele as-
pecte ce privesc perspectivele de dezvoltare ale 
compartimentelor criminalisticii naţionale, o parte 
din care meritând a fi oglindite și în manualele de 
criminalistică. În tactică, spre exemplu, rămâne a 

formula procedee şi recomandaţii mai reuşite vizând 
păstrarea tainei anchetei, apărarea drepturilor şi in-
tereselor legale ale victimelor infracţiunii, realizarea 
unor activităţi de urmărire penală cu participarea 
apărătorului ş.a. În metodica criminalistică urmează 
a se actualiza metodicile particulare de cercetare în 
corespundere cu exigenţele etapei actuale: manifes-
tări ale crimei organizate, a narcomaniei, contraban-
dei, traficului de persoane, a corupției mai cu seamă 
în domeniul economic, infracţiuni comise în situaţii 
extremale, infracţiuni din sfera ecologiei, a tehnolo-
giilor informaţionale etc. 

Dar şi cele menţionate permit a observa cât de 
multe sarcini şi probleme se conturează în faţa crimi-
nalisticii autohtone, încât ea să facă față provocărilor 
și exigenţelor actuale şi să participe cu propria expe-
rienţă la îmbogăţirea fondului general de cunoştinţe 
criminalistice. 
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Relațiile de muncă constituie un subiect actual și foarte discutat în contextul dezvoltării continue a societății moder-
ne, iar necunoașterea drepturilor și obligațiunilor atât a angajaților cât și a angajatorilor constituie un subiect de discuție 
autentic ce conduce la apariția în continuare a conflictelor ce se soluționează în instanțele de judecată. Pentru un echilibru 
în raporturile de muncă legislația în vigoare prevede atât drepturile cât și obligațiile salariaților. Conform Codului muncii, 
salariatul are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în modul 
stabilit de Cod precum și la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, 
cantitatea şi calitatea lucrului efectuat. Reieșind din analiza jurisprudenței naționale se desprinde concluzia că subiecții 
raporturilor de muncă confundă instituțiile îndemnizațiilor și salariului ca drepturi salariale ce condiționează o serie de 
litigii. În prezenta lucrare urmează a fi analizate noțiunile de „indemnizație” și „salariu” prin prisma legislației naționale 
raportat la jurisprudența națională.

Constituie actuală problema cercetării subiectului drepturilor salariale în contextul importanței acestea în menținerea echi-
librului aportului salariatului la munca depusă și neadmiterea încălcării drepturilor atât a angajatului cât și a angajatorului.

Cuvinte-cheie: salariat, angajator, muncă, indemnizație, sancțiune.

CONFUSION BETwEEN COMPENSATION AND SAlARy AT THE RISk OF SANCTIONING THE 
SUBjECTS OF lABOR RElATIONS

Labor relations are a current and highly discussed topic in the context of the continuous development of modern so-
ciety, and the ignorance of the rights and obligations of both employees and employers is a genuine topic of discussion 
that leads to the further emergence of conflicts that are resolved in the courts judgment. For a balance in the employment 
relationships the legislation in force provides for both the rights and obligations of the employees. According to the Labor 
Code, the employee has the right to conclude, modify, suspend and terminate the individual employment contract, in the 
manner established by the Code as well as the timely and complete payment of the salary, according to his qualification, 
complexity, quantity and quality of the work performed. Based on the analysis of national jurisprudence, it is concluded 
that the subjects of the labor relations confuse the institutions of the allowances and the salary as wage rights that condi-
tion a series of disputes. In this paper, the notions of “allowance” and “salary” will be analyzed from the point of view of 
national law in relation to national case law. 

The issue of researching the subject of wage rights in the context of their importance in maintaining the balance of 
the wage contribution to the work performed and not admitting the violation of the rights of both the employee and the 
employer is the current issue.

keywords: employee, employer, work, allowance, sanction.
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Omul încă din cele mai vechi timpuri a 
desfășurat diferite activități pentru a-și 

asigura existența. Relațiile date s-au dezvoltat pe 
parcursul istoriei de la simpla asigurare a hranei 
la raporturi efective ce țin nu doar de satisfacerea 
necesităților proprii, ci şi de o serie complexă de 
activități menite să asigure atât interesele proprii cât 
și a terților ce implică interacțiune cu o serie vastă 
de persoane. 

Munca mereu a avut rol fundamental în existența 
omului și a comunităților sociale și a cunoscut o di-
versitate continuă, statutul muncii evoluând în timp, 
acesta fiind determinat și influențat de gradul dez-
voltării sociale economice și de maturitatea creativă 
a subiecților care prestează munca.

Analizând evoluțiile istorice ce țin de raporturile 
de muncă notăm că societatea contemporană ma-
nifestă o atitudine foarte diferită față de muncă, de 
la adorarea muncii și transformarea acesteia într-un 
idol, manifestat într-un clasic workaholism, până la 
disprețul față de orice formă de munca fiind aprecia-
tă ca o activitate nedemnă și respingătoare.

În literatura de specialitate există numeroase defi-
niţii ale muncii, care diferă în funcţie de modul spe-
cific de abordare: economic, filozofic, social.

Munca este activitatea conştientă, specifică omu-
lui îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia 
omul efectuează, reglementează şi controlează prin 
acţiunea sa schimbul de materii dintre el şi natură 
pentru satisfacerea trebuinţelor sale (DEX).

Potrivit dicţionarului de economie, munca este 
definită ca fiind factorul de producţie primar care 
constă în exercitarea de către subiectul uman a unei 
acţiuni transformatoare asupra factorilor materiali ai 
producţiei, în scopul obţinerii unor efecte economice 
utile.

Economiştii O. Giarini şi P. Liedtke definesc 
munca ca fiind o „înţelegere între fiinţele umane şi 
mediul lor înconjurător având ca scop principal au-
toconservarea” [1].

Munca – precizează economiştii francezi J. Bre-
mond şi A. Geledan –„constituie o activitate crea-
toare de bunuri materiale şi prestatoare de servicii, 
activitate susţinută de toţi lucrătorii care dispun de 
cunoştinţe tehnice şi se află într-o anumită relaţie cu 
mijloacele de muncă” [2].

 Geroges Friedman defineşte munca ca fiind „to-
talitatea acţiunilor pe care omul cu ajutorul creieru-
lui său, al mâinilor sale, al uneltelor sau maşinilor le 
exercită asupra materiei, acţiuni care, la rândul lor, 
reacţionează asupra omului, modificându-l” [3].

În sens filozofic, academicianul Mihai Drăgă-
nescu consideră „munca este un mod de acţiune 
umană necesară omului pentru a se integra în exis-
tenţa materială şi în cea socială şi pentru a le trans-
forma pe acestea, ca şi pe omul însuşi... munca este 
un operator esenţial specific omului şi societăţii, sau, 
altfel spus, aceasta este o condiţie naturală a vieţii 
omeneşti.” [4].

Așa dar analiza evoluției istorice a relațiilor de 
muncă conduce la concluzia că raporturile de muncă 
nu pot fi analizate doar prin prisma atitudinii subiec-
tive a persoanei, în contextul dimensiunii sociale par 
excellence a muncii ca și parte componentă a dimen-
siunii sociale extinse a existenței umane.

De-a lungul istoriei se desprinde că societatea 
a organizat un șir de mecanisme politice și socio-
economice care regularizează comportamentul inter 
uman. 

Aşa cum menţiona profesorul universitar Robert 
Somerville, preşedintele asociaţiei L’Action Sociale 
Evangeliqne din Franţa şi autorul lucrării „L’Ethiqae 
du travail”, oamenii pot trăi în pace împreună numai 
dacă raporturile sociale sunt supuse legii, regulilor 
vieţii în comun, al căror rost este de a ţine în frâu răul 
şi de a încuraja binele. 

Raporturile sociale care apar în urma prestării 
unei muncii sunt cel mai adesea supuse unor reguli 
comportamentale, adică sunt reglementate de că-
tre stat, în situaţia raporturilor juridice de muncă 
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fiind una deja consacrată atât în domeniul materiei 
de drept al muncii, în calitate de ramură autonomă 
a sistemului dreptului, cât şi în domeniul materi-
ei epistemologiei dreptului muncii, în calitate de 
componentă a sistemului ştiinţelor juridice [5].

În consecvența logicii expuse rezumăm că rapor-
tul juridic de muncă constituie o formă juridică de 
manifestare a relațiilor sociale de muncă aflate sub 
incidența directă a legii, care iau naștere pe piața forței 
de muncă. Subiecții acestui raport sunt o persoană fi-
zică, pe de o parte, și o persoană fizică sau juridică, pe 
altă parte, în contextul prestării unei munci de primul 
în folosul celuilalt subiect, sau sub autoritatea acestu-
ia, care este remunerată direct pentru munca prestată 
sub formă de salariu sau indemnizație, sau indirect 
sub formă de onorariu, în condițiile legii.

Subsecvent, este esențial de notat importanța 
instituției remunerației în cadrul raporturilor juridice 
născute între subiecții raporturilor de muncă, repre-
zentând o variabilă de reglare economică și socia-
lă, cu multiple incidente, care presupune realizarea 
unor manevre, printr-o procedură cât mai obiectivă 
și cât mai rațională.

Reieșind din importanța relațiilor sociale ce vi-
zează raporturile de muncă în societate se atestă o 
implicare tot mai intensă din partea statului în vede-
rea legiferării și protejării a ambilor subiecți implicați 
în vederea asigurării drepturilor în deplină egalitate.

Notăm importanța remunerației în cadrul ra-
porturilor de muncă, temei pentru care atât pe plan 
național cât și internațional au fost adoptate o serie 
de acte normative care protejează subiecții raportu-
rilor juridice.

În Republica Moldova actul fundamental care 
asigură drepturile muncii este Constituția RM, în 
contextul în care unele drepturi fundamentale ale 
cetăţenilor sunt legate de muncă şi interesează aşa-
dar dreptul muncii, cum ar fi dreptul de afiliere la 
sindicate prevăzut la art.42, dreptul la muncă şi la 
protecţia muncii prevăzut la art.43, dreptul la grevă 

prevăzut la art.45. Totodată principiile fundamentale 
ale dreptului muncii au ca izvor primar chiar textele 
constituţionale, in concreto interzicerea muncii for-
ţate prevăzut la art.44 etc. [5].

Codul muncii din 28 martie 2003 reglementea-
ză totalitatea raporturilor individuale şi colective de 
muncă, controlul aplicării reglementărilor din dome-
niul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, pre-
cum şi alte raporturi legate nemijlocit de raporturile 
de muncă [6]. 

Codul muncii consfinţeşte cele mai importan-
te principii ale reglementării juridice a relaţiilor de 
muncă şi stabileşte statutul juridic al salariatului şi 
angajatorului. 

Alte acte legislative ce reglementează raporturile 
juridice de muncă sunt: Legea securității și sănătății 
în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008,; Legea sala-
rizării nr.847-XV din 14 februarie 2002; Legea RM 
privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
nr.102-XV din 13 martie 2003.

Pe plan internațional Organizaţia Internaţională 
a Muncii (în continuare - OIM) este unica instituţie 
specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite, împu-
ternicită cu elaborarea normelor internaţionale pen-
tru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale 
salariaţilor.

 Următoarele Convenţii ale OIM sunt relevante 
situației Republicii Moldova: 

- Convenţia OIM nr.29 din 10.06.1930 privind 
munca forţată sau obligatorie și Convenţia OIM 
nr.105 din 25.06.1957 privind abolirea muncii for-
ţate, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.610 
– XIV din 01 octombrie 1999;

 - Convenţia OIM nr.87 din 09.07.1948 privind 
libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical, ra-
tificată prin Hotărârea Parlamentului nr.593 – XIII 
din 26 septembrie 1995; 

- Convenţia OIM nr. 98 din 01.07.1949 privind 
aplicarea principiilor de drept de organizare şi nego-
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ciere colectivă ratificată prin Hotărârea Parlamentu-
lui nr.593 – XIII din 26 septembrie 1995; 

- Convenţia OIM nr. 111 din 04.06.1958 privind 
discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exerci-
tării profesiei, ratificată prin Hotărârea Parlamentu-
lui nr.600 – XIV din 30 septembrie 1999; 

- Convenţia OIM nr.100 din 29.06.1951 privind 
egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculi-
nă şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de 
valoare egală ratificată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.610 – XIV din 01 octombrie 1999; 

- Convenţia OIM nr.138 din 06.07.1973 privind 
vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenţia OIM nr.182/1999 privind combate-
rea celor mai grave forme ale muncii copiilor, ratifi-
cată prin Hotărârea Parlamentului nr.519 – XIV din 
15 iulie 1999.

În vederea uniformizării practicii judiciare în Re-
publica Moldova, Curtea Supremă de Justiție la data 
de 15 decembrie 2014 emite Recomandarea nr.69 cu 
privire la aplicarea convenţiilor Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii, ratificate de Republica Moldova, 
în contextul căreia, Curtea Supremă de Justiţie reco-
mandă aplicarea în practica judiciară a Convenţiilor 
OIM după domeniile de reglementare, clasificate în 
trei categorii de bază [7].

Analizând practica judiciară națională se desprin-
de concluzia că subiecții raporturilor de muncă con-
fundă noțiunea de „salariu” și „indemnizație” prin 
acțiunile depuse, formulând solicitări neconcrete, 
instanța de judecată fiind pusă în dificultatea exami-
nării litigiului în lipsa înțelegeri volumului solicită-
rilor petentului. 

Noțiunea salariului se conține atât în Codul mun-
cii cât şi în legea salarizării în vigoare precum şi în 
Convenţia OIM asupra protecţiei salariului. 

Conform art.128 Codul Muncii al RM [8] şi art.2 
din Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002 [9], sa-
lariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat 
în bani, plătit salariatului de către angajator în baza 

CIM pentru munca prestată sau pentru munca care 
urmează a fi prestată. 

Convenţia OIM [10] defineşte salariul drept re-
munerare sau câștigurile susceptibile de a fi evaluate 
în bani şi stabilite de către părţi în comun acord în 
urma încheierii unui contract de muncă plătite sala-
riatului pentru munca salariatului sau pentru munca 
care trebuia să fie prestată.

Salariul, fiind atât obiect, cât şi cauza a CIM, 
este garantat nu doar pe plan intern, cât şi extern. 
Dreptul la primirea salariului reprezintă unul din 
drepturile fundamentale ale omului fiind garantat 
inclusiv şi prin intermediul declarării universale ale 
dreptului omului. 

Analizând etimologic, noțiunea de „salariu” pro-
vine de la latina ”salariu”- solda plătită în sare osta-
şului roman. 

Salariul este garantat la un anumit nivel, denumit 
nivelul minim. În ceea ce ţine de plafonarea venitu-
lui maxim legislaţia în vigoare a Republicii Moldova 
nu conţine careva reglementări în acest sens. Totoda-
tă legislaţia reglementează indirect nivelul maxim al 
salarului prin intermediul grilei de impozitare. Sub 
aspect juridic salariul trebuie să corespundă urmă-
toarelor condiţii:

- Să existe atât de iure, cât şi de facto, în caz con-
trar lipsa lui duce inevitabil la nulitatea contractului 
de muncă.

- Conform art.49 Codul Muncii salariul trebuie să 
fie determinat în măsura posibilităţilor.

- Salariul trebuie să fie posibil în sens că angaja-
torul nu poate să se oblige la plata unui salariu im-
posibil pentru el;

- Salariul trebuie să fie moral şi licit adică trebuie 
să fie obţinut legal şi pe căi cinstite şi morale;

- Salariul trebuie să fie plătit conform reglemen-
tării naţionale şi internaționale în bunuri aflate în cir-
cuit legal şi civil, în Republica Moldova se plătește 
numai în bani [6].
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Deși instituția „îndemnizației” este utilizată într-o 
serie largă a legislației naționale, o definiție concretă 
a acesteia nu este dată.

Notăm că potrivit www.dexonline.ro 
„îndemnizația” este definită ca fiind: Sumă de bani 
care se acordă cuiva pentru acoperirea unor cheltu-
ieli excepționale; (spec.) sumă acordată cuiva pentru 
o muncă excepțională sau pentru a face față anu-
mitor cheltuieli. Despăgubire pentru un prejudiciu, 
pentru o pagubă suferită. Sumă plătită salariaților pe 
timpul concediului sau al unei deplasări. [Gen. -iei, 
var. indemnizațiune s.f. / cf. fr. indemnisation]. [ 11]

Astfel, Codul Muncii al RM prezintă mai multe 
tipuri de îndemnizații: art.117 Cod Muncii prevede 
„îndemnizația de concediu”, care presupune că pen-
tru perioada concediului de odihnă anual, salariatul 
beneficiază de o îndemnizație de concediu care nu 
poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lu-
nar pentru perioada respectivă.

Analizând practica juridică națională constatăm 
că se regăsesc un număr semnificativ de litigii ce țin 
de încasarea îndemnizației pentru creșterea copilu-
lui, în special pârât fiind vizat Ministerul Afacerilor 
Interne sau Instituțiile Penitenciare.

În vederea uniformizării practicii judiciare în 
Republica Moldova, Curtea Supremă de Justiție 
la data de 1 noiembrie 2012 emite Recomandarea 
nr.17 privind unele aspecte ale practicii judiciare de 
soluționare a litigiilor privind stabilirea îndemnizației 
pentru maternitate, prin care indică asupra actelor 
normative relevante, asupra căror instituțiile de re-
sort urmează să țină cont [12].

În corespundere cu prevederile art.49 alin. (1) și 
(2) din Constituția RM statul facilitează, prin măsuri 
economice şi prin alte măsuri, formarea familiei şi 
îndeplinirea obligațiilor ce îi revin. Statul ocrotește 
maternitatea, copiii şi tinerii, stimulând dezvoltarea 
instituțiilor necesare [5].

Art.1 din Legea privind sistemul public de asi-
gurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 identifică 

noțiunea mai multor tipuri de îndemnizații, și anu-
me: 

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 
muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copi-
lului bolnav – formă de protecţie socială a asiguratu-
lui, concretizată într-o sumă de bani, ce se acordă prin 
sistemul public de asigurări sociale pentru o anumită 
perioadă de incapacitate temporară de muncă;

indemnizaţie de maternitate – formă de protecție 
socială ce constă dintr-o sumă de bani acordată prin 
sistemul public de asigurări sociale femeilor asigu-
rate, precum şi celor care au încetat plata contribuţiei 
de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de lege, 
în caz de naştere a copilului;

indemnizaţie pentru creşterea copilului până la 
împlinirea vârstei de 3 ani – formă de sprijin bănesc, 
ce se stabileşte şi se acordă, prin sistemul public de 
asigurări sociale, persoanei asigurate pentru creşte-
rea copilului [13].

Conform art.5 alin.(1) d) din Legea nr.289-XV 
din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru in-
capacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de 
asigurări sociale, asiguratul din sistemul public de 
asigurări sociale are dreptul la îndemnizație de ma-
ternitate [14].

Reieșind din dispozițiile art.123 Codul muncii, 
concediul medical plătit se acordă tuturor salariaților 
şi ucenicilor în baza certificatului medical eliberat 
potrivit legislației în vigoare. Modul de stabilire, 
calculare şi achitare a îndemnizațiilor din bugetul 
asigurărilor sociale de stat în legătură cu concediul 
medical este prevăzut de legislația în vigoare. 

Potrivit art.124 alin.(1) Codul muncii femeilor 
salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la 
întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de 
maternitate ce include concediul prenatal cu o durată 
de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 
şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi conce-
diul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice 
(în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau 
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mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-
li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul 
prevăzut la art.123 alin.(2) [8].

Notăm că prin Hotărârea Curții Constituționale 
nr.6 din 09.02.2017 prin care a fost declarată necon-
stituţional articolul 16 alin.(5) din Legea nr.289 din 
22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapaci-
tate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări 
sociale şi punctul 49 din Regulamentul cu privire la 
condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată 
a îndemnizațiilor pentru incapacitate temporară de 
muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.108 
din 3 februarie 2005, Curtea constată că, potrivit 
prevederilor legale contestate, femeia care a activat 
doar parţial în perioada enunţată şi s-a eliberat din 
propria iniţiativă nu este considerată la întreţinerea 
soţului asigurat şi nu beneficiază de indemnizaţie de 
maternitate calculată din mărimea salariului soţului.

Curtea a menționat că această opţiune de politi-
că socială creează un tratament discriminatoriu între 
soţiile care nu au participat la sistemul public de asi-
gurări sociale, dar sunt considerate a fi la întreținerea 
soțului salariat şi beneficiază de indemnizaţie de ma-
ternitate calculată din mărimea salariului acestuia, şi 
soțiile care au lucrat parţial în ultimele 9 luni pre-
mergătoare concediului de maternitate, au contribuit 
prin plăţi la fondul asigurărilor sociale de stat, dar nu 
beneficiază de aceste garanții.

Curtea a reținut că rațiunea stabilirii indemnizației 
de maternitate este acordarea acesteia pentru pierde-
rea capacității de muncă, iar la momentul producerii 
riscului asigurat ambele persoane – şi cea care nu a 
contribuit la sistemul public de asigurări sociale, şi 
cea care a contribuit parţial – şi-au pierdut capacita-
tea de muncă şi se află de fapt la întreţinerea soţului 
salariat [16].

Deopotrivă este relevantă cauza CtEDO San-
dor Kocsis vs. România, cererea nr.10395/02 din 
20.12.2007 al cărui obiect este revendicarea de către 
reclamantă a îndemnizației pentru concediu plătit 

pentru îngrijirea copiilor, precum şi daune-interese 
pentru întârzierea în plata acestei sume. În această 
cauză Curtea a constat încălcarea art.6.1 CEDO 
prin prisma duratei exagerate de examinare a cauzei 
de instanțele naționale și executarea îndelungată a 
hotărârii instanței, astfel că deși instanța națională a 
obligat societatea pârâtă de a achita plățile salariale 
reclamantei, din motivul tergiversării examinării 
cauzei și executării hotărârii s-a admis încălcarea 
drepturilor reclamantei în special pentru faptul că 
obiectul litigiilor presupune încasarea îndemnizației 
pentru îngrijirea copiilor minori [17].

Astfel, analizând practica instanțelor naționale 
ce vizează litigiile privind îndemnizațiile pentru 
maternitate se constată că instanțele naționale ad-
mit acțiunile, însă instituțiile publice de rigoare nu 
întreprind măsuri în vederea lichidării lacunelor ce 
conduc acționarea în justiție a acestora în materia 
solicitărilor ce vizează îndemnizațiile maternale, 
deși în acest sens dictează inclusiv Hotărârea Curții 
Constituționale nr.6 din 09.02.2017 precum și prac-
tica CtEDO.

Subsecvent, art.186 Codul Muncii al RM regle-
mentează procedura acordării indemnizației de eli-
berare din serviciu. 

Analizând practica juridică națională constatăm 
că se regăsesc un număr semnificativ de litigii ce 
țin de încasarea îndemnizației pentru concediere, 
corespunzător ținând cont de obiectul litigiilor afla-
te pe rolul instanțelor de judecată, Curtea Supremă 
de Justiție la data de 1 noiembrie 2012 emite Re-
comandarea nr.19 privind unele aspecte ale practi-
cii judiciare la examinarea pricinilor despre plata 
indemnizațiilor de concediere, reieșind din faptul că 
pe rolul instanțelor judecătorești se află mai multe 
pricini în care se contestă legalitatea reținerii impo-
zitului pe venit şi primei de asigurare obligatorie de 
asistență medicală [18].

Legislația națională protejează salariatul național 
de la abuzurile angajatorului prin instituirea răspun-
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derii acestuia în condițiile încălcării drepturilor sala-
riale prin calcularea corectă a indemnizațiilor.

Astfel că art.330 alin.(1) Codul Muncii al RM 
reglementează obligația angajatorului de a compen-
sa persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, 
în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de 
a munci. Această obligaţie survine, în particular, în 
caz de: a) refuz neîntemeiat de angajare; b) eliberare 
ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă mun-
că; c) staţionare a unităţii din vina angajatorului, cu 
excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80); e) reţi-
nere a plăţii salariului; f) reţinere a tuturor plăţilor 
sau a unora din ele în caz de eliberare din serviciu; 
g) răspândire, prin orice mijloace (de informare în 
masă, referinţe scrise etc.), a informaţiilor calom-
nioase despre salariat; h) neîndeplinire în termen a 
hotărârii organului competent de jurisdicţie a muncii 
care a soluţionat un litigiu (conflict), având ca obiect 
privarea de posibilitatea de a munci.

Subsecvent aliniatul (2) al aceluiași articol pre-
vede că în caz de reținere, din vina angajatorului, 
a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu 
(art.117), a plăților în caz de eliberare (art.143) sau a 
altor plăți (art.123, 124, 127, 139, 186, art.225 alin.
(8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc 
suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,3 la 
sută din suma neplătită în termen [8].

Într-o altă ordine de expuneri este relevant de no-
tat Hotărârea CtEDO Ghibuși vs. România, cerere 
nr.7892/2 din 23.06.2005 în care Curtea constată încăl-
carea art.6.1 CEDO constatând pasivității autorităților 
naționale care au privat-o pe reclamantă la achitarea 
salariului și îndemnizațiilor concediile [17]. 

Astfel, analizând în ansamblul remunerațiile sa-
lariale la care se obligă angajatorul față de salari-
at, rezidă că legiuitorul identifică expres care sunt 
acestea, „salariul” fiind o remunerație distinctă de 
„indemnizație”, deși analizând definițiile date de 
mai mulți autori, instituția „indemnizației” identifică 
noțiunea de „salariu”.

Subsecvent, este de notat că urmare a analizei 
practicii judiciare naționale se desprinde un număr 
semnificativ de cauze anume având ca obiect încasa-
rea plăților salariale sau indemnizațiilor.

În Republica Moldova instituția care coordonea-
ză la nivel național respectarea actelor normative 
în domeniul raporturilor de muncă şi al securității 
şi sănătății în muncă, precum și exercită control de 
stat asupra respectării actelor legislative şi a altor 
acte normative în domeniul raporturilor de muncă la 
întreprinderi, instituții şi organizații, cu orice tip de 
proprietate şi formă juridică de organizare, la per-
soane fizice care angajează salariați, precum şi în 
autoritățile administrației publice centrale şi locale 
este Inspectoratul Național al Muncii aflat în sub-
ordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale.

În contextul în care, aparent statul întreprinde 
măsuri în vederea protecției cetățeanului în vederea 
neadmiterii încălcării drepturilor muncii prin prisma 
asigurării plăților salariale, numărul vast al litigiilor 
care au ca obiect plățile salariale denotă lipsa de in-
formarea, atât a angajatorilor, cât și salariaților, cu 
privire la esența instituțiilor de salariu și indemnizații. 
Ținând cont de cele menționate ar fi de recomandat 
autorităților de a întreprinde mai multe măsuri de in-
formarea a subiecților raporturilor de muncă cu pri-
vire la respectarea drepturilor salariale anume prin 
informarea acestora și plasarea informației necesare 
pe site-uri oficiale cu context relevant.
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