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Deseori participanții la proces, în special, persoanele în privinţa cărora s-a pornit procesul contravențional, nefiind 
în acord cu actele procesuale întreprinse de agentul constatator sau cu însăşi faptul pornirii procesului contravenţional, 
îşi manifestă dezacordul în modul în care poate împiedica procesul de administrare a probelor şi de apreciere a cir-
cumstanţelor obiective a cazului. În acelaşi timp, procesul contravenţional este caracterizat prin posibilitatea agentului 
constatator de a aplica anumite măsuri, care prin natura lor asigură posibilitatea continuării normale şi eficiente a pro-
cesului contravenţional. Aceste măsuri, care au caracter facultativ, stând la „înarmarea” agentului constatator, procuro-
rului şi a instanţei de judecată, pot fi aplicate în momentul în care se constată că persoana în privinţa căreia a fost pornit 
procesul contravenţional sau alţi participanţi la proces acţionează în detrimentul scopului procesului contravenţional. 
Aceste măsuri de numesc măsuri de constrângere.

Cuvinte-cheie: contravenție, măsuri procesuale de constrângere, procedură, răspundere, sancțiune, inviolabilitate, 
egalitate.

pECULIARITIES OF COERCIVE MEASURES IN THE CONTRAVENTION pROCESS

 The participants in the trial, in particular, the persons in respect of which the contravention process has been started, 
not agreeing with the procedural acts undertaken by the investigating agent or with the very fact of the initiation of the 
contravention process, often show their disagreement in how it can impede the process of samples adminstration and 
assessment the objective circumstances of the case. At the same time, the contravention process is characterized by the 
possibility of the determining agent to apply certain measures, which by their nature ensure the possibility of normal and 
effective continuation of the contravention process. These measures, which are optional in nature, based on the” arming 
“ of the investigating officer, the prosecutor and the court, may be applied at the time when it is found that the person in 
respect of whom the contravention process was started or other participants in the process are acting to the detriment of 
the purpose of the contravention process. These measures are called coercive measures.

Keywords: contravention, procedural measures of coercion, procedure, liability, sanction, inviolability, equality.

pARTICULARITéS DES MESURES COERCITIVES DANS LE pROCESSUS DE CONTRAVENTION

Les participants au procès, en particulier les personnes à l’égard desquelles le processus de contravention a été 
entamé, n’étant pas d’accord avec les actes de procédure entrepris par l’agent enquêteur ou avec le fait même de com-
mencer le processus de contravention, montrent souvent leur désaccord sur à la façon dont il peut entraver le processus 
d’administration des preuves et l’évaluation des circonstances objectives de cas. Dans le même temps, le processus de 
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Introducere
Dacă să examinăm în esenţa sa, procesul 

contravențional, de altfel ca şi cel penal, reprezintă un 
proces bazat pe acte procesuale, ce în marea lor majo-
ritate, se înfăptuiesc contrar voinței participanților la 
proces prin aplicarea unor măsuri de constrângere.

Din şirul măsurilor de constrângere prevăzute de 
codul contravențional putem distinge: a) reţinerea; 
b) aducerea silită; c) înlăturarea de la conducerea 
vehiculului; d) examenul medical pentru constata-
rea stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte 
substanţe; e) reţinerea vehiculului; f) suspendarea 
dreptului de utilizare a vehiculului rutier; g) amenda 
judiciară; h) punerea sub sechestru.

Fiecare din aceste măsuri sunt aplicate, în limita 
competenţei în anumite condiții, pe care autoritatea 
care le aplică urmează a le respecta cu strictețe.

Metodologia de cercetare. Pentru un rezultat 
desăvârșit, în cadrul cercetării subiectului de față, au 
fost necesare și utilizarea diferitor metode dintre care 
menționăm: metoda analizei, sintezei, deducției, me-
toda istorică, sistemică și empirică.

principalele idei ale cercetării
În opinia unor autori, modul extrajudiciar de 

aplicare a răspunderii contravenţionale nu în-
seamnă că toate cazurile de aplicare a constrânge-
rii contravenționale pot fi calificate ca răspundere 
contravenţională. De exemplu, nu sunt considerate 
răspundere contravenţională măsurile de preveni-
re (controlul documentelor de identitate, contro-
lul corporal şi controlul bagajelor, supravegherea 
administrativă a unor categorii de persoane), pre-
cum şi cele de curmare (reţinerea contravenţiona-
lă, aducerea făptuitorului la organul de drept prin 

contravention se caractérise par la possibilité pour l’agent déterminant d’appliquer certaines mesures qui, par leur na-
ture, assurent la possibilité d’une poursuite normale et efficace du processus de contravention. Ces mesures, de nature 
facultative, fondées sur l ‘”armement” de l’enquêteur, du procureur et du tribunal, peuvent être appliquées au moment où 
il est constaté que la personne à l’égard de laquelle la procédure de contravention a été engagée ou d’autres participants 
à la procédure agissent au détriment de l’objet de la procédure de contravention. Ces mesures s’appellent des mesures 
coercitives.

Mots-clés: contravention, mesures procédurales de coercition, procédure, responsabilité, sanction, inviolabilité, égalité.

ОСОБЕННОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ                                              
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Весьма часто участники судебного разбирательства, в частности, лица, в отношении которых был на-
чат процесс о правонарушении, выражают свое несогласие с процессуальными действиями, предпринятыми 
сотрудниками, констатирующими факт правонарушения, или с самим фактом инициирования дела о правонару-
шении, что может помешать процессу сбора доказательств и оценки объективных обстоятельств дела. В то 
же время, процесс правонарушения характеризуется возможностью констатирующего факт правонарушения 
лица применить определенные меры, которые по своему характеру обеспечивают возможность нормального и 
эффективного продолжения расследования дела о правонарушении. Эти меры, которые являются дополнитель-
ными, взяты на «вооружение» констатирующим факт правонарушения лицом, прокурором и судом, могут при-
меняться, когда обнаруживается, что лицо, в отношении которого был инициирован процесс правонарушения, 
или другие участники процесса действуют в ущерб цели процесса о правонарушении. Эти меры называются 
принудительными.

Ключевые слова: правонарушение, процессуальные меры принуждения, процедура, ответственность, санк-
ция, неприкосновенность, равенство.
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mandat). [3] Ca urmare, trebuie să înţelegem că 
aplicarea măsurilor de reţinere încă nu înseamnă 
aplicarea unor sancţiuni de ordin contravenţional. 
De aceeaşi părere este şi dr. S. Furdui, care susţine 
că reţinerea administrativă1, care prin conţinutul şi 
natura ei juridică, se prezintă ca un tip de măsură de 
constrângere administrativă menită să contribuie la 
constatarea cazului contravențional şi la prevenirea 
comiterii de noi fapte social periculoase. [4, p. 25]

Totuşi, acest şir de măsuri de siguranţă, în opinia 
noastră sunt insuficiente. Astfel, una din măsurile 
de siguranţă care ar trebui să fie în arsenalul agen-
ţilor constatatori este suspendarea sau interzicerea 
proiectării, construcţiei, reconstrucţiei obiectivelor 
industriale, agricole şi de menire socială, a lucrări-
lor de exploatare a resurselor naturale şi alte lucrări, 
dacă acestea se produc prin încălcarea legislaţiei 
cu privire la protecţia mediului. Această măsură se 
regăseşte în conţinutul articolului 16 al Legii pro-
tecţiei mediului înconjurător, dar cu regret, nu se 
regăsesc în conţinutul Codului contravenţional. 

Suntem de părerea că aplicarea acestor măsuri 
de constrângere ar facilita procesul de examinare a 
cazurilor contravenţionale, însă, în acelaşi timp, ar 
asigura evitarea daunelor de mediu.

În continuare, ne vom referi la condiţiile generale 
şi ordinea de aplicare a fiecăreia din măsurile de con-
strângere în procesul contravenţional.

Reţinerea. Aşa cum stabileşte articolul 433 al 
Codului contravenţional, reţinerea constă în limita-
rea de scurtă durată a libertății persoanei fizice. 

Această măsură poate fi aplicată de către agentul 
constatator cu luarea în consideraţie a următoarelor 
condiţii:

Reţinerea contravenţională se aplică în cazul 1) 
contravenţiilor flagrante pentru care Codul contraven-
ţional prevede sancţiunea arestului contravenţional. 

1 Termenul administrativ a fost utilizat având în vedere 
”tradiția” veche a Codului cu privire la contravenţiile adminis-
trative.

Reţinerea contravenţională se aplică în cazul 2) 
imposibilității identificării persoanei în a cărei privinţă 
este pornit un proces contravenţional, dacă au fost 
epuizate toate măsurile de identificare; 

Reţinerea contravenţională se aplică în vede-3) 
rea executării hotărârii instanţei de judecată privind 
expulzarea persoanei. 

Reţinerea contravenţională se aplică în cazul 4) 
încălcării regimului frontierei de stat, a regimului 
zonei de frontieră sau a regimului punctelor de trecere 
a frontierei de stat.

Este necesar de reţinut faptul că condiţiile enun-
ţate mai sus reprezintă condiţii independente, nefiind 
necesară prezenţa cumulativă a tuturor condiţiilor.

În opinia noastră, legiuitorul la introducerea în 
textul legii a condiţiilor referitor la aplicarea reţine-
rii ca măsură de asigurare, puţin a denaturat esenţa 
acestei instituţii. Astfel, în ce priveşte persoanele îm-
puternicite să aplice măsurile de reţinere contravenţi-
onală este necesar să menţionăm că Codul contraven-
ţional indică asupra faptului că această măsură poate 
fi aplicată doar de către poliţie, Poliţia de Frontieră 
în cauzele de încălcare a regimului de frontieră sau 
a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat 
şi de Serviciul vamal, în cazul contravenţiilor ce ţin 
de competenţa acestuia. Dar, nu putem fi de acord 
cu o asemenea abordare, deoarece anume măsura 
de reţinere contravenţională nu trebuie privită drept 
o analogie a arestului în procedura penală. În opinia 
noastră, deţinerea în arest şi reţinerea contravenţio-
nală reprezintă acţiuni diferite după conţinutul său, 
astfel cum agentul constatator, cum ar fi reprezentan-
tul Inspectoratului ecologic de stat, în momentul în 
care urmează a documenta cazul de comitere a con-
travenţiei ecologice, cum ar fi braconajul, spre exem-
plu, mai întâi de toate urmează a identifica persoana 
care a comis, iar pentru aceasta, agentul constatator 
urmează a o reţine din parcursul ei. De fapt, aceasta 
reprezintă o reţinere contravenţională, dar şi de jure 
aceasta este un arest contravenţional preventiv. 
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Prin urmare, este necesar de a nu confunda mă-
sura preventivă de arest în cazul procedurii penale, 
unde învinuitul sau inculpatul este izolat, pentru a nu 
împiedica efectuarea urmăririi penale, cu reţinerea 
contravenţională, care este o măsură care are meni-
rea să fie asigurată realizarea acţiunilor primare de 
examinare a cauzei contravenţionale. Astfel, chiar 
dacă articolul 435 al Codului contravenţional stabi-
leşte că reţinerea nu poate depăşi 3 ore, cu excepţia 
cazurilor când persoana suspectată de săvârşirea unei 
contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul 
contravenţional poate fi reţinută până la examinarea 
cauzei contravenționale, dar nu mai mult decât pe 24 
de ore, precum şi pentru cazul în care sunt persoane 
care au încălcat regulile de şedere a cetăţenilor stră-
ini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul de 
frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontie-
rei de stat, care pot fi reţinute pe un termen de până 
la 3 ore pentru încheierea procesului-verbal sau, prin 
decizia instanţei de judecată, pe un termen de până 
la 72 de ore pentru a identifica persoana şi a clarifi-
ca circumstanţele contravenţiei. Prin urmare, nu este 
justificată limitarea listei autorităţilor care pot aplica 
reţinerea doar cu organele de poliţie şi vamă.

Deficienţa în cauză presupune că orice agent con-
statator, care nu face parte din categoria poliţiei şi 
vamei, operând de fapt reţinerea persoanei pentru 
documentarea cazului contravenţional, inclusiv şi 
asigură aducerea contravenientului la sediul organu-
lui din care face parte agentul constatator (exemplu: 
evacuarea braconierului din raza teritoriului gospo-
dăriei cinegetice, care este nevoit să nu întocmească 
proces-verbal de reţinere, deoarece acesta nu este în 
lista persoanelor împuternicite de a reţine, deşi de 
facto realizează o asemenea reţinere). Prin aceasta 
agentul constatator este nevoit să încalce drepturile 
persoanei reţinute. 

În același timp, persoana reținută va fi informată 
neîntârziat, într-o limbă pe care o înțelege, despre 
motivele reţinerii, faptul informării consemnându-se 

în procesul-verbal cu privire la reţinere. Persoanei 
reţinute i se comunică neîntârziat, contra semnătură, 
drepturile prevăzute la articolul 384 al Codului con-
travenţional, faptul comunicării consemnându-se în 
procesul-verbal cu privire la reţinere. Persoanei reţi-
nute i se acordă neîntârziat posibilitatea de a comu-
nica la două persoane, la alegerea sa, despre reţinere. 
Faptul comunicării sau al refuzului de a comunica se 
consemnează, contra semnătură, în procesul-verbal 
cu privire la reţinere. 

La reţinerea persoanei se încheie neîntârziat un 
proces-verbal cu privire la reţinere, în care se con-
semnează data şi locul încheierii, funcţia, numele şi 
prenumele persoanei care a încheiat procesul-verbal, 
date referitoare la persoana reţinută, data, ora, locul 
şi motivul reţinerii. Procesul-verbal cu privire la re-
ţinere se semnează de persoana care l-a întocmit şi 
de persoana reţinută. Refuzul persoanei reţinute de 
a semna procesul-verbal se consemnează în el, cu 
adeverirea faptului de cel puţin doi martori. 

Reţinerea nu poate depăşi 3 (trei) ore. Excepţie 
de la acest termen este reţinerea pe un termen mai 
mare decât cel de 3 ore, cu autorizaţia judecătoru-
lui de instrucţie, dar nu mai mult de 24 de ore, care 
poate fi aplicat până la examinarea cauzei contra-
venţionale – persoanei suspectate de săvârșirea unei 
contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul 
contravenţional şi pentru a identifica persoana şi a 
clarifica circumstanţele contravenţiei – persoane-
lor care au încălcat regulile de şedere a cetăţenilor 
străini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul 
frontierei de stat sau regimul punctelor de trecere a 
frontierei de stat. Persoanei reţinute i se asigură cel 
puţin condiţiile prevăzute în Codul de executare pen-
tru persoanele supuse măsurii arestului preventiv.

Persoana reţinută urmează să fie eliberată în ca-
zul în care nu s-au confirmat motivele verosimile 
de a bănui că a săvârşit contravenţia, când a expirat 
termenul reţinerii şi când lipsesc temeiurile de a fi 
privată în continuare de libertate. Persoana eliberată 
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nu poate fi reţinută din nou pe aceleaşi temeiuri. La 
eliberare, persoanei reţinute i se înmânează copia de 
pe procesul-verbal în care se menţionează de cine şi 
în ce temei a fost reţinută, locul şi timpul reţinerii, 
temeiul şi timpul liberării. De asemenea, ţinem să 
menţionăm faptul că nu este admisibilă utilizarea 
termenului ”reţinere” în privinţa bunurilor, cum ar 
fi în cazul prevăzut de articolul 439 al Codului con-
travenţional. Bunurile nu pot fi reţinute, dat fiind 
că acestea nu posedă libertate de deplasare. Suntem 
de părerea că în atare situaţii urmează să fie utiliza-
te termenul ”sechestrare” sau „ridicare” ca fiind un 
termen propriu operaţiunii reglementate de Codul 
contravenţional.

Aducerea silită. Aşa cum stabileşte articolul 437 
al Codului contravenţional, aducerea silită constă 
în conducerea forţată în faţa instanţei de judecată 
a persoanei în cazul în care aceasta, fiind citată în 
modul stabilit de lege, nu s-a prezentat, fără a avea 
motive întemeiate, şi nu a informat instanţa care a ci-
tat-o despre imposibilitatea prezentării sale, prezenţa 
acesteia fiind necesară. 

Poate fi supusă aducerii silite doar persoana parti-
cipantă la proces, pentru care este obligatorie citarea 
instanţei, şi care se eschivează de la primirea citaţiei 
şi se ascunde de instanţă.

Având în vedere conținutul reglementărilor referi-
tor la aducerea silită, trebuie să constatăm următoare-
le caracteristici şi condiţii ale aplicării aducerii silite:

Aducerea silită este o măsură aplicată doar de a) 
instanța de judecată;

Aducerea silită, ca măsură de constrângere se b) 
aplică doar pentru faza examinării cazului de către 
instanţa de judecată;

Aducerii silite sunt supuse doar persoanele c) 
participante la proces, pentru care este obligatorie 
citarea instanţei, şi care se eschivează de la primirea 
citaţiei şi se ascunde de instanţă;

Aducerea silită se efectuează de către poliţie d) 
în temeiul unei încheieri judecătoreşti.

Persoana nu poate fi supusă aducerii silite în e) 
timpul nopţii, cu excepţia cazurilor care nu suferă 
amânare. 

Nu pot fi supuse aducerii silite minorii în vâr-f) 
stă de până la 14 ani, femeile gravide, persoanele 
bolnave, starea cărora este confirmată prin certificat 
medical eliberat de o instituţie medicală de stat. 

Încheierea judecătorească privind aducerea silită 
va cuprinde data şi locul emiterii, numele, prenume-
le, funcţia şi semnătura persoanei care dispune adu-
cerea, numele, prenumele şi domiciliul persoanei 
care trebuie să fie adusă, data, ora şi locul în care 
persoana urmează să fie adusă şi motivul aducerii.

Înlăturarea de la conducerea vehiculului. Arti-
colul 438 al Codului contravenţional stabileşte că, 
persoana care conduce vehicul este înlăturată de la 
conducere dacă a) există temeiuri suficiente de a pre-
supune că se află în stare de ebrietate inadmisibilă 
produsă de alcool sau în stare de ebrietate produsă 
de alte substanţe; b) nu are asupra sa documentul 
care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi 
vehiculul; c) a expirat termenul de 180 de zile de 
admitere temporară a mijlocului de transport auto pe 
teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cazului în 
care mijlocul de transport auto este introdus pe teri-
toriul vamal de către persoana fizică cu domiciliul în 
orice stat străin şi care deţine permis de conducere 
emis în ţara în care are domiciliu; d) nu are domi-
ciliu în una dintre unităţile administrativ-teritoriale 
din stânga Nistrului sau municipiul Bender, deţine 
permis de conducere al Republicii Moldova, emis în 
modul stabilit de legislaţia naţională, şi conduce un 
mijloc de transport auto cu plăcuţa cu număr de în-
matriculare din una dintre unităţile administrativ-te-
ritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender, 
cu excepţia faptului când este vorba despre circulaţia 
pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu 
număr de înmatriculare din unităţile administrativ-
teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender 
în cazul conducătorilor de autovehicule care deţin 
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permis de conducere al Republicii Moldova, emis în 
modul stabilit de legislaţia naţională, şi domiciliază 
pe teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehicule-
le sânt în proprietatea agenţilor economici din uni-
tăţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi 
municipiul Bender şi dacă conducătorii de autovehi-
cule sunt angajaţi ai acestora. [5]

În opinia noastră, legiuitorul nefundamentat a li-
mitat cazurile în care agentul constatator poate opera 
înlăturarea de la conducerea vehicolului. Cazurile în 
care agentul constatator ar putea să înlăture şoferul 
de la conducerea unităţii de transport nu trebuie li-
mitate doar cu starea conducătorului de transport, 
dar şi legat cu starea unităţii de transport, chestiune 
care trebuie conexată cu prevederile articolului 439 
al Codului contravenţional, unde se indică faptul că 
vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la 
conducere este reţinut şi, dacă nu poate fi predat pro-
prietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este 
adus la staţia de parcare specială sau la subdiviziu-
nea de poliţie cea mai apropiată de locul constatării 
contravenției, în care staționarea lui poate genera un 
pericol iminent pentru interesul public. 

În acelaşi timp, suntem de părerea că norma lega-
lă nu trebuie să se limiteze doar cu cazul în care sta-
ţionarea lui poate genera un pericol iminent pentru 
interesul public, dar şi când utilizarea acestuia poate 
genera un pericol iminent pentru interesul public. În 
cadrul acestui interes public putem încadra şi cel le-
gat de protejarea mediului. Ca exemplu emisiile de 
gaze de eșapament în concentrație care depăşeşte li-
mitele stabilite ar reprezenta unul din cazurile la care 
facem referinţă, ca fiind un act de poluare.

Reţinerea şi aducerea vehiculului la parcare. 
Articolul 439 al Codului contravenţional stabileşte 
că vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de 
la conducere este reţinut2 şi, dacă nu poate fi predat 

2 Constatăm utilizarea unui termen impropriu instituţiei apli-Constatăm utilizarea unui termen impropriu instituţiei apli-
cate, astfel cum, aşa cum am mai menţionat anterior, vehiculul 
nu poate fi reţinut, dar poate fi sechestrat sau ridicat. Reţinerea 

proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, 
este adus la staţia de parcare specială sau la subdivi-
ziunea de poliţie cea mai apropiată de locul consta-
tării contravenţiei. Vehiculul poate fi adus la stația 
de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de 
poliție şi în cazul în care a) staţionarea lui poate ge-
nera un pericol iminent pentru interesul public; b) a 
fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare, precum 
şi în cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul 
vamal a mijlocului de transport auto, care este adus 
către cel mai apropiat birou vamal.

Cu regret, Codul contravenţional stabileşte că la 
aplicarea măsurii în cauză se întocmește proces-ver-
bal, dar nu enunţă faptul că agentul constatator pentru 
aplicarea măsurii în cauză urmează a dispune aplica-
rea unei asemenea măsuri printr-un act decizional al 
său, act care urmează a fi adus la cunoştinţă pose-
sorului şi/sau proprietarului unităţii de transport. În 
acest sens, este necesar să constatăm că întocmirea 
doar a procesului-verbal nu este suficientă, deoarece 
chiar şi datele pe care urmează în mod obligatoriu 
să fie indicate în procesul-verbal de aplicare a mă-
surii de constrângere, ne indică asupra faptului că 
procesul-verbal este un act de confirmare a acţiunii 
procesuale realizate deja. Mai ales că Codul contra-
venţional indică asupra faptului că procesul-verbal 
de consemnare se întocmeşte la aducerea vehiculului 
la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdivi-
ziunii de poliţie.

Astfel, agentul constatator înainte de aplicarea 
măsurii de reţinere şi aducere a vehiculului la parca-
re, urmează a emite o decizie (ordonanță) prin care 
să dispună aplicarea măsurii de reţinere şi aducere a 
vehiculului la parcare. Această decizie (ordonanță) 
urmează a fi întocmită în cel puţin trei exempla-
re (unul pentru dosar, unul posesorului unităţii de 
transport de la care s-a efectuat ridicarea şi unul per-

este o măsură proprie fiinţelor, care au libertate, inclusiv şi la 
circulaţie. Dar având în vedere textul legii, vom utiliza termenul 
de „reţinere”. 
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soanei responsabile a parcării sau entităţii de poliţie 
căreia i se predă unitatea de transport) şi urmează 
să conţină a) data şi locul emiterii; b) numele, pre-
numele, funcţia şi semnătura persoanei care dispune 
aplicarea măsurii de reţinere şi aducere a vehiculului 
la parcare; c) motivul dispunerii ridicării şi aducerii 
unităţii de transport la parcare sau sediul organului 
de poliţie; d) numele, prenumele şi domiciliul per-
soanei de la care se efectuează ridicarea unităţii de 
transport, tipul, modelul vehiculului, numărul de 
înmatriculare, numerele de identificare ale agrega-
telor marcate, defectele şi deteriorările lui vizibile; 
e) locul unde urmează să fie adusă unitatea de trans-
port; f) notarea faptului că decizia (ordonanţa) a fost 
comunicată (prezentat un exemplar) persoanei de la 
care s-a efectuat ridicarea şi a persoanei căreia i s-a 
transmis spre păstrare (depozit) a unităţii de trans-
port la parcare sau la entitatea de poliţie.

De fapt, această decizie (ordonanţă) reprezintă 
actul prin care agentul constatator motivează actul 
de ridicare faptică a unităţii de transport, dar şi actul 
prin care obligă conducătorul auto de a se supune ac-
ţiunilor agentului constatator de a fi ridicată unitatea 
de transport. 

În procesul-verbal privind aplicarea măsurii 
de constrângere se consemnează: a) tipul, modelul 
vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele 
de identificare ale agregatelor marcate, defectele 
şi deteriorările lui vizibile; b) numele, prenumele, 
funcţia şi semnătura persoanei care a decis aducerea 
vehiculului la parcare şi care a organizat aducerea; 
c) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au deter-
minat aducerea vehiculului; d) denumirea (numele), 
sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei 
care a organizat (a efectuat) aducerea vehiculului la 
parcare; e) adresa parcării; f) data şi ora încheierii 
procesului-verbal; g) numele, prenumele, funcţia şi 
semnătura persoanei care a luat în primire vehicu-
lul la parcare. Procesul-verbal se încheie în 4 exem-
plare: un exemplar rămîne la persoana care a decis 

aducerea vehiculului la parcare, al doilea exemplar 
se remite persoanei care a organizat aducerea, al 
treilea exemplar se înmânează persoanei care a luat 
în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patru-
lea exemplar se înmânează proprietarului sau pose-
sorului de vehicul ori i se expediază recomandat la 
domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, 
agentul constatator informează neîntârziat serviciul 
de gardă al poliţiei. 

Vehiculul parcat se restituie proprietarului, pose-
sorului sau reprezentantului lor legal imediat după 
înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare. 
Cheltuielile de aducere şi de staţionare a vehiculului 
la parcare, reprezintă cheltuieli legate de procesul 
contravenţional, şi sunt suportate de contravenient, 
dacă se constată vinovăţia acestuia în comiterea 
faptei contravenţionale. În cazul în care se constată 
netemeinicia ridicării mijlocului de transport, chel-
tuielile le suportă organul care a dispus reținerea și 
aducerea la stația de parcare a vehiculului. 

Pentru deteriorările cauzate vehiculului în tim-
pul aducerii la parcare sau în timpul staţionării lui 
la parcare răspunde corespunzător agentul constata-
tor, persoanele care au organizat (efectuat) aducerea 
vehiculului la parcare sau care au asigurat păstrarea 
vehiculului la parcare, în funcţie de subiectul care se 
face vinovat de survenirea deteriorării.

În cazul staţionării autoturismului poate genera un 
pericol iminent pentru interesul public sau dacă a fost 
lăsat într-un loc interzis pentru parcare, folosirea ve-
hiculului poate fi interzisă şi prin ridicarea plăcilor cu 
numărul de înmatriculare. Plăcile cu numărul de în-
matriculare se restituie proprietarului, posesorului ve-
hiculului sau reprezentantului lor legal imediat după 
înlăturarea temeiurilor pentru ridicarea acestora. 

Suspendarea dreptului de utilizare a vehicu-
lului rutier. Conform prevederilor alineatului (1) 
al articolului 4391 al Codului contravenţional, sus-
pendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier 
constă în interzicerea temporară persoanei fizice şi/
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sau persoanei juridice de a utiliza un anumit vehicul 
rutier prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înma-
triculare şi a certificatului de înmatriculare. Suspen-
darea dreptului de utilizare a vehiculului rutier este 
aplicată în cazul în care vehiculul a fost folosit la 
săvârșirea contravenţiilor prevăzute la art.197 alin.
(1)–(3), (5), (6), (9), (17), (22), (23) şi la art.224 alin.
(5) şi (6) ale Codului contravenţional.

Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului 
rutier se efectuează de către inspectorii Agenţiei Na-
ţionale Transport Auto3 în condiţiile art.149 din Co-
dul transporturilor rutiere. 

Măsura de suspendare se aplică pentru un ter-
men de 6 luni şi încetează înainte de expirarea 
termenului de 6 luni, iar plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se re-
stituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data înmână-
rii sau a comunicării procesului-verbal de reţinere; 

b) se prezintă dovada achitării amenzii contra-
venţionale.

Agenţia informează contravenientul despre mă-
sura de suspendare, de asemenea informează în le-
gătură cu aceasta organul competent responsabil de 
eliberarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare 
şi a certificatelor de înmatriculare în termen de 3 
zile de la data înmânării sau comunicării proce-
sului-verbal de reţinere. Contravenientul nu bene-
ficiază de reducerea termenului de suspendare, în 
cazul în care, în cel mult 12 luni consecutive de la 
încetarea măsurii de suspendare, săvârșește o faptă 

3 În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care 
sunt învestiţi, inspectorii Agenţiei au drept de control în trafic, 
în punctele unde staţionarea sau parcarea este permisă, conform 
prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debar-
care a persoanelor, asupra tuturor vehiculelor rutiere care efectu-
ează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv asupra 
celor înmatriculate în alte state, în punctele în care se desfăşoară 
activităţi conexe transportului rutier, precum şi la sediile între-
prinderilor/operatorilor de transport rutier.

pentru care se aplică măsura suspendării dreptului 
de utilizare a aceluiași vehicul rutier. Contraveni-
entul este responsabil pentru eventualele pierderi 
cauzate terților din reţinerea vehiculului rutier, in-
clusiv persoanelor transportate, precum şi pentru 
achitarea eventualelor cheltuieli legate de reţinerea 
vehiculului, de îndeplinirea condiţiilor pentru reali-
zarea transportului şi de conformarea la prevederile 
legale în vigoare.

Amenda judiciară. Articolul 4392 al Codului 
contravenţional, amenda judiciară este o sancţiune 
bănească care se aplică de către instanţa de judecată 
persoanei care a comis o abatere în cursul procesu-
lui contravenţional. Această măsură se aplică pentru 
neîndeplinirea de către orice persoană prezentă la 
şedinţa de judecată a măsurilor luate de către pre-
şedintele şedinţei; neexecutarea ordonanţei sau a în-
cheierii de aducere silită; neprezentarea nejustificată 
a martorului, expertului, specialistului, interpretului, 
traducătorului sau apărătorului legal citaţi la organul 
de urmărire penală sau instanţă, precum şi a procu-
rorului la instanţă şi neinformarea acestora despre 
imposibilitatea prezentării, când prezenţa lor este 
necesară; tergiversarea de către expert, interpret sau 
traducător a executării însărcinărilor primite; nelua-
rea de către conducătorul unităţii, în care urmează să 
se efectueze o expertiză, a măsurilor necesare pentru 
efectuarea acesteia; neîndeplinirea obligaţiei de pre-
zentare, la cererea organului de urmărire penală sau 
a instanţei, a obiectelor sau a documentelor de către 
conducătorul unităţii sau de către persoanele însăr-
cinate cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii; 
nerespectarea obligaţiei de păstrare a mijloacelor de 
probă; alte abateri pentru care prezentul cod prevede 
amenda judiciară. 

Pentru abaterile comise în cursul judecării cauzei, 
amenda judiciară se aplică de către instanţa care ju-
decă cauza, iar încheierea privind aplicarea amenzii 
judiciare se include în procesul-verbal al şedinţei de 
judecată. Amenda judiciară se aplică în mărime de la 
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20 la 50 de unităţi convenţionale. Amenda judiciară 
se stabileşte în unităţi convenţionale. 

 Încheierea judecătorului de instrucţie privind 
aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată cu recurs 
în instanţa ierarhic superioară de către persoana în 
privinţa căreia a fost aplicată amendă. Încheierea 
instanţei de judecată privind aplicarea amenzii ju-
diciare poate fi atacată separat cu recurs. Aplicarea 
amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală în 
cazul în care fapta constituie infracţiune.

Punerea sub sechestru. Articolul 4393 al Co-
dului contravenţional, stabileşte că punerea sub 
sechestru este o măsură procesuală de constrânge-
re care poate fi aplicată de către judecătorul de in-
strucţie sau de către instanţa de judecată, la solici-
tarea agentului constatator sau a procurorului, pen-
tru a asigura eventuala confiscare specială, precum 
şi pentru a garanta executarea sancţiunii amenzii. 
Sechestrul se aplică prin inventarierea bunurilor 
şi interzicerea proprietarului sau posesorului de a 
dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se fo-
losi de aceste bunuri. Obiect al punerii sechestrului 
sunt conturile şi depozitele bancare. După punerea 
sub sechestru a conturilor şi a depozitelor bancare 
sunt încetate orice operațiuni în privinţa acestora. 
Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică asupra 
bunurilor care pot fi supuse confiscării speciale 
şi anume asupra bunurilor utilizate sau destinate 
pentru săvârșirea unei contravenţii; rezultate din 
săvârșirea contravenţiei, precum şi orice venituri 
generate de aceste bunuri; date pentru a determina 
săvârșirea unei contravenţii sau pentru a-l răsplăti 
pe contravenient; deţinute contrar regimului stabilit 
de legislaţie şi depistate pe parcursul desfăşurării 
procesului contravenţional; convertite sau transfor-
mate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din 
contravenţii sau din veniturile generate de aceste 
bunuri. Sub sechestru pot fi puse bunurile persoa-
nei care este bănuită în comiterea contravenţiei în 
suma valorii probabile a pagubei.

Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii pot 
fi puse sub sechestru numai bunurile în funcţie de 
suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru 
contravenţia comisă.

În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse con-
fiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, 
nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea 
aparţin sau au fost transferate oneros unei persoane 
care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul 
utilizării sau originea bunurilor, agentul constatator, 
procurorul sau instanţa de judecată iau măsuri asigu-
ratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.

Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru 
constituie o cotă-parte dintr-o proprietate comună, 
poate fi pusă sub sechestru numai cota-parte din pro-
prietatea comună pasibilă de confiscare specială. În 
cazul în care bunurile pasibile de a fi puse sub se-
chestru constituie proprietate comună în devălmăşie, 
agentul constatator, procurorul, poate cere delimita-
rea cotei-părţi din proprietatea comună, în vederea 
punerii sechestrului pe cota-parte din proprietatea 
comună pasibilă de confiscare specială.

Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare 
necesare proprietarului, posesorului de bunuri, cât şi 
membrilor familiilor acestora, combustibilul, literatu-
ra de specialitate şi utilajul profesional, vesela şi atri-
butele de bucătărie folosite permanent, ce nu sunt de 
mare preţ, precum şi alte obiecte de primă necesitate, 
chiar dacă ulterior acestea pot fi supuse confiscării. 

Punerea sub sechestru a bunurilor pentru a asigura 
eventuala confiscare specială şi pentru a garanta exe-
cutarea sancţiunii amenzii poate fi aplicată asupra bu-
nurilor persoanei în privinţa căreia s-a pornit proces 
contravenţional. Punerea sub sechestru, pentru a asi-
gura eventuala confiscare specială, poate fi aplicată şi 
asupra bunurilor altor persoane care le-au acceptat, 
ştiind despre dobândirea ilegală a acestora.

Sechestrul se stabileşte în temeiul ordonanţei 
agentului constatator, procurorului sau încheierii 
instanţei de judecată, care pe lângă toate atribute-
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le de întocmire a unui asemenea document, cum 
ar fi dispunerea punerii sechestrului, urmează să 
mai conţină motivele de fapt şi de drept al aplică-
rii sechestrului, aşa cum şi indică (individualizea-
ză) fiecare bun asupra căruia se pune sechestrul. 
Ordonanţa sau încheierea se aduce la cunoştinţă 
persoanei căreia îi aparţin bunurile sechestrate, 
contra semnătură, iar un exemplar al ordonanţei 
sau încheierii se prezintă acestei persoane, fapt 
care se consemnează. 

Având în vedere faptul că sechestrul de fapt re-
prezintă un depozit obligatoriu, urmează să precizăm 
că agentul constatator poate decide transmiterea la 
păstrare a bunului sechestrat fie proprietarului (pose-
sorului) acestui bun, fie unei terţe persoane. Asupra 
transmiterii bunului sechestrat la păstrare se întoc-
meşte proces-verbal, în trei exemplare, din care unul 
la dosar, unul posesorului, iar unul persoanei care a 
primit spre păstrare.

Concluzii
În încheiere, la cele examinate în lucrarea de 

față, avem de menționat că măsurile de constrânge-

re în procesul contravențiomal, prezintă un specific 
și înțeles aparte, altul decât cel pe care îl au lucră-
torii practici, având la bază un șir de principii și 
norme ce vin, mai degrabă, să asigure respectarea 
drepturilor bănuitului și nu se axează pe limitarea 
lui în anumite drepturi (dreptul la libera circulație, 
libera gestionare a patrimoniului său etc.).
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Această analiză este bazată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale Părţii Speciale a Dreptului 
penal: răspunderea penală pentru traficul de influenţă, în particular latura subiectivă în cazul infracţiunilor de tra-
fic de influenţă şi de cumpărare de influenţă. În acest sens, este abordat faptul că infracţiunea prevăzută la alin. (1) 
art.326 Cod penal al Republicii Moldova se comite doar cu intenţie directă, având la bază scopuri specifice, indiferent 
dacă o asemenea acţiune va fi sau nu săvârşită. Astfel de scopuri pot fi: de a-l determina pe factorul de decizie să în-
deplinească o acţiune în exercitarea funcţiei sale, sau să nu îndeplinească o acţiune în exercitarea funcţiei sale, sau să 
întârzie îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea 
funcţiei sale.

Cuvinte-cheie: trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, traficant de influenţă, cumpărător de influenţă, factor de 
decizie susceptibil de influenţare.

REFLECTIONS ON THE SUBjECTIVE SIDE OF THE INFLUENCE pEDDLING 
(ART. 326 PENAl CODE OF THE REpUBLIC OF MOLDOVA)

This analysis focuses on one of the most complex and actual issues of the Special Part of the Penal Law: the penal 
liability for influence peddling, particularly the subjective side in the case of offenses of the influence peddling and 
the purchase of influence. In this sense, it is approached that the offense provided in paragraph (1) article 326 of the 
Criminal Code of the Republic of Moldova is committed only with direct intention, based on specific goals, regardless 
of whether such an action will be committed or not. Such goals can be: the purpose of making the decision-maker 
perform an action in the exercise of his function, or to perform an action in the exercise of his function, or to delay the 
performance of an action in the exercise of his function, or to expedite the performance of an action in the exercise of 
his function.

Keywords: influence peddling, purchase of influence, influence peddler, influence purchaser, decision maker able 
toward influence.

RéFLEXIONS SUR LE CÔTé SUBjECTIF DU TRAFIC D'INFLUENCE          
(ART. 326 CODE péNAL DE LA RépUBLIQUE DE MOLDOVA)

Notre analyse se concentre sur l'une des questions les plus complexes et les plus actuelles de la partie spéciale de la 
loi pénale: la responsabilité pénale pour trafic d'influence, en particulier l'aspect subjectif dans le cas des infractions de 
trafic d'influence et d'achat d'influence. En ce sens, on considère que l'infraction prévue à l'al. (1) l'article 326 du Code 
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Introducere
Importanţa teoretică, cât și scopul principal al pre-

zentei cercetări constă în determinarea și aprofunda-
rea esenţei laturii subiective a infracţiunilor privind 
traficul de influență expres prevăzute în Legea pena-
lă a Republicii Moldova, a naturii juridice a acesto-
ra, precum și a rolului evidențiat în jurisprudența şi 
doctrina juridico-penală.

De asemenea, scopul cercetării rezidă și în ac-
centuarea aspectelor practice privind sistematizarea 
practicii judiciare în cadrul laturii subiective a in-
fracţiunilor privind traficul de influență prevăzute în 
Legea penală a Republicii Moldova.

Reușita scopului indicat, poate fi obținută prin 
elucidarea următoarelor obiective ale cercetării:

stabilirea și examinarea minuțioasă a laturii su-- 
biective a infracțiunilor privind traficul de influență;

evidențierea practicii judiciare de sancţionare - 

a infracțiunilor privind traficul de influență, potrivit 
laturii subiective a acestora;

delimitarea infracţiunilor privind traficul de - 
influență de alte infracţiuni adiacente, prin prisma 
laturii subiective.

Metodologia de cercetare

În procesul cercetării au fost utilizate următoarele 
metode de cercetare: analiza comparativă, deducția, 
sinteza, precum și analiza logică.

Analizând latura subiectivă a infracțiunii de trafic 
de influență, E.Mădulărescu consideră că, activitatea 
comportamentală a subiectului activ al infracțiunii 
este precedată și însoțită de o anumită atitudine psi-
hică, atât pe planul conștiinței cât și al voinței, atât 
față de faptă cât și de urmările ei. Factorul volitiv 
al vinovăției constă în voința de a săvârși orica-
re din acțiunile ce realizează elementul material al 

pénal de la République de Moldova n'est commis qu'avec une intention directe, basé sur des buts spécifiques, indépen-
damment du fait qu'une telle action soit ou non commise. De telles buts peuvent être: le but de déterminer le décideur de 
faire une action dans l'exercice de sa fonction, ou que le décideur n'effectue pas une action dans l'exercice de sa fonc-
tion, ou que le décideur retarde l'exécution d'une action dans l'exercice de sa fonction, ou que le décideur va accélérer 
l'exécution d'une action dans l'exercice de sa fonction.

Mots-clés: trafic d'influence, achat d'influence, trafiquant d'influence, acheteur d'influence,  décideur capable d'être 
influencé.   

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ВЫГОДЫ ИЗ ВЛИЯНИЯ                       
(СТ. 326 УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)

Представленный в статье анализ основан на одном из самых сложных и актуальных вопросов особенной 
части уголовного права: уголовная ответственность за извлечение выгоды из влияния, в частности, субъ-
ективную сторону в случае преступлений, связанных с извлечением выгоды из влияния и покупкой влияния. В 
этом смысле предполагается, что преступление, предусмотренное п. (1) ст. 326 Уголовного кодекса Республи-
ки Молдова, совершается только с прямым умыслом, исходя из  конкретных целей, независимо от того, будет 
ли такое действие совершено или нет, Такими целями могут быть: заставить лицо, принимающее решение, 
совершить действие при исполнении своих функций, или не выполнить действие при исполнении своей функции, 
или отложить выполнение действия при выполнении своей функции, или ускорить выполнение действия при 
выполнении своих функций.

Ключевые слова: извлечение выгоды из влияния, покупка влияния, торговец влиянием, покупатель влияния, 
фактор влияющий на принятие решения подверженный влиянию.
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infracțiunii, adică voința de a pretinde ori de a pri-
mi bani sau alte foloase, ori de a accepta promisiuni 
sau daruri, pentru a determina un funcționar să facă 
ori să nu facă un act ce intră în sfera competenței 
sale. Actul de voință este însă precedat de un act de 
conștiință față de fapta concepută și urmările ei, în 
sensul că știe și acceptă că foloasele pe care le pre-
tinde, primește sau a căror promisiune o acceptă, 
reprezintă prețul influenței sale. Mai mult, el are re-
prezentarea pericolului creat pentru activitatea agen-
tului public sau privat, sub aspectul corectitudinii și 
al onestității lui. Infracțiunea se săvârșește numai cu 
intenție calificată prin scop. [5, p. 59-60]

Referitor la modalitatea de săvârșire a acestei 
infracțiuni, în doctrină au fost exprimate mai multe 
opinii, printre care menționăm pe aceea că latura su-
biectivă poate consta în intenție directă sau indirectă, 
iar în cealaltă opinie, scopul califică intenția. Potrivit 
primei opinii, ne-am găsi în ipoteza intenției directe 
atunci când făptuitorul are reprezentarea faptului că, 
prevalând de influența pe care ar avea-o asupra unui 
funcționar sau altui salariat, primind, pretinzând bani 
sau alte foloase, ori acceptând promisiuni, în orice 
mod, face să se nască îndoieli în privința reputației și 
onestității funcționarului, iar în cazul intenției indi-
recte acceptă producerea unor asemenea consecințe. 
Opinia a rămas izolată în literatura de specialitate. 
În cealaltă opinie, care corespunde realității, făptui-
torul acționează cu intenția calificată prin scop, care 
constă în facerea ori nefacerea unui act ce intră în 
atribuțiile de serviciu ale funcționarului, neexistând 
nici un dubiu asupra atitudinii sale de conștiință și 
voință. Astfel, voința sa constă în săvârșirea uneia 
sau mai multora din acțiunile specifice elementului 
material al infracțiunii știind că foloasele reprezin-
tă prețul influenței sale asupra funcționarului pe 
planul conștiinței reprezentându-și pericolul creat 
pentru activitatea agentului public sau privat și im-
plicit, crearea de suspiciuni cu privire la onestitatea 
funcționarilor angajați la acestea. [2, p. 60]

După C.Timofei, în cazul infracțiunii prevăzute 
la alin.(1) art.326 Cod penal al Republicii Moldo-
va (în continuare - CP RM), latura subiectivă este 
caracterizată prin vinovăție sub formă de intenție, 
infracțiunea fiind una directă, făcând referință la 
opiniile lui I.Pascu, D.Buda și A.Grigorovici, care, 
potrivit primului, forma de vinovăţie în cazului 
infracțiunii de trafic de influență este intenţia direc-
tă. Aceasta înseamnă că făptuitorul îşi dă seama că 
se prevalează de influenţa sa asupra unui funcţionar 
pentru a pretinde şi primi bani ori alte foloase şi 
urmărește realizarea în acest mod a faptei, implicit 
crearea unei stări de pericol pentru buna desfăşura-
re a activităţii de serviciu. În același timp, D.Buda 
consideră că infracţiunea de trafic de influenţă 
presupune, sub aspectul laturii subiective, forma 
intenţiei directe; cu alte cuvinte, făptuitorul îşi dă 
seama şi doreşte să trafice influenţa reală sau presu-
pusă a unui funcţionar, latura subiectivă incluzând 
şi scopul determinării funcționarului să facă sau să 
nu facă un act care intră în atribuțiile de serviciu 
ale acestuia. Conform lui A.Grigorovici, în cazul 
traficului de influență, făptuitorul are reprezentarea 
faptului că, prevalând de influenţa pe care ar avea-o 
asupra unui funcţionar sau asupra altui salariat şi 
primind sau pretinzând foloase ori acceptând pro-
misiuni în orice mod, face să se nască îndoieli în 
privinţa reputaţiei şi onestităţii funcţionarului (în 
cazul intenţiei directe) sau acceptă (în cazul intenţi-
ei indirecte) producerea unor asemenea consecinţe, 
astfel autorul consideră că infracţiunea de trafic de 
influenţă se săvârşeşte cu intenţie directă sau indi-
rectă. [7, p. 131-132]

Considerăm reușită explicația Hotărârii Plenului 
Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 
11 din 22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaţiei 
referitoare la răspunderea penală pentru infracţiuni-
le de corupţie, unde infracţiunea prevăzută la alin.
(1) art. 326 CP RM se comite doar cu intenţie di-
rectă, având la bază un scop calificat, şi anume: 1) 
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scopul de a-l face pe factorul de decizie să îndepli-
nească o acţiune în exercitarea funcţiei sale, indife-
rent dacă o asemenea acţiune va fi sau nu săvârşită; 
2) scopul de a-l face pe factorul de decizie să nu 
îndeplinească o acţiune în exercitarea funcţiei sale, 
indiferent dacă o asemenea acţiune va fi sau nu să-
vârşită; 3) scopul de a-l face pe factorul de decizie 
să întârzie îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea 
funcţiei sale, indiferent dacă o asemenea acţiune va 
fi sau nu săvârşită; 4) scopul de a-l face pe factorul 
de decizie să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă o aseme-
nea acţiune va fi sau nu săvârşită. Pentru reţinerea 
la încadrare a alin.(1) art. 326 CP RM nu este nece-
sar ca unul dintre scopurile speciale să se realizeze 
efectiv. Realizarea efectivă a scopului (anume în 
ipoteza în care factorul de decizie a fost influenţat 
de către traficantul de influenţă, şi, drept urmare, 
a îndeplinit, nu a îndeplinit, a întârziat sau a gră-
bit îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei 
sale), presupune infracţiunea fapt epuizat, reţinân-
du-se la încadrare circumstanţa agravantă de la lit. 
d) alin.(2) art.326 CP RM, în modalitatea „traficul 
de influenţă urmat de obţinerea rezultatului urmă-
rit”). [4]

Potrivit opiniei lui V.Stati, pentru existenţa in-
fracţiunii specificate la alin.(1) art. 326 CP RM, 
este necesar ca acţiunile pentru care se promite 
intervenţia să fie realizate de către persoana pu-
blică, persoana cu funcţie de demnitate publică, 
persoana publică străină sau funcţionarul interna-
ţional în exercitarea funcţiei sale. Se are în vedere 
că acțiunile în cauză aparțin sferei atribuţiilor de 
serviciu sau de competenţa respectivului factor de 
decizie. Dacă acţiunile pentru care se promite inter-
venţia nu aparțin de competenţa respectivului fac-
tor de decizie, fapta nu va putea fi calificată în baza 
alin.(1) art. 326 CP RM. În asemenea cazuri, cele 
săvârșite vor reprezenta una dintre infracțiunile 
prevăzute la art.189 sau 190 CP RM. Acţiunea de 

pretindere, acceptare sau primire a remunerației 
ilicite trebuie să fie realizată nu mai târziu decât 
momentul în care factorul de decizie influenţat îşi 
îndeplineşte (nu-şi îndeplineşte; întârzie; grăbește) 
acţiunile în exercitarea funcţiei sale. Dacă făptui-
torul a pretins, a acceptat sau a primit remunerația 
ilicită după ce factorul de decizie şi-a îndeplinit 
(nu şi-a îndeplinit; a întârziat; a grăbit) acţiunile în 
exercitarea funcţiei sale, şi cunoştea această împre-
jurare, atunci cele săvârșite nu vor putea fi calificate 
potrivit alin.(1) art. 326 CP RM. În astfel de cazuri, 
cele comise vor reprezenta una dintre infracțiunile 
prevăzute la art.189 sau 190 CP RM. [1, p. 888]

După C.Timofei, comun pentru toate cele patru 
ipoteze menționate mai sus, este că acţiunile - a că-
ror îndeplinire, neîndeplinire, grăbire sau întârzie-
re o urmăreşte făptuitorul - trebuie să se realizeze 
în condiţiile exercitării funcţiei de către persoana 
publică, persoana cu funcţie de demnitate publi-
că, persoana publică străină sau funcţionarul in-
ternaţional. Cu alte cuvinte, aceste acţiuni trebuie 
să decurgă din atribuţiile de serviciu ale persoanei 
publice, persoanei cu funcţie de demnitate publică, 
persoanei publice străine sau ale funcţionarului in-
ternaţional şi să fie în limitele competenţei de servi-
ciu a acesteia (acestuia). [7, p. 143-144]

Potrivit acesteia, diferă doar nuanţele ce carac-
terizează cele patru forme alternative ale scopului 
infracţiunilor prevăzute la art. 326 CP RM: 1) în 
prezenţa scopului de îndeplinire a unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei de către persoana publică, per-
soana cu funcţie de demnitate publică, persoana 
publică străină sau funcţionarul internaţional, re-
zultatul urmărit de făptuitor se exprimă în contra-
prestaţia pozitivă a factorului de decizie suscepti-
bil de influenţare, în sensul ca acesta să acţioneze, 
să depună anumite eforturi, să desfăşoare anumite 
activităţi; 2) în prezenţa scopului de neîndeplinire 
a unei acţiuni în exercitarea funcţiei de către per-
soana publică, persoana cu funcţie de demnitate 
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publică, persoana publică străină sau funcţionarul 
internaţional, rezultatul urmărit de făptuitor constă 
în contraprestația negativă a factorului de decizie 
susceptibil de influențare, în sensul ca acesta să nu 
acţioneze, să nu depună eforturi, să nu desfăşoare 
anumite activităţi; 3) în prezenţa scopului de întâr-
ziere a îndeplinirii unei acţiuni în exercitarea func-
ţiei de către persoana publică, persoana cu funcţie 
de demnitate publică, persoana publică străină sau 
funcţionarul internaţional, rezultatul urmărit de 
făptuitor se exprimă în tergiversarea realizării unei 
contraprestaţii pozitive de către factorul de decizie 
susceptibil de influențare, în sensul ca acesta să ac-
ţioneze, să depună eforturi, să desfăşoare anumite 
activităţi după expirarea termenului stabilit; 4) în 
prezenţa scopului grăbirii îndeplinirii unei acţiuni 
în exercitarea funcţiei de către persoana publică, 
persoana cu funcţie de demnitate publică, persoa-
na publică străină sau funcţionarul internaţional, 
rezultatul urmărit de făptuitor se exprimă în urgen-
tarea realizării unei contraprestaţii pozitive de că-
tre factorul de decizie susceptibil de influenţare, în 
sensul ca acesta să acţioneze, să depună eforturi, 
să desfăşoare anumite activităţi înainte de termenul 
stabilit. [7, p. 144]

În privința scopului îndeplinirii unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei de către persoana publică, per-
soana cu funcţie de demnitate publică, persoana 
publică străină sau funcţionarul internaţional este 
relevantă următoarea speță: 

C.G. a fost condamnat conform alin.(1) art. - 
326 CP RM. În fapt, în perioada 20.09.2008-20
.12.2008, acesta a organizat pregătirea lui R.S. în 
calitate de conducător auto la categoria „B” în 
şcoala auto „P.” din mun. Bălţi. După ce R.S. a 
absolvit aceste cursuri, C.G. i-a spus că poate să-l 
ajute să obţină permisul de conducere şi fără sus-
ţinerea examenului, asigurându-l că are influenţă 
asupra inspectorului de la Biroul de înmatriculare 
a unităţilor de transport şi pregătire auto din mun. 

Bălţi. În scopul ca acesta să-i elibereze lui R.S. per-
misul de conducere a mijlocului de transport fără 
susţinerea examenului, la 02.04.2009, aproximativ 
la ora 10.30, aflându-se pe teritoriul autogării din 
mun. Bălţi, C.G. a primit de la R.S. 700 de lei. [3]

Scopul neîndeplinirii unei acţiuni în exercita-
rea funcţiei de către persoana publică, persoana 
cu funcţie de demnitate publică, persoana publică 
străină sau funcţionarul internaţional este prezent 
în următoarea speță, după cum urmează: 

Ş.A. a fost învinuit de săvârşirea infracţiunii - 
prevăzute la alin.(1) art. 326 CP RM. În fapt, susţi-
nând că are influenţă asupra unor funcţionari care 
activează la Aeroportul Internaţional Chişinău, 
acesta a cerut de la G.C. 5000 de dolari SUA pen-
tru a-i influenţa pe aceşti funcţionari să nu-l supu-
nă controlului vamal pe A.S., care urma să intre pe 
teritoriul Republicii Moldova la 30.10.2010 şi să 
introducă în ţară suma de 100 000 de dolari SUA, 
eludând controlul vamal. [6]

Scopul de a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei de către persoana publică, per-
soana cu funcţie de demnitate publică, persoana 
publică străină sau funcţionarul internaţional este 
relevat în următoarea speță: 

M.O. a fost învinuit de comiterea infracţiu-- 
nii prevăzute la alin.(1) art. 326 CP RM. În fapt, 
activând ca şef al Secţiei Administrativ-Militare a 
raionului Glodeni subordonate Centrului Militar 
Teritorial Bălţi, acesta a pretins de la P.V. bani ce 
nu i se cuvin în sumă de 500 de lei, pentru a urgenta 
perfectarea şi eliberarea pe numele lui P.V. a livre-
tului militar, acesta urmând să fie trecut în rezervă 
în legătură cu atingerea vârstei de 27 de ani. [2]

Susținem opinia potrivit căreia, scopul 
infracțiunii analizate la alin.(1) art. 326 CP RM este 
unul special, și anume, de a o face pe persoana pu-
blică, persoana cu funcție de demnitate publică, per-
soana publică străină sau funcționarul internațional 
să îndeplinească sau nu, să grăbească sau să întâr-
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zie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției 
sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu 
săvârșită, iar motivele infracțiunii analizate la alin.
(1) art. 326 CP RM fiind interesul material, dorința 
de a obține avantaje nepatrimoniale etc. 

Potrivit lui E.Mădulărescu, este caracteristic 
acestei infracțiuni și în general a infracțiunilor de 
corupție, sau celor asimilate acestora, existența unui 
funcționar (angajat) cu grave carențe morale, dor-
nic de înavuțire cu orice preț, în orice împrejurări 
și într-un termen cât se poate de scurt, iar acțiunea, 
care constituie elementul material al infracțiunii, se 
săvârșește numai cu intenție directă (dol special), 
fiind necesară voința subiectului activ de a primi 
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite - deși legal 
nedatorate respectiv să existe un contra echivalent 
al conduitei sale ilicite și știința că-și însușește ceva 
nemeritat. [5, p. 60]

Infracțiunea prevăzută la alin. (1) art. 326 CP 
RM se consideră consumată indiferent dacă au 
fost realizate sau nu acțiunile a căror îndeplinire 
/ neîndeplinire, grăbire / întârziere o îndeplinește 
făptuitorul. Excepție, la această regulă îl reprezintă 
alin.(2) lit.d) art. 326 CP RM, avându-se în vedere 
ipoteza căreia, infracțiunea prevăzută la alin.(1) art. 
326 CP RM, este urmată de obținerea rezultatului 
urmărit. [1, p. 888]

Analizând latura subiectivă a celei de-a doua va-
riantă-tip de infracțiune prevăzute la alin. (11) art. 
326 CP RM, aceasta se comite doar cu intenţie di-
rectă, având la bază un scop calificat, identic infrac-
ţiunii prevăzute la alin. (1) art. 326 CP RM. Pentru 
reţinerea la încadrare a alin. (11) art. 326 CP RM 
nu este necesar ca unul dintre scopurile speciale să 
se realizeze efectiv. Realizarea efectivă a scopului 
generează răspunderea penală a cumpărătorului de 
influenţă în conformitate cu circumstanţa agravantă 
de la lit.d) alin. (2) art. 326 CP RM. 

Infracţiunea de cumpărare de influenţă prevă-
zută la alin. (1)1 art. 326 CP RM, poate fi comisă 

numai cu intenție directă, prin prisma art.17 CP 
RM, fiindcă făptuitorul îşi dă seama de caracterul 
prejudiciabil al acţiunii sale de promisiune, oferi-
re sau dare unei persoane, personal sau prin mij-
locitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje, 
pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când re-
spectiva persoană are sau susţine că are o influenţă 
asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie 
de demnitate publică, persoane publice străine sau 
funcţionar internaţional, pentru a o (a-l) face să în-
deplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbeas-
că îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei 
sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau 
nu săvârşite, şi doreşte să săvârşească această acţi-
une. [7, p. 130-133]

Motivele infracţiunii de cumpărare de influenţă 
(alin.(11) art. 326 CP RM) sunt următoarele: interes 
material, avantaj nepatrimonial, răzbunare, gelozie, 
ură, invidie, ură socială / națională / rasială / reli-
gioasă. Scopul infracţiunii de cumpărare de influ-
enţă (alin.(11) art. 326 CP RM) este același ca și la 
infracțiunea de trafic de influență (alin.(1) art. 326 
CP RM), și anume: scopul de a-l face pe factorul 
de decizie să îndeplinească o acţiune în exercitarea 
funcţiei sale, indiferent dacă o asemenea acţiune va 
fi sau nu săvârşită; scopul de a-l face pe factorul de 
decizie să nu îndeplinească o acţiune în exercitarea 
funcţiei sale, indiferent dacă o asemenea acţiune va 
fi sau nu săvârşită; scopul de a-l face pe factorul 
de decizie să întârzie îndeplinirea unei acţiuni în 
exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă o aseme-
nea acţiune va fi sau nu săvârşită; scopul de a-l face 
pe factorul de decizie să grăbească îndeplinirea 
unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent 
dacă o asemenea acţiune va fi sau nu săvârşită. [7, 
p. 130-133]

Analizând latura subiectivă a infracţiunii de 
cumpărare de influenţă, E.Mădulărescu conside-
ră că, existența infracțiunii în plan subiectiv este 
condiționată de urmărirea unui scop și anume, acela 
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ca un funcționar să fie determinat să facă sau să nu 
facă un act care intră în atribuțiile sale de serviciu, 
de către traficantul cu privire la care este convins că 
are influență. [5, p. 87] Totodată, T.Toader conside-
ră că infracţiunea de cumpărare de influență există 
indiferent dacă scopul a fost sau nu realizat [16, p. 
440]. Iar după V.Stati, la infracţiunea de cumpărare 
de influenţă prevăzută la alin. (11) art. 326 CP RM 
nu este obligatoriu ca scopul să-și găsească realiza-
rea. [1, p. 894]

Conform lui C.Timofei, din perspectiva legii pe-
nale a Republicii Moldova, se impune următoarea 
concluzie: de regulă, infracţiunea de cumpărare de 
influenţă prevăzută la alin. (11) art. 326 CP RM se 
consideră consumată indiferent dacă au fost reali-
zate sau nu acţiunile a căror îndeplinire, neîndepli-
nire, grăbire sau întârziere o urmăreşte făptuitorul, 
deoarece la lit.d) alin. (2) art. 326 CP RM este sta-
bilită excepţia: ipoteza presupunând că infracţiunea 
de cumpărare de influenţă este urmată de obţinerea 
rezultatului urmărit. În această ipoteză, obţinerea 
rezultatului dorit se concretizează, după caz, în: 
1) îndeplinirea efectivă a unei acţiuni în exerci-
tarea funcţiei de către persoana publică, persoana 
cu funcţie de demnitate publică, persoana publică 
străină sau de către funcţionarul internaţional; 2) 
neîndeplinirea efectivă a unei acţiuni în exercita-
rea funcţiei de către persoana publică, persoana cu 
funcţie de demnitate publică, persoana publică stră-
ină sau de către funcţionarul internaţional; 3) întâr-
zierea efectivă a îndeplinirii unei acţiuni în exerci-
tarea funcţiei de către persoana publică, persoana 
cu funcţie de demnitate publică, persoana publică 
străină sau de către funcţionarul internaţional; 4) 
grăbirea efectivă a îndeplinirii unei acţiuni în exer-
citarea funcţiei de către persoana publică, persoana 
cu funcţie de demnitate publică, persoana publică 
străină sau de către funcţionarul internaţional. [7, 
p. 149] 

Concluzii

În rezultatul analizei laturii subiective ale in-
fracţiunilor prevăzute la art. 326 CP RM formulăm 
următoarele concluzii:

1. Infracţiunea prevăzută la alin. (1) art. 326 CP 
se comite doar cu intenţie directă, având la bază 
un scop calificat, şi anume: scopul de a-l face pe 
factorul de decizie să îndeplinească o acţiune în 
exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă o aseme-
nea acţiune va fi sau nu săvârşită; scopul de a-l face 
pe factorul de decizie să nu îndeplinească o acţiune 
în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă o ase-
menea acţiune va fi sau nu săvârşită; scopul de a-l 
face pe factorul de decizie să întârzie îndeplinirea 
unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent 
dacă o asemenea acţiune va fi sau nu săvârşită; sco-
pul de a-l face pe factorul de decizie să grăbeas-
că îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei 
sale, indiferent dacă o asemenea acţiune va fi sau 
nu săvârşită;

2. Scopul infracțiunii analizate la alin. (1), art. 
326 CP RM este unul special, și anume, de a o 
face pe persoana publică, persoana cu funcție de 
demnitate publică, persoana publică străină sau 
funcționarul internațional să îndeplinească sau nu, 
să grăbească sau să întârzie îndeplinirea unei acțiuni 
în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o ase-
menea acțiune va fi sau nu săvârșită, iar motivele 
infracțiunii analizate la alin. (1) art. 326 CP RM 
fiind interesul material, dorința de a obține avantaje 
nepatrimoniale etc.
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Статья содержит исследование в области конституционного права граждан избирать и быть избранными. 
Проанализировано также наличие, либо отсутствие контроля со стороны граждан над руководящей ролью 
государства, через своих представителей в публичных органах власти. отдельное внимание уделяется оценке 
рациональности / иррациональности проведения свободных и демократических выборов в их нынешнем виде и 
форме. Проведен и сравнительный анализ мнений специалистов в исследуемой области.

Методология исследования состоит из общеизвестных принципов, вытекающих из поставленной задачи, 
среди которых диалектический метод и историзм, изучение и анализ правоприменительной практики, и другие.
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ANALIZA RELAȚIEI DINTRE GARANȚIILE CONSTITUȚIONALE ALE DREpTULUI ELECTORAL                         
ȘI NIVELUL CULTURII jURIDICE A CETĂȚENILOR

Prezentul articol conține o analiză în domeniul dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. De 
asemenea, este analizată prezența sau lipsa controlului din partea cetățenilor asupra rolului de conducere a statului, 
prin intermediul reprezentanților săi în autoritățile publice. De asemenea, autorul efectuează un studiu al raționalității / 
iraționalității alegerilor libere și democratice în forma și conținutul lor actuale. Articolul conține și o analiză compara-
tivă a opiniilor experților în domeniu asupra subiectului cercetat.

Cuvinte-cheie: Constituție, alegeri, calificare electorală, convenție, democrație, drepturi și libertăți ale cetățenilor, 
stat de drept, egalitate.

ANALySIS OF THE RELATIONSHIp BETwEEN THE CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE 
ELECTORAL LAw AND THE LEVEL OF LEGAL CULTURE OF CITIZENS

The article contains a study on the constitutional right of citizens to elect and be elected. The presence or absence 
of control on the part of citizens over the state leadership role, through their representatives in public authorities, 
was also analyzed. Particular attention is paid to assessing the rationality and irrationality of free and democratic 
elections in their current form and content. A comparative analysis of the opinions of specialists in the field of study 
was also carried out. The methodology of the study consists of well-known principles arising from the purpose of the 
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Введение
Статья содержит исследование в области 

конституционного права граждан избирать, а 
также на предмет определения признаков, не-
сущих благополучие государству при выборе 
народных депутатов, наличия либо отсутствия 
над ними контроля со стороны граждан, воз-
можности управлять государством через своих 
представителей в публичных органах власти. 
Определить коэффициент полезного действия 
от свободных и демократических выборов в их 
нынешнем виде, смысле и форме, выраженных 
в наличии признаков благополучия и процвета-
ния государства, при сравнительном анализе с 
мнением других специалистов в этой области.

Актуальность данного исследования обуслов-
лена тем, что в настоящее время большинство го-
сударств стремятся к созданию демократического 
правового государства, где главной ценностью яв-
ляется народовластие через делегирование полно-
мочий своим представителям, на основе свобод-
ных и демократических выборов. Отсюда исходит 
значимость изучения наличия, либо отсутствия у 
избирателей массового признака по осознанному 
выбору делегатов, определения уровня контроля 

над их действиями, а также выявить доступность 
к управлению государством, при сравнительном 
анализе мнений других специалистов.

Цель исследования – проанализировать уро-
вень доступности, либо установить субъект, от 
которого зависит возможность объективно из-
бирать для развития благополучия в государстве. 
Определить аналогии и отличия между мнения-
ми разных специалистов.

Методологическая основа работы состоит из 
общеизвестных принципов, вытекающих из по-
ставленной задачи, среди которых диалектиче-
ский метод и историзм, изучение и анализ право-
применительной практики, и другие.

Структура статьи обусловлена ее целями и 
задачами. Она состоит из введения, пяти глав, 
четырех параграфов, выводов и библиографиче-
ского списка.

Рождение демократического народовластия 

На момент провозглашения и обретения не-
зависимости Республики Молдова, народ в лице 
граждан республики, получил право избирать 
на свободных и демократических выборах при 
тайном голосовании в условиях выполнения га-

article, among which are the dialectical method and historicism, the study and analysis of law enforcement practices, 
and other methods.

Keywords: Constitution, election, census suffrage, convention, democracy, citizens ' rights and freedoms, lawful state, 
equality

ANALySE DE LA RELATION ENTRE LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES DE LA LOI 
éLECTORALE ET LE NIVEAU DE CULTURE jURIDIQUE DES CITOyENS

L'article contient une étude sur le droit constitutionnel des citoyens d'élire et d'être élus. La présence ou l'absence 
de contrôle de la part des citoyens sur le rôle de direction de l'état, par l'intermédiaire de leurs représentants dans les 
autorités publiques, a également été analysée. Une attention particulière est accordée à l’évaluation de la rationalité / 
l’irrationalité des élections libres et démocratiques dans leur forme et leur contenu actuels. Une analyse comparative des 
opinions des spécialistes dans le domaine d'étude a également été réalisée.

La méthodologie de l'étude se compose de principes bien connus découlant du but de l'article, parmi lesquels la 
méthode dialectique et l'historicisme, l'étude et l'analyse des pratiques d'application de la loi, et d'autres méthodes.

Mots-clés: Constitution, élection, suffrage censitaire, convention, démocratie, droits et libertés des citoyens, état de 
droit, égalité.
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рантий свободы выражения мнения, что вошло 
в основу современного демократического и пра-
вового государства. Впервые воля народа управ-
лять государством была гарантирована нормой 
в принятой Конституции Республики Молдова 
от 27.08.1994 года, провозглашенной Основным 
законом общества и государства.

Право на свободные выборы при тайном го-
лосовании, в условиях обеспечивающих свободу 
выражения мнения народа, является основой лю-
бого демократического государства. [1]

Право граждан на выборы своих представи-
телей в публичные органы власти гарантировано 
ст. 38 Конституции РМ:

Право выбирать и быть избранным: 
(1) Воля народа является основой государ-

ственной власти. Эта воля находит выраже-
ние в свободных выборах, проводимых периоди-
чески на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном и свободном 
голосовании. (2) Право избирать имеют граж-
дане Республики Молдова, достигшие на день 
выборов 18-летнего возраста, за исключением 
лиц, лишенных этого права в порядке, установ-
ленном законом. (3) Право быть избранным га-
рантируется гражданам Республики Молдова, 
имеющим право избирать, в соответствии с 
законом. [2] 

Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах гарантирует в ст. 25, что: 

«Каждый должен иметь без какой бы то ни 
было дискриминации, упоминаемой в п. b), ст. 
22, и без необоснованных ограничений право и 
возможность: b) голосовать и быть избран-
ным на подлинных периодических выборах, про-
изводимых на основе всеобщего равного изби-
рательного права при тайном голосовании  и 
обеспечивающих свободное волеизъявление из-
бирателей. [3]

Проблематика и регресс при народовластии
Несмотря на изложенные гарантии, одна из 

наиболее важных, малоизученных и актуальных 
проблем Республики Молдова это иррациональ-
ный результат от настоящего демократического 
народовластия, что подтверждает отсутствие по-
зитивного развития государства и жизненного 
уровня граждан, вопреки надеждам и ожиданиям 
от регулярных свободных выборов при тайном 
голосовании, при реализации хорошо отлажен-
ного механизма их проведения. Все рациональ-
ные расчеты и попытки вывести соответствую-
щим путем республику из кризиса терпят фиа-
ско, а это влечёт за собой стремительное сокра-
щение доверия народа к своим представителям 
в органах власти. И соответственно, активность 
граждан в процессе участия в выборах с трудом 
преодолевает минимальный порог, который со-
гласно практике на местных выборах понижался. 
В свою очередь, делегированные народом пред-
ставители в публичные органы власти, в боль-
шей части живут в жестком календаре выборов, 
чем под контролем общества и закона.

Право народа на суверенитет и предоставле-
ние своей воли через представителей гарантиро-
ванно ч. (1) ст. 2 Конституции РМ:

Суверенитет и государственная власть:
(1) национальный суверенитет принадле-

жит народу Республики Молдова, осуществля-
ющему его непосредственно и через свои пред-
ставительные органы в формах, определенных 
Конституцией. [2]

Вместе с изложенным, согласно ч. (1) и ч. (3) ст. 
21 Всеобщей декларации прав человека гарантиру-
ются право каждого в управлении своей страной, 
при том, что воля народа должна быть основой 
власти и выражаться на периодических выборах: 

(1) Каждый человек имеет право принимать 
участие в управлении своей страной непосред-
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ственно или через посредство свободно избран-
ных представителей. (3) Воля народа должна 
быть основой власти правительства; эта воля 
должна находить себе выражение в периодиче-
ских и нефальсифицированных выборах, которые 
должны проводиться при всеобщем и равном из-
бирательном праве путем тайного голосования 
или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования. [5]

Общепринято, что в современном правовом 
государстве, основанном на демократических 
ценностях, должна существовать причинная связь 
между эффективным народным контролем госу-
дарственной власти и последующим этапом улуч-
шения, роста, развития политических, экономи-
ческих и социально-культурных уровней, именно 
это должно быть определяющим подтверждением 
рациональности соответствующего процесса из-
брания по принципу один гражданин – один го-
лос. При этом, будут иметь место определенные 
механизмы эффективного контроля избирателями 
работы своих делегированных представителей 
в органы власти. Только позитивный результат 
либерально-демократических ценностей будет 
определять содержание и смысл конкретного по-
литического строя, выбранного в определенном 
демократическом государстве, его благополучие, 
производящее позитивное влияние на определен-
ные события, осуществляемые внутри него. 
Международные стандарты, национальный 

порядок, разочарование
Протокол № 1 к Европейской конвенции по 

правам человека в статье 3 устанавливает право 
на свободные выборы, оговаривая при этом: 

«Высокие Договаривающиеся Стороны обя-
зуются проводить с разумной периодичностью 
свободные выборы путем тайного голосования 
в таких условиях, которые обеспечивали бы сво-
бодное волеизъявление народа при выборе орга-
нов законодательной власти» . [6] 

Изложенный смысл указывает, что междуна-
родные акты обязывают, чтобы выборы органи-
зовывались периодически и проводились в разу-
мные сроки, были свободными и осуществлялись 
на основе тайного голосования, организовыва-
лись таким образом, чтобы обеспечить свободу 
выражений и волеизъявления. [7] Международ-
ные акты допускают даже определенные ограни-
чения по реализации права избирать и быть из-
бранным, в зависимости от принципов политики 
государства. 

Право голосовать — это комплексное право, 
поскольку оно содержит, как конституционные 
элементы, так и элементы на уровне органическо-
го закона. Кодексом о выборах, [8] законодатель-
но закреплены механизмы по реализации права 
голосования, установлен порядок организации и 
проведения выборов в Парламент, органы мест-
ного публичного управления, а также порядок 
организации и проведения референдумов. На-
ряду с этим, данный закон подтверждает консти-
туционные особенности голосования: всеобщее, 
равное, прямое, тайное и свободно-изъявленное 
право выбора.

Голосование является всеобщим в случае, ког-
да оно принадлежит всем гражданам, с опреде-
ленными минимальными условиями, относящи-
мися к возрасту и реализации гражданских прав 
и прав человека. Кодекс о выборах предусматри-
вает, что граждане Республики Молдова впра-
ве избирать и быть избранными независимо от 
расы, национальности, этнического происхожде-
ния, языка, религии, пола, взглядов, политиче-
ской принадлежности, имущественного положе-
ния или социального происхождения. [8] 

В целях обеспечения равенства, важным явля-
ется положение Закона о внесении гражданина в 
один избирательный список. В этом смысле по-
ложения статьи 9 и статьи 39 Кодекса о выборах,  
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[8] передает принцип равенства голоса, то есть 
один гражданин – один голос.

Голосование должно быть свободным, потому 
что: «Никто не вправе оказывать давление на из-
бирателя с целью заставить его голосовать или 
не голосовать, а также с целью помешать ему са-
мостоятельно выразить свою волю». [8] 

Последние годы тема выбора гражданами 
своих представителей в органы власти и соот-
ветственно применение народного контроля 
над ними принимает большую актуальность, 
растет интерес и важность для исследования её 
механизма более детальным и глубоким мето-
дом. Причина тому - не наступление ожидаемых 
гражданами положительных перемен. На про-
тяжении последних трех десятилетий налицо 
экономический, социальный, научный и куль-
турный регресс, с каждым годом увеличивается 
проблематика обесправливания граждан респу-
блики, их манипулированием и использованием 
лукавством со стороны малочисленной группы 
граждан состоящих в тандеме с народными де-
легатами, на которых возлагались надежды деле-
гированием власти путем избрания на открытых, 
демократических и свободных выборах.

Стремление и реальность
Руководствуясь Декларацией Независимо-

сти Республики Молдова, которая содержит 
постулат: о вековом стремлении народа жить 
в суверенной стране выразившимся в провоз-
глашении независимости, признавая правовое 
государство, гражданский мир, демократию, 
достоинство человека, его права и свободы, раз-
витие человеческой личности, справедливость и 
политический плюрализм высшими ценностями, 
сознавая свою ответственность и долг перед 
прошлыми, нынешними и будущими поколения-
ми, подтверждая приверженность общечелове-
ческим ценностям…, то разумно напрашивается 
резонный вопрос о причинах не наступления 

ожидаемого блага, обещанных свобод, достойно-
го социального уровня жизни, и актуальных при-
чинах, влекущих за собой рост нищеты, разрухи 
и деспотии. Это мнение поддерживается такими 
национальными специалистами, как: Рошка Ю.  
[9], Осталеп В. [10], Цырдя Б. [11], Назария С.  
[12] и многими другими. 

Парадокс многократных действий регулярного 
делегирования полномочий народным избранни-
кам в законодательную власть через свободные и 
демократические выборы, не принес положитель-
ного эффекта, а фактически лишил этот же народ 
возможности полноценно пользоваться прописан-
ными в Конституции правами и свободами. Законы 
и Кодексы исправно выполняются лишь в пользу 
малой части лиц, манипулирующих подавляющим 
большинством граждан, методично сокращая их 
права и свободы, таким образом, обращая народ 
в необразованных крестьян, при котором наро-
довластие и прочие либерально-демократические 
ценности, де факто, оказываются диктатурой 
меньшинства феодалов и народных делегатов - 
действительных национальных обладателей ка-
питала. Фактически, для большей части граждан 
воспеваемое народовластие через проявление воли 
большинства избранием на открытых, демократи-
ческих и свободных выборах, равно как и уровень 
выполнения гарантий защиты прав человека, из 
идеальной мечты превратились в недоступный де-
ликатес, удерживаемый на обозрении в красочной 
и аппетитной импортной витрине. Такого мнения 
придерживаются такие авторитетные специали-
сты, как: Мишин А. [13], Фурсов А. [14], Стариков 
Н. [15], Ивашев Л. [16] и многие другие.

Актуальность в избирательном цензе и 
манипуляции сознанием

С этого момента важно вспомнить часто ци-
тируемое выражение, которое весьма актуально 
и объективно отражает реалии современного 
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общества: «Любая кухарка может управлять го-
сударством». У большей части граждан дей-
ствительно недостаточный, поверхностный и 
диванно-телевизионный уровень познаний в об-
ласти конституционного права и государствен-
ного устройства. Иными словами, народ живет 
по приданию, а мыслит по авторитету. Из этого 
исходит разумный вывод об актуальности «из-
бирательного ценза», в частности, по признаку 
специализированной степени образования. В на-
стоящее время эта идея находит симпатии у со-
временных правоведов, а также поддерживается 
классиками, в частности, предлагающих избира-
тельный ценз по имущественному и социально-
му статусам. 

Соответственно, настоящее неумение граждан 
самостоятельно думать и приходить к объектив-
ному мнению на уровне минимального конститу-
ционного права в области и критериев избрания 
своих делегатов в органы власти, определения ре-
ального положения дел, и направленности течения 
событий, приводит к ошибочному выбору, и разо-
чарованию от неудовлетворенности получаемого 
результата. Изложенный процесс порождает ма-
нипуляцию угнетающую граждан. Иными слова-
ми, народ желает верить, что взамен отдачи своего 
голоса на электоральных выборах он получит бла-
гополучие, стабильность, уверенность в завтраш-
нем дне, соцзащиту и психологический комфорт. 
Следовательно, манипуляция через угнетение на-
рода может достигаться через ложь, в которую хо-
тят верить, то есть, через пустые и невыполнимые 
обещания кандидатов в народные делегаты. 

Изложенная идеология зародилась в сердце 
Европы и была успешно реализована в середине 
ХХ века известным специалистом в области про-
паганды И. Геббельсом. Наиболее известными 
его приоритетами являлись: «чем чудовищнее 
ложь, тем охотнее в неё верят и тем быстрее она 
распространяется»; «Худший враг пропаганды 

- интеллектуализм»; «юриспруденция – продаж-
ная девка политики (17 января 1930 г.)». [17]

Поэтому для минимальных гарантий положи-
тельного эффекта от демократического избрания 
народных представителей, а также компетентного 
и выполняемого народного контроля управления 
государством, очень важно чтобы избиратель об-
ладал определенным уровнем  специального об-
разования на базе, либо выше среднего, который 
должен гарантировать допуск граждан для избра-
ния своих представителей в органы государствен-
ной власти. Этот принцип красноречивее всего 
вписывается в избирательный ценз, который не 
является дискриминационным и гарантирует 
больший профессионализм. Изложенную часть 
мнения поддерживают такие правоведы, как: 
Эмил Ледерер, Р. Михельс, Ф. Хантер, Р. Милс, 
Вильфредо Парето, Гаэтано Моска и др. [18]

Исходя из этого, напрашиваются несколько 
резонных выводов от одинаково неудовлетво-
рительных результатов при хорошо отлаженном 
избирательном механизме, основанном на фор-
мальном показателе воли народного большин-
ства, но при последствиях регулярного снижения 
социального уровня жизни, являющегося показа-
телем регресса в области просвещения: 

1) Народ всё больше живет по приданию и 
на свободных, демократических выборах отда-
ет свой голос по признаку авторитета, исклю-
чительно в пользу лица от/или партии из навя-
занного свыше круга участников электорального 
процесса; 

2) Народ не участвует ни в отборе кандида-
тов, ни политических партий, которые навязы-
ваются электорату без их выбора, при котором, 
участники зачастую не обладают знаниями в го-
сударственном управлении, но преследуют цель 
самообогащения от власти, давая несбыточные 
обещания гражданам, угнетая и манипулируя со-
знания избирателей через ложь; 
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3) Организация свободных и демократических 
выборов по принципу избирания волей большин-
ства из навязанных участников электорального 
процесса, создана исключительно для получения 
власти владельцами капитала, то есть тандема 
капиталистов и кандидатов в народные делега-
ты, дающих ложные обещания и недостижимые 
цели благополучия. Это отлично отражает нашу 
действительность, при которой вера и надежда 
народа на благополучие от демократической си-
стемы выборов иссякает, а также прямо доказы-
вает, что никогда и нигде, ни один из народов, ни 
в одной стране мира, не управлял государством 
фактически. 

Количество над качеством,                               
«разделяй и властвуй»

Более того, сам принцип управления госу-
дарством через институт волеизъявления боль-
шинства, фактически преобладает над прин-
ципом качества, нехватка и даже отсутствие у 
большинства специальных знаний в этой об-
ласти исключает их сплоченность и грамотный 
выбор в пользу благополучия государства. Тем 
временем, отдельное меньшинство граждан, 
занимающее привилегированное положение в 
государстве и в деловой экономической среде, 
так называемый правящий класс капиталистов 
- также состоит из части народа, но более ин-
формированной и сплоченной по финансовым 
интересам, нежели подавляющее количество 
разобщенных и не организованных рядовых 
граждан - пролетариев.

В любом человеческом обществе существует 
правящее меньшинство, обладающее монополь-
ным правом принятия решений. Это меньшин-
ство правящего класса – элиты, капиталистов, и 
т.д. которые занимают свое положение в резуль-
тате завоевания господствующего положения в 
экономике, а не в силу свободных и демократи-

ческих выборов. Выборы лишь оформляют фак-
тически олигархическую, капиталистическую 
власть правящего круга и не могут создать меха-
низм, контролирующий ее деятельность.

Правящее меньшинство, всегда принимает 
активные меры по избеганию контроля со сто-
роны большинства, вне зависимости от наличия 
демократических процедур, которые формально 
должны его обеспечить. Данный процесс приня-
то называть реалистическим направлением. Оно 
уделяет внимание проблемам реальной демокра-
тии и концентрации государственной власти в 
руках правящей элиты, которая ущемляет права 
большинства. При этом народный суверенитет, 
то есть правление по волеизъявлению народа но-
сит лишь формальный характер, но фактически, 
выдвигается интерес правящей элиты. [18] 

Чтобы удерживать и сохранять власть, эли-
та использует и разделяет общность принципа 
«предания/ний», которое/ые формирует/ют фак-
тор социальной организации, объединяют толпу 
воедино, разделяют её на группы и позволяют 
управлять ею через авторитеты предания/ний, 
вождя/ей основоположника/ков, вождя/дей на-
следника/ов и верных толкователей. Преданий 
может быть сколько угодно преднамеренно и не-
преднамеренно изолганных по сравнению с тем, 
что было и есть в жизни на самом деле. Разру-
шение авторитета предания или самого предания 
обращает граждан — всё бездумное и превозно-
сящееся в самомнении о своей интеллектуальной 
мощи — в разрозненный и не способный к само-
мобилизации народ. Отсюда актуальное по ныне 
наставление «Разделяй и властвуй» . 

Принцип “жить и мыслить по приданию, а 
решать по авторитету”, это интеллектуальный 
спад и главное определение народа, которое уме-
ло используется капиталистами в электоральном 
процессе демократического избирания народных 
делегатов. Поэтому логично приветствуется от-
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сутствие у избирателей специальных знаний кро-
ме минимального образования, что существенно 
способствует электоральному успеху народных 
делегатов, при неизменном стремлении народа 
жить чужим умом и готовыми рецептами, кото-
рые раздают выдвинутые ей авторитеты – кан-
дидаты в представители народа. Согласно из-
ложенному напрашивается вывод, что своим 
умом решать собственные проблемы, «жить по-
человечески», народ без лидера не может и, разо-
чаровываясь в одних лидерах-вождях, электорат 
немедленно начинает ожидать новых авторитет-
ных вождей. Благодаря своей интеллектуальной 
разрозненности и отсутствию точных знаний, на-
род страстно следует за вождём, безоговорочно, 
неусомнительно и безответственно, веря в право-
ту этого вождя. Что порождает бездумную все-
дозволенность вождей умело манипулирующих 
и поэтапно обесправливающих граждан через 
ложные обещания. 

Замысел современных выборов
Согласно изложенным аргументам, напраши-

вается резонный вывод, что при отсутствии спе-
циальных знаний, народ преднамеренно исполь-
зуют в свободных и демократических выборах, 
умело навязывая кандидатов, не интересуясь их 
компетентностью, смыслом, последствиями от 
действий, реальностью предвыборных обещаний 
от действительной надежды на стабильность. 
Именно таким образом формируется современ-
ная государственная власть, слабость которой 
выражается в желании удержать занимаемое ад-
министративное положение и ради этого, она го-
това идти на сотрудничество с кем угодно. 

Традиционные общественные связи распада-
ются, а общественная психология резко меняет-
ся. Затем наступает кризис, при котором распа-
дается прежнее общество и меняется обществом, 
состоящим из институционализированных масс. 

По объективным причинам раскрытых истин, 
преднамеренно критикуется и искажается из-
начальный смысл сформулированный В.И. Ле-
ниным, который содержится в статье «Удержат 
ли большевики государственную власть?», где 
Ленин писал: Мы не утописты. Мы знаем, что 
любой чернорабочий и любая кухарка не спо-
собны сейчас же вступить в управление госу-
дарством. В этом мы согласны и с кадетами, и 
с Брешковской, и с Церетели. но мы отличаемся 
от этих граждан тем, что требуем немедлен-
ного разрыва с тем предрассудком, будто управ-
лять государством, нести будничную, еже-
дневную работу управления в состоянии только 
богатые или из богатых семей взятые чиновни-
ки. Мы требуем, чтобы обучение делу государ-
ственного управления велось сознательными 
рабочими и солдатами и чтобы начато было 
оно немедленно, то есть к обучению этому не-
медленно начали привлекать всех трудящихся, 
всю бедноту. [20]

Выводы
В соответствии с изложенным выше, очевид-

но следующее - управлять государством может 
исключительно обученное лицо или группа лиц, 
разного происхождения и социального статуса, 
но при наличии специальных знаний в этой об-
ласти. Таким образом, только обученное обще-
ство – его большинство, в области правоведения, 
государственного устройства и политологии, 
может делать грамотный выбор своих действий, 
полезно отдавая свой голос в электоральном про-
цессе, как за определенного кандидата либо пар-
тию, так и против всех них.

Таким образом, целесообразность и качество 
свободных и демократических выборов, при ко-
торых граждане могут отдать свой голос, чтобы 
позитивно реализовать судьбу государства, на-
прямую зависит от их политической зрелости, 
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юридической грамотности и эрудированности 
в области государственного устройства. Толь-
ко при таких условиях принцип народовластия 
может являться действительным нравственно-
политическим и конституционно-правовым 
институтом демократического правового госу-
дарства. Грамотное, компетентное и основанное 
на точных знаниях свободное волеизъявление 
народа, является ценностным ориентиром, на 
основании которого можно применять челове-
ческое измерение к государству, праву, закону, 
правопорядку и к гражданскому обществу. 

Сегодня формальным носителем суверените-
та и единственным источником власти является 
многонациональный народ Республики Молдова. 
Этот важный принцип был заложен в Конститу-
ции РМ, которая, де-факто, декларативно являет-
ся Высшим Законом государства. Ассоциирован-
ные граждане формально осуществляют свою 
власть, следовательно, граждане – каждый из них 
как таковой, участвуют в осуществлении власти 
и участвуют в судьбе государства. 

Таким образом, зрелость, сплоченность, эруди-
рованность граждан при реализации электораль-
ного права, де-факто, определяет, как судьбу наро-
да и государства в целом, так и наличие, либо от-
сутствие элементов диктатуры большинства при 
котором кухарка может управлять государством.
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Prezentul articol analizează principalele modificări cu privire la executarea obligațiilor pecuniare care au fost intro-
duse în cadrul reformei de modificare a Codului civil al Republicii Moldova (în vigoare de la 1 martie 2019). În cadrul 
reformei au fost utilizate mai multe instrumente europene și internaționale cu reguli-model din domeniul dreptului privat, 
cu accent pe DCFR (Draft Common Frame of Reference) și Principiile UNIDROIT, fapt care a influențat și textul unor 
articole privind executarea obligațiilor pecuniare. În acest context, în articol este prezentată o viziune comparativă a 
modificărilor implementate în cadrul legal național și instrumentele model din care au fost inspirate și examinate unele 
problematici practice de aplicare a acelor prevederi. 

Cuvinte-cheie: Cod civil, obligație monetară, plată în numerar, plată fără numerar, executarea obligației.

ANALySIS OF AMENDMENTS IN pERFORMING THE MONETARy OBLIGATIONS INTRODUCED IN 
THE CIVIL CODE OF THE REpUBLIC OF MOLDOVA

The article examines the main amendments on performance of the monetary obligations that have been introduced 
as part of the reform on amending the Civil Code of the Republic of Moldova enacted as from 1 March 2019. As part of 
the reform there were used more European and international instruments with model rules from the field of private law, 
with accent on DCFR and UNIDROIT Principles, the fact that influenced also the text of certain articles on performance 
of the monetary obligations. In this context, in the present article is presented a comparative view of the implemented 
amendments in national legal framework and the model instruments that served as source of inspiration and are examined 
some practical problematics on applying those provisions. 

Keywords: Civil Code, monetary obligation, payment in cash, payment by transfer, performance of the obligation. 

ANALySE DES MODIFICATIONS DANS L’EXéCUTION DES OBLIGATIONS MONéTAIRES 
INTRODUITES DANS LE CODE CIVIL DE LA RépUBLIQUE DE MOLDOVA 

L’article examine les principaux amendements sur l’exécution des obligations monétaires qui ont été introduits dans 
le cadre de la réforme sur l’amendement du Code civil de la République de Moldavie entré en vigueur a partir du 1er 
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Introducere și metodologia de cercetare
Regimul juridic de executare a obligațiilor pecu-

niare manifestă particularități în raport cu obligațiile 
nemonetare, această distincție devenind tot mai pre-
zentă prin reglementări normative la nivel național, 
remarcabil implementate și prin reforma Codului ci-
vil intrată în vigoare la 1 martie 2019. Actualitatea 
acestui subiect este determinată de creșterea conti-
nuă a operațiunilor de plată fără numerar, accentuată 
tot mai pronunțat prin intermediul politicilor statale 
în domeniul efectuării plăților și dezvoltarea infras-
tructurii plăților fără numerar. 

Elaborarea acestui articol a fost precedată de une-
le demersuri ale autorilor pentru modificarea preve-
derilor Codului civil, ceea ce subliniază originalitatea 
prezentului demers științific. Analiza literaturii stră-
ine și metoda de examinare comparativă cu reguli-
le-model europene și internaționale are o importanță 
deosebită în conceptualizarea și interpretarea noilor 
modificări la Codul civil. În acest context, în pre-

zentul articol accentul este pus pe trasarea corelației 
dintre reglementările naționale comparativ cu textul 
și interpretarea regulilor-model din Proiectul Ca-
drului Comun de Referință (DCFR) și a Principiilor 
Contractelor Comerciale Internaționale UNIDROIT 
(„Principiile UNIDROIT” sau „PICC”). 

Dreptul de a pretinde executarea obligației 
pecuniare

Orice obligație naște dreptul de a pretinde exe-
cutarea acesteia. Regulile generale de executare a 
obligațiilor civile sunt aplicabile și obligațiilor pe-
cuniare. Astfel, creditorul poate pretinde executarea 
obligației pecuniare în modul corespunzător, în ter-
men, la locul și în cuantumul stabilit.

 În art. 7.2.1 din Principiile Contractelor Comer-
ciale Internaționale (PICC sau „Principii”) elaborate 
de UNIDROIT [1] putem identifica o regulă genera-
lă privind executarea obligațiilor pecuniare, întitu-
lată „Executarea obligației monetare” (Performance 

mars 2019. Dans le cadre de la réforme, on a utilisé davantage d’instruments européens et internationaux avec des règles 
modèles du domaine du droit privé, en mettant l’accent sur les principes DCFR et UNIDROIT, ce qui a également influ-
encé le texte de certains articles sur l’exécution des obligations monétaires. Dans ce contexte, le présent article présente 
une vue comparative des modifications apportées aux cadres juridiques nationaux et des instruments types qui ont servi 
de source d’inspiration et examine certaines problématiques pratiques relatives à l’application de ces dispositions. 

Mots-clés: Code civil, obligation monétaire, paiement en espèces, paiement par virement, exécution de l’obligation. 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ИСПОЛНЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВНЕСЕННЫХ В 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

В данной статье рассматриваются основные изменения по выполнению денежных обязательств, которые 
были внесены в рамках реформы в Гражданский кодекс Республики Молдова, вступивший в силу с 1 марта 2019 
года. При проведении реформы были использованы разные европейские и международные инструменты с ти-
повыми нормами в области частного права, с акцентом на DCFR (общая система координат европейского 
частного права) и принципы UNIDROIT (Международный институт по унификации частного права), что по-
влияло и на текст некоторых статей об исполнении денежных обязательств. В данном контексте, в статье 
представлен сравнительный взгляд на внесенные в национальное законодательство и типовые документы, из-
менения которые послужили источником вдохновения, и рассматриваются некоторые практические проблемы, 
связанные с применением этих положений. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс, денежное обязательство, наличный расчёт, оплата по перечислению, 
исполнение обязательства.



39nr. 10-12 (240-242), 2020

of monetary obligation), care prevede: „Când o parte 
obligată să achite o sumă de bani nu execută, cea-
laltă parte poate cere plata” (Where a party who is 
obliged to pay money does not do so, the other party 
may require payment). Regula din acest articol vine 
să reitereze principiul general pacta sunt servanda și 
trasează distincția în privința executării obligațiilor 
monetare și nemonetare, acestea din urmă fiind re-
glementate în art. 7.2.2. din PICC. 

În sistemul anglo-saxon, distincția dintre 
obligația de a plăti o sumă de bani și obligația de 
a executa o prestație alta decât plata unei sume de 
bani se distinge și prin expresii specifice: action for 
an agreed sum (acțiunea pentru suma agreată) sau 
action for the price (acțiunea pentru preț), pe când 
executarea obligației nemonetare este exprimată 
ca specific performance (executarea specifică). În 
practica sistemului anglo-saxon această distincție 
este relevantă, deoarece remediul pentru obligația 
nemonetară este la discreția și echitatea judecă-
torului, pe când acțiunea pentru suma agreată se 
bazează pe un drept adevărat (true right). Regula 
din art.  7.2.1. (precum și cea din art. 7.2.2) din 
PICC pornește de la premisa că partea prejudiciată 
are dreptul primar de a cere executarea obligației 
în forma inițială, atât monetară, cât și nemone-
tară, deși sunt aplicabile și unele excepții. [2, p. 
884-885] În cadrul regimului juridic din Republica 
Moldova, până la reforma Codului civil, [3] nu am 
avut o regulă specială similară celei conținute în 
art. 7.2.1 din PICC, iar corespondentul analogic pu-
tea fi dedus din regulile generale privind executarea 
obligațiilor și efectele neexecutării obligațiilor. De 
la 1 martie 2019, art. 912 din noul Cod civil intro-
duce regula specială cu privire la executarea silită a 
obligațiilor pecuniare, inspirată din prevederile art. 
III.–3:301 din DCFR. Astfel, conform art. 912 alin. 
(1) din Codul civil modificat, creditorul are dreptul 
de a obține plata silită a sumelor de bani datorate 
ajunse la scadență. 

Totodată, alin. (2) al aceluiași articol stabilește 
câteva reguli speciale în ipoteza în care credito-
rul obligației pecuniare încă nu și-a executat plata. 
Așadar, în cazul în care creditorul încă nu a executat 
obligația corelativă (de exemplu: nu a livrat bunul, 
nu a dat spațiul în locațiune) pentru care se datorează 
plata și este clar că debitorul obligației pecuniare nu 
va dori să primească executarea, creditorul poate, cu 
toate acestea, să execute obligația corelativă și poate 
obține plata silită, cu excepția unuia dintre următoa-
rele cazuri:

a) creditorul ar fi putut încheia un contract de 
substituire în condiții rezonabile fără eforturi sau 
cheltuieli semnificative;

b) silirea debitorului să primească executarea 
obligației corelative ar fi nerezonabilă, având în ve-
dere circumstanțele.

Art. 912 vine să consacre regula că obligațiile 
pecuniare, de principiu, întotdeauna pot fi executa-
te, fiind în concordanță și cu principiul general pri-
vind executarea în natură a obligațiilor. Comentariul 
la DCFR evidențiază că excepțiile stabilite în alin. 
(2) se găsesc mai rar la nivel național. Uneori ele 
sunt exprese, iar în alte cazuri la soluții similare s-a 
ajuns prin aplicarea principiului bunei-credințe. [4, 
p. 824]

Astfel, atunci când debitorul obligației pecuni-
are refuză primirea executării, creditorul obligației 
pecuniare urmează să evalueze posibilitatea de a 
încheia un contract de substituire. Dacă convenția 
de substituire poate fi încheiată în condiții rezona-
bile, fără eforturi sau cheltuieli semnificative, atunci 
creditorul nu poate face prestația către debitorul 
obligației pecuniare. Însă, aceasta nu îl limitează pe 
creditor să aplice alte remedii, cum ar fi plata despă-
gubirilor (art. 934 din Codul civil) și/sau obținerea 
diferenței de preț rezultate din încheierea contractu-
lui de substituire (art. 940 din Codul civil). De no-
tat că, la aplicarea prevederilor privind încheierea 
contractului de substituire, creditorul urmează să 
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declare rezoluțiunea totală sau parțială a raportului 
contractual cu debitorul obligației pecuniare. Soluția 
respectivă oglindește prin această excepție condițiile 
unei economii de piață. În cazul în care condițiile 
de încheiere a unui contract de substituire nu sunt 
rezonabile sau implică eforturi sau cheltuieli semni-
ficative, debitorul nu poate invoca excepția față de 
creditor. 

Litera b) stabilește testul conform căruia executa-
rea către debitor ar fi nerezonabilă, având în vedere 
circumstanțele. Cu titlu de exemplu, putem evidenția 
situația în următoarele circumstanțe. În perioada 17 
martie – 15 mai 2020, în Republica Moldova a fost 
declarată stare de urgență în legătură cu răspândirea 
virusului COVID-19. [5] Însă, pe 13 martie 2020, 
prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare 
pentru Sănătate Publică [6] au fost sistate cursele 
regulate spre mai multe țări din Uniunea Europea-
nă. Contractul de locațiune a unui apartament este 
încheiat la 1 februarie 2020 pentru perioada de sejur 
al locatarului (om de afaceri, cetățean italian) dintre 
20 mai și 5 iunie 2020. La 18 martie 2020 locatarul 
informează locatorul despre pierderea interesului de 
a închiria apartamentul, deoarece toate întâlnirile de 
afaceri au fost deja amânate pentru o perioadă nede-
terminată, iar scopul călătoriei nu mai poate fi reali-
zat. În astfel de circumstanțe impunerea locatarului 
de a primi în locațiune apartamentul poate fi estimată 
ca fiind nerezonabilă, iar locatorul nu poate pretinde 
executarea obligației pecuniare de la locatar. Însă, și 
în acest caz, dreptul locatorului de a cere plata des-
păgubirilor nu este exclus. 

În ambele excepții nu este exclus ca să exercite 
creditorul dreptul garantat prin garanție autonomă, 
cum ar fi o garanție bancară. [7, p. 826]

Urmează să subliniem că ambele excepții stabi-
lite în art. 912 alin. (2) nu acoperă situația în care 
circumstanțele pot fi calificate ca unele care justifică 
neexecutarea, prevăzute în art. 903 și 904 din Codul 
civil. 

Generalități cu privire la metoda de executare a 
obligației pecuniare

Abordând aspectul de executare a obligațiilor pe-
cuniare, considerăm necesar să facem unele preci-
zări terminologice, care au fost propuse de autori și 
transpuse în cadrul reformei de modificare a Codului 
civil. [8, p. 172-176] Anterior, art. 583 din Codul ci-
vil era întitulat „Executarea obligațiilor pecuniare” 
și crea o anumită confuzie conceptuală în raport cu 
conținutul său, coroborat cu alte prevederi din Co-
dul civil. Astfel, expresia „executare a obligațiilor 
pecuniare” integrează mai multe aspecte juridice, 
inclusiv modul de executare, moneda de plată, locul 
de plată etc. Titlul a fost modificat în „Moneda de 
plată”, inclusiv au fost operate câteva modificări și 
completări apărute acum în art. 873. Totodată, regle-
mentările nu acopereau metoda de plată. De notat că 
regulile-model contemporane operează distinct cu 
reglementările privind „metoda de plată” și „moneda 
de plată”. În acest context facem referință la preve-
derile din DCFR [9] și anume art. III.2:108 (Metoda 
de plată) și art. III.2:109 (Moneda de plată), precum 
și la PICC, și anume art. 6.1.7 (Plata prin chec sau 
alt instrument), art. 6.1.8 (Plata prin transfer de 
fonduri) și art. 6.1.9 (Moneda de plată). Aceste pre-
cizări terminologice ne vor ajuta, în continuare, să 
înțelegem mai bine contextul comentariilor și pro-
punerilor implementate în reforma Codului civil al 
Republicii Moldova1, ce vor fi descrise în secțiunile 
de mai jos. 

Cu titlu de definire generală, evidențiem că 
obligația pecuniară se execută prin transmiterea sau 
transferul sumei de bani, în cuantumul stabilit, că-
tre creditor sau persoana împuternicită de acesta ori 

1  În luna mai 2017, autorul a prezentat în atenția Ministeru-
lui Justiției al Republicii Moldova unele propuneri de modifica-
re a Codului civil, în contextul perioadei de consultații publice a 
proiectului de modificare a Codului civil și a cadrului conex. A 
se vedea scrisoarea semnată de autor, înregistrată la Ministerul 
Justiției în 26 mai 2017. 
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către persoana împuternicită prin lege sau hotărâre 
judecătorească să primească plata. 

În practică, transmiterea sumei de bani poate 
avea loc atât prin plata în numerar, cât și fără nu-
merar. Se consideră că plata în numerar este moda-
litatea de bază de executare a obligației pecuniare, 
[10, p. 119] însă aceasta devine tot mai regresivă 
prin implementarea instrumentelor scripturale de 
transfer al creanțelor pecuniare. Dacă părțile au sta-
bilit modul de efectuare a plății prin contract, atunci 
prevederile contractului sunt aplicabile modului 
de plată. În situația în care nu există înțelegerea 
părților, debitorul și creditorul pot avea divergențe 
privind modul de efectuare a plății. 

Codul civil al Republicii Moldova, anterior, nu 
conținea vreo regulă generală privind metoda de 
plată: în numerar, transfer sau prin alte modalități. 
Demersurile noastre de completare a proiectului 
de modificare a Codului civil au impulsionat intro-
ducerea unor prevederi care oferă o reglementare 
generală cu privire la metoda de plată și momentul 
de executare a obligației pecuniare. Inițial, proiec-
tul propunea un alineat nou la redacția anterioară 
a art. 583 din Codul civil, și anume alin. (4) cu ur-
mătorul cuprins: „Dacă plata se face prin transfer, 
obligația pecuniară se consideră executată la data la 
care suma de bani care a făcut obiectul plății a fost 
înregistrată în contul persoanei căreia trebuia să i 
se facă plata.” Propunerea este bine-venită, totuși 
nu suficientă, pentru a oferi răspuns la mai multe 
întrebări și cuprinde o reglementare relativ comple-
tă a regulilor generale privind metoda de plată a 
obligațiilor pecuniare. 

Cu titlu de exemplu, am propus spre reflecție 
câteva întrebări cazuistice: Poate oare un vecin, 
care, periodic, împrumută bani în numerar de la 
alt vecin, să transfere datoria pe un cont bancar al 
împrumutătorului dacă creditorul dorește, în mod 
cutumiar, să primească plata în numerar? Ce se în-
tâmplă dacă creditorul a acceptat un titlu de credit 

sau un alt instrument de plată care conține promi-
siunea de a plăti, dar plata nu i-a fost făcută? Dacă 
un profesionist datorează plata pentru servicii altui 
profesionist, pe ce cont bancar debitorul poate face 
transferul atunci când cunoaște două sau mai mul-
te conturi bancare ale creditorului? Din ce moment 
se consideră efectuată plata: din momentul emiterii 
ordinului de plată, efectuării transferului, din mo-
mentul recepționării transferului de către creditor 
sau banca creditorului? Pentru a oferi răspunsuri 
clare la astfel de întrebări și a asigura un cadru de 
reglementare general referitor la metoda de exe-
cutare a obligațiilor pecuniare, Codul civil a fost 
completat cu un art. 872. Răspunsurile la aceste în-
trebări le vom aborda în cele ce urmează, precum 
și vom efectua o analiză a noilor reglementări din 
Codul civil.

plata obligației pecuniare în numerar
Plata în numerar are loc prin transmiterea din par-

tea debitorului către creditor a mijloacelor bănești 
rezultate din obligația pecuniară. În legislația noas-
tră nu am identificat o definiție a plății în nume-
rar, dar aceasta poate fi dedusă din semnificația 
operațiunii și multitudinea prevederilor legale de 
referință. De exemplu, art. 2 alin. (1) pct. 1) din Le-
gea nr. 114/2012 privind serviciile de plată și mo-
neda electronică, [11] prevede: „prezenta lege nu 
se aplică operațiunilor de plată efectuate exclusiv 
în numerar direct de la plătitor către beneficiarul 
plății, fără intervenția unui intermediar”. În această 
prevedere expresia „direct de la plătitor către be-
neficiar” poate fi concludentă pentru a interpreta 
operațiunea plății în numerar. Un alt exemplu sunt 
prevederile privind operațiunile băncilor de înca-
sare și eliberare a numerarului reglementate în pct. 
3.1 din Regulamentul cu privire la operațiunile cu 
numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat 
prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.200 
din 27 iulie 2006. [12] În viziunea noastră, plata în 
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numerar a unei obligații pecuniare poate fi definită 
ca fiind transmiterea materială (fizică) a semnelor 
monetare de către debitor creditorului. Aceasta are 
la bază remiterea proprietății (Eigentum) și posesi-
ei (Besitz) asupra semnelor monetare. [13, pag 119] 
S-a observat că în majoritatea jurisdicțiilor plata în 
numerar este regulă. Debitorul poate să utilizeze 
altă formă de plată doar dacă creditorul, în mod 
expres sau implicit, și-a dat acordul. Totuși, acest 
imperativ este des interpretat cu îngăduință, bazân-
du-se pe prezumția că metodele alternative, și în 
special plata prin transferul sumelor, au fost agreate 
între părți. Pe de altă parte, un număr relativ mic 
de state oferă actualmente debitorului dreptul de a 
efectua plata prin metode fără numerar, cu unele 
excepții. [14, p. 756-757] 

 Prevederile din Codul civil al Republicii Mol-
dova, până la reformă, nu ofereau răspuns clar cum 
urmează să procedeze debitorul atunci când are de 
plătit o sumă de bani. Conținutul art. 302 (acum art. 
479) din Codul civil putea oferi drept argument că 
plata trebuie să fie efectuată în numerar, deoarece 
prevede că leul moldovenesc este mijloc legal de 
plată, obligatoriu pentru recepționare pe întreg te-
ritoriul Republicii Moldova. Dar această prevede-
re se referă la moneda de plată și nu oferă răspuns 
direct privind metoda de plată. În cadrul unor legi 
speciale putem găsi reglementări cu privire la meto-
da de plată. De exemplu, conform art. 8 alin. (5) din 
Legea cu privire la comerțul interior [15] în cazul 
comerțului cash and carry, plata pentru mărfurile 
achiziționate se face în numerar sau prin virament, 
la alegerea clientului. Din alte prevederi putem de-
duce concluzii privind practicarea metodei de plată. 
De exemplu, în calitate de măsură de reglementare 
a activității de antreprenoriat, legiuitorul impune 
obligația agenților economici de instalare a termi-
nalelor POS, ceea ce presupune acceptarea plăților 
prin card. Însă există și excepții, spre exemplu pen-
tru activitățile desfășurate în sate (comune), dar nu 

și pentru cele aflate în componența municipiilor 
și orașelor, după cum este prevăzut în pct. 2 ultim 
liniuță din articolul 71 din Legea cu privire la antre-
prenoriat şi întreprinderi. Totuși, chiar și în caz de 
instalare a terminalelor POS, persoanele fizice pot 
să efectueze plata în numerar. 

 Pe de altă parte, Legea cu privire la antrepre-
noriat și întreprinderi impune obligații agenților 
economici, astfel art. 10 pct. 5) prevede sancțiuni 
pentru întreprinderi și organizații, indiferent de ti-
pul lor de proprietate și forma de organizare juri-
dică, care efectuează decontări în numerar în sumă 
ce depășește cumulativ 100 de mii de lei lunar, în 
baza obligațiilor lor financiare, încălcând modul 
stabilit de decontare prin virament, precum și care 
efectuează decontări în numerar și prin virament 
prin intermediari, indiferent de suma decontării 
efectuate. 

Din examinarea regulilor-model din PICC și 
DCFR putem observa că este oferită o soluție fle-
xibilă aspectelor evidențiate. Prevederea relevantă 
din PICC este în art. 6.1.7 alin. (1), care stabilește 
că: „Plata poate fi efectuată în orice formă utilizată 
în mod obișnuit în relațiile de afaceri la locul exe-
cutării plății” (Payment may be made in any form 
used in the ordinary course of business at the place 
for payment.). O prevedere similară poate fi iden-
tificată și în art. III. – 2:108 din DCFR: „Plata ba-
nilor datorați poate fi efectuată prin orice metodă 
utilizată în cursul obișnuit al afacerii” (Payment of 
money due may be made by any method used in the 
ordinary course of business.). Astfel, atât PICC, 
cât și DCFR lasă la latitudinea debitorului alegerea 
modalității de plată. Debitorul poate să achite dato-
riile sale în orice formă care este obișnuită la locul 
executării. [17, p. 757]2 Considerăm că o referință 
similară celor indicate mai sus era necesară a fi im-

2 Merită de indicat că prevederea citată din DCFR nu se re-
feră la „locul de plată”, așa cum este specificat în regula cores-
pondentă din PICC. 
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plementată în prevederile Codului civil, ceea ce a și 
fost realizat. Astfel, art. 872 alin. (1) din Codul ci-
vil dispune: „Obligația pecuniară poate fi executată 
prin orice modalitate utilizată în mod obișnuit în 
relațiile respective la locul executării obligației.” 

plata obligației pecuniare fără numerar
Deși plata în numerar poate fi considerată ca 

metodă primară de executare a obligațiilor pecu-
niare, în literatura de specialitate, regulile-model 
din domeniul dreptului privat, politica statală și în 
practica comercială poate fi observată ponderea de 
acceptare a plății fără numerar ca fiind o plată vala-
bilă pentru stingerea obligației pecuniare. În cadrul 
plăților fără numerar urmează să distingem plata 
făcută prin intermediul unui titlu de creanță pecu-
niară, cum ar fi cecul, cambia, biletul la ordin etc., 
și plata efectuată prin transfer prin intermediul pre-
statorilor de servicii de plată. După cum se notează 
în literatura de specialitate, orice plată fără nume-
rar – cu excepția biletului la ordin (Eigenwechsel, 
billet a ordre) – implică o terță persoană acționând 
în calitate de intermediar și efectuând plata în nu-
mele debitorului. Astfel, o relație bilaterală devine 
o relație trilaterală și implică riscuri care nu apar în 
plata prin numerar. [18, p 756]

După cum am evidențiat mai sus, plata fără nu-
merar ridică problema momentului: „Când se con-
sideră obligația monetară executată?” În cadrul ju-
ridic național avem unele reglementări speciale de-
dicate unor instrumente de plată sau titluri de credit, 
cum ar fi regulile de plată în cazul cambiei (trata 
și biletul la ordin). [19] Înainte de reformă, Codul 
civil al Republicii Moldova nu cuprindea o regle-
mentare unitară în ce moment și/sau în ce condiții 
obligația pecuniară urmează a fi considerată exe-
cutată. Prevederea din art. 643 alin. (1) (acum art. 
966) din Codul civil precum că „executarea stinge 
obligația numai în cazul în care este efectuată în 
modul corespunzător” pare să fie puțin concludentă 

pentru a oferi răspuns uniform în cazul efectuării 
plății fără numerar. 

În acest sens, considerăm relevant de a evidenția 
prevederile art. 6.1.7 alin. (l) și (2) din PICC (Plata 
prin cec sau alt instrument – Payment by check or 
other instrument), care stabilește: „ (2) Totuși, cre-
ditorul care acceptă, în virtutea alineatului (1) sau 
voluntar, un cec, un alt ordin de a plăti sau o promi-
siune de a plăti este prezumat că a făcut astfel sub 
condiția că aceasta va fi onorată” ((2) however, an 
obligee who accepts, either by virtue of paragraph 
(1) or voluntarily, a cheque, any other order to pay 
or a promise to pay, is presumed to do so only on 
condition that it will be honoured.). O prevedere si-
milară, dar cu unele accente diferite, putem observa 
în alin. (2) al art. III. – 2:108 din DCFR „ (2) Un 
creditor care acceptă un cec sau alt ordin de plată 
sau o promisiune de plată este prezumat că a făcut 
astfel sub condiția că aceasta va fi onorată. Credito-
rul nu poate să execute obligația originală de plată 
cu excepția când ordinul sau promisiunea nu este 
onorată” ((2) A creditor who accepts a cheque or 
other order to pay or a promise to pay is presumed 
to do so only on condition that it will be honoured. 
The creditor may not enforce the original obligati-
on to pay unless the order or promise is not hono-
ured.”). 

Comentariul oficial la PICC, cu referință la „ali-
neatul (2)”, relevă că acesta stabilește un principiu 
general recunoscut, conform căruia acceptul cre-
ditorului față de un instrument care urmează a fi 
executat de către o instituție financiară sau o altă 
persoană (un terț sau debitorul însăși) este dat doar 
sub condiția că instrumentul va fi onorat. Prezumția 
poate fi uneori răsturnată prin obiceiuri. De exem-
plu, sunt țări unde eliberarea instrumentului, cum ar 
fi un cec certificat, cecuri bancare (banker’s drafts 
sau cashier cheques), este considerată ca fiind plată 
efectuată de către debitor, având drept consecință 
că insolvabilitatea băncii este transferată către cre-
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ditor. În astfel de țări, regula din art. 6.1.7. alin. (2) 
s-ar aplica numai așa-numitelor cecuri personale 
(personal cheques) (Paragraph (2) states the gene-
rally recognised principle according to which the 
obligee’s acceptance of an instrument that has to 
be honoured by a financial institution or another 
person (a third person or the obligor itself) is given 
only on condition that the instrument will actually 
be honoured. The presumption can sometimes be 
overturned by usages. There are for instance coun-
tries where delivery of instruments such as certified 
cheques, banker’s drafts and cashier’s cheques is 
considered as being equivalent to payment by the 
obligor, with the consequence that the risk of the 
bank’s insolvency is transferred to the obligee. In 
such countries, the rule in Article 6.1.7 (2) would 
apply only to so-called personal cheques.)

Prima propoziție din regula citată din DCFR re-
iterează aceeași prezumție ca și regula din PICC. 
În comentariul la DCFR se evidențiază că prima 
propoziție din alin. (2) este o prezumție, dar părțile 
ar putea prevedea altfel, expres sau tacit. Totuși, 
în propoziția a doua în regula din DCFR se spe-
cifică și o particularitate conform căreia creditorul 
nu poate să pretindă plata de la debitor decât după 
ce titlul de credit nu este onorat la scadență. Deci 
este o constrângere condiționată a creditorului de 
a aștepta executarea plății rezultate din instrumen-
tul de plată. Totodată, autorii comentariului DCFR 
evidențiază că dacă creditorul nu îndeplinește pașii 
necesari pentru a primi plata conform dreptului re-
zultat în baza instrumentului de plată, atunci acesta 
nu poate să pretindă de la debitor plata prejudiciului 
suferit, dar va putea solicita executarea obligației 
principale. [20, p. 745-746] În viziunea noastră, 
specificarea din DCFR este bine-venită pentru cla-
ritate în ipoteza când creditorul încearcă să pretindă 
plata și prin alte metode. Deși regula nu este spe-
cificată în PICC, considerăm că aceeași soluție ar 
urma să fie găsită prin aplicarea PICC, deoarece nu 

este reglementat un temei pentru un comportament 
ce ar permite creditorului să pretindă o plată con-
comitent după ce a acceptat plata prin cec sau alt 
instrument similar. 

Am propus ca prevederi similare să fie introdu-
se și în Codul civil al Republicii Moldova. Astfel, 
art. 872 alin. (2) și (3) din Codul civil dispun: „(2) 
Creditorul care acceptă plata prin utilizarea unui 
instrument de plată, titlu de creanță sau a oricărui 
alt instrument conținând o promisiune de plată se 
prezumă că acceptă executarea sub condiția că pla-
ta va fi efectuată. (3) Cu excepția cazului când cre-
ditorul a indicat un anumit cont, efectuarea plății 
prin transfer poate fi făcută la orice cont deschis 
pe numele creditorului pe care acesta l-a făcut cu-
noscut.”

În continuare, atragem atenția că PICC conțin un 
articol separat dedicat plății prin transfer, și anume 
art. 6.1.8 (Plata prin transfer de fonduri – Payment 
by funds transfer), ceea ce nu găsim în prevederi-
le DCFR. Totuși, din comentariul la DCFR poate 
fi observat că plata efectuată prin transfer bancar 
urmează a fi încadrată în prevederea generală din 
art. III. - 2:108 alin. (1) din DCFR. [21, p. 744] 
Considerăm că art. 6.1.8 din PICC detaliază unele 
aspecte practice și teoretice relevante pentru execu-
tarea obligațiilor monetare. 

S-a evidențiat că alin. (2) se preocupă de o pro-
blemă dificilă, și anume când obligația pecuniară 
urmează a fi considerată executată. Alegerea unei 
soluții satisfăcătoare a fost în centrul unor con-
troverse considerabile în multe țări și forumuri 
internaționale. [22] De fapt, în practică ar putea 
apărea patru momente când obligația poate fi consi-
derată executată, și anume: (1) când debitorul a dat 
ordinul de plată; (2) când prestatorul de servicii de 
plată al debitorului a dispus efectuarea transferului; 
(3) când prestatorul de servicii de plată al credi-
torului a primit fondurile; sau (4) când fondurile 
au fost înregistrate în contul creditorului. În art. 
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872 alin. (4) din Codul civil a fost introdusă soluția 
de la punctul (3), textul având următorul cuprins: 
„Dacă plata se face prin transfer, obligația pecuni-
ară se consideră executată la data la care suma de 
bani care a făcut obiectul plății a fost înregistrată în 
contul prestatorului de servicii de plată al persoanei 
căreia trebuia să i se facă plata.” Soluția este pre-
luată din art. 6.1.8 din PICC. În ipoteza din PICC 
obligația urmează a fi considerată executată atunci 
când transferul a devenit efectiv (becomes effecti-
ve) la instituția financiară a creditorului (In case of 
payment by a transfer the obligation of the obli-
gor is discharged when the transfer to the obligee’s 
financial institution becomes effective.). În plan 
comparativ, evidențiem că DCFR nu se referă la 
această problematică. Așadar, transferul devenit 
efectiv la instituția financiară nu presupune imedi-
at și transferul pe contul creditorului. Argumentul 
principal evidențiat în comentariul oficial la PICC 
rezidă în identificarea elementului că instituția fi-
nanciară acționează în calitate de agent al credito-
rului. În acest context, evidențiem că, pe lângă as-
pectul formal de considerare a obligației pecuniare 
executate prin transfer, este de o relevanță practică 
circumstanța de insolvabilitate a instituției financi-
are, risc care poate afecta partea în funcție de stin-
gerea sau nu a obligației monetare.
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În prezentul articol sunt analizate sistemele de asistenţă socială care funcţionează pe teritoriul Uniunii Europene, 

evidenţiindu-se scopul acestora şi provocările care sunt puse în faţa instituţiei juridice de asistenţă socială. De aseme-
nea, au fost examinate sistemele de asistenţă socială a statelor membre din Europa Centrală şi de Est, care se deosebesc 
considerabil din punct de vedere al eficienţei şi eficacităţii beneficiilor sociale asupra bunăstării sociale a populaţiei, în 
comparaţie cu ţările vestice, care dispun de sisteme moderne de asistenţă socială în care domină prestaţiile universale, 
care asigură tuturor cetăţenilor o viaţă demnă.

Cuvinte-cheie: asistenţă socială, beneficii sociale, Uniunea Europeană, Europa Centrală şi de Est, bunăstare socială.

SOME REFLECTIONS REGARDING THE LEGAL REGULATION OF SOCIAL ASSISTANCE IN THE 
EUROpEAN UNION

 In this article, the social assistance systems functioning on the territory of the European Union were analyzed, 
highlighting their purpose and the challenges that are put in front of the legal institution of social assistance. Also, 
the social assistance systems of the member states located in Central and Eastern Europe, which differ considerably 
in terms of the efficiency and effectiveness of social benefits of the social welfare of the population were examined, 
compared to Western countries, which have modern systems of social assistance in which universal benefits dominate, 
that ensures a dignified life for all citizens.

Keywords: social assistance, social benefices, European Union, Central and Eastern Europe, social welfare.

QUELQUES RéFLEXIONS SUR LA RéGLEMENTATION jURIDIQUE DE L’ASSISTANCE SOCIALE                                                                                      
DANS L’UNION EUROpéENNE

Dans cet article, les systèmes d’assistance sociale opérant sur le territoire de l’Union européenne ont été analysés, 
mettant en évidence leur finalité et les défis qui se posent à l’institution juridique de l’assistance sociale. Les systèmes 
d’assistance sociale des ètats membres situés en Europe centrale et orientale ont également été examinés, qui diffèrent 
considérablement en termes d’efficience et d’efficacité des prestations sociales sur le bien-être social de la population, 
par rapport aux pays occidentaux, qui disposent de systèmes d’assistance sociale moderne dans laquelle dominent les 
prestations universelles, qui garantit une vie digne à tous les citoyens.

Mots-clés: assistance sociale, prestations sociales, Union européenne, Europe centrale et orientale, bien-être social.
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Introducere

În conformitate cu standardele internaţionale, 
în cadrul comunităţii europene, cetăţenii se bucură 
de un nivel de trai ridicat şi majoritatea populaţiei 
îşi poate asigura independent un nivel de bunăs-
tare adecvat. Statele membre, dispunând de cele 
mai eficiente şi bine elaborate sisteme de protecţie 
socială din lume, ocupând unul dintre locurile de 
frunte în ceea ce priveşte bunăstarea, dezvoltarea 
umană şi calitatea vieţii. Astfel, în cadrul artico-
lul dat, prin intermediul metodei comparative, am 
evidenţiat, cele mai moderne sisteme de asistenţă 
socială din cadrul comunităţii europene, şi impac-
tul intervenţiei europene în domeniul social. De 
asemenea, cu ajutorul metodei analitice, am efec-
tuat o analiză a elementelor uniforme de referinţă, 
standardele predefinite şi criteriile de performanţă 
în materia drepturilor sociale, care sunt necesare a 
fi îndeplinite de către statele membre, în vederea 
menţinerii calităţii de membru.

 Europa, spaţiu cu tradiţie în protecţia socială, 
este supusă unei noi provocări aceea de a promova 
un nou model social bazat pe solidaritate şi coo-
perare între autorităţile publice şi societatea civilă. 
Tot mai mulţi susţinători ai Europei sociale afir-
mă că „viitorul aparține unui sistem proiectat pen-
tru stabilirea unor noi forme de echilibru, pentru 
combaterea sărăciei, a excluderii sociale şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor membrilor so-
cietăţii”. [3, p. 8]

În acest context remarcăm, că Uniunea Europea-
nă acordă o atenţie deosebită dezvoltării protecţiei 
sociale în spaţiul European, în special pune accent 
pe problematica asigurărilor sociale, însă provocările 
aduse de globalizare, consecinţele îmbătrânirii popu-
laţiei, deprivarea materială cu care se confruntă cetă-
ţenii europeni, scot în evidenţă importanţa primordi-
ală a instituţiei asistenţei sociale. Astfel, asigurarea 
socială reprezintă instrumental de bază, care asigură 
cetăţenilor europeni un nivel de bunăstare, iar asis-
tenţa socială reprezintă pilonul principal care sprijină 
cetăţenii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate materială, 
morală, financiară, dincolo de limitele ce determină 
sfera de manifestare a asigurărilor sociale.

Noțiuni generale privind asistenta socială la 
nivelul Uniunii Europene

Asistenţa socială la nivelul Uniunii Europene, re-
prezintă un ansamblu de măsuri, prestaţii în bani şi 
în natură, acordate cu scopul de a sprijini cetăţenii 
europeni care se confruntă cu diverse riscuri sociale 
şi se află în situaţii de vulnerabilitate. Fiecare stat 
membru, are propriul sistem de asistenţă socială, de 
aceea organizarea, funcţionarea, finanţarea intră în 
responsabilitatea fiecărei ţări. Însă, Comunitatea Eu-
ropeană, joacă un rol important în coordonarea siste-
melor de asistenţă socială naţionale, prin intermediul 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ                                
ПОМОЩИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

В данной статье анализируются системы социальной помощи, действующие на территории Европейского 
Союза, выделяются их цели и проблемы, которые ставятся перед правовым институтом социальной помощи. 
Системы социальной помощи государств Центральной и Восточной Европы, которые значительно отличаются 
с точки зрения эффективности и действенности пособий на социальное благополучие населения, также были 
изучены в сравнении со странами Западной Европы, где работают современные системы социальной помощи и 
в которых преобладают универсальные пособия, обеспечивающие всем гражданам достойную жизнь. 

Ключевые слова: социальная помощь, социальные пособия, Европейский Союз, Центральная и Восточная 
Европа, социальное благополучие.
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legislaţiei comunitare, astfel, acordând tuturor cetă-
ţenilor asistenţă socială adecvată în interiorul comu-
nităţii europene. Sistemele de protecţie şi asistenţă 
socială a statelor membre nu sunt identice. Fiecare 
stat are propriul sistem în mod independent în func-
ţie de istorie, nivelul de dezvoltare, cultură, resurse 
financiare etc. Însă există un cadru normativ Euro-
pean care stabileşte anumite standarde europene şi 
puncte de referinţă care statele se obligă să le imple-
menteze la nivel naţional prin intermediul politicilor 
sociale adoptate.

În literatura de specialitate, sistemul de asistenţă 
socială naţional este definit ca totalitatea instituţii-
lor cu funcţii sociale, a programelor şi serviciilor 
de natură socială, a prestaţiilor şi intervenţiilor con-
crete din partea specialiştilor acordate persoanelor 
aflate în dificultate. [2, p. 19] Acestea au elemente 
structurale comune, dar din punct de vedere al con-
ţinutului, acestea diferă în funcţie de influenţa mai 
multor factori istorici, administrativi, economici şi 
politici. [4, p. 8] Susținem opinia autorilor români, 
deoarece, calitatea de membru al comunităţii euro-
pene impune ţărilor comunitare anumite standarde 
sociale, care statele se obligă să le implementeze 
prin intermediul politicilor sociale naţionale, însă 
nivelul de dezvoltare a sistemelor de asistenţă soci-
ală diferă de la o ţară la altă în funcţie de o multitu-
dine de factori naţionale, care influențează pozitiv 
sau negativ eficienţa şi eficacitatea sistemelor de 
protecţie si asistenţă socială.

Principiile comune ale sistemelor naţionale soci-
ale ale statelor membre sunt: creşterea economică, 
protecţie socială, variind accentul pus pe fiecare din-
tre acestea. Toate statele UE au însă la bază, în do-
meniul social, trei caracteristici comune: [6, p. 10]

Cetăţenia socială,v  care completează cetăţenia 
civilă şi politică şi are ca principiu de bază echitatea, 
privită nu ca egalitate a veniturilor, ci ca egalitate 
în faţa legii şi din punctul de vedere al drepturilor 
politice, economice şi sociale.

Protecţia împotriva distorsiunii pieței,v  ceea 
ce presupune plasarea indivizilor pe o poziţie mai 
importantă decât piaţa, astfel încît piaţa să nu fie cea 
care decide ce indivizi au dreptul să supraviețuiască 
şi care nu. Această protecţie nu exclude funcţionarea 
pieței, ci doar protejează individul de posibilele ne-
gative ale acesteia.

Renunţarea la caracterul de marfă al unor v 
bunuri, pentru o viaţă socială decentă, ca de exem-
plu educaţia şi asistenţa socială.

În prezent, politicile sociale în Uniunea Europea-
nă conţin trei componente de bază: politici privind 
ocuparea forţei de muncă şi piaţa muncii; asigură-
rii sociale şi asistenţa socială. Astfel, instrumentul 
principal prin care instituţiile europene încearcă să 
combată riscul de deprivare materială sunt asigură-
rile sociale. Prin urmare, asigurările sociale influ-
enţează structura, dinamica şi sfera de manifestare 
a asistenţei sociale, deoarece în cazul în care există 
un sistem eficient şi calitativ de asigurări sociale, 
duce la eficacitatea calitativă şi cantitativă a benefi-
ciilor de asistenţă socială. Mai mult ca atât, în cazul 
în care sistemul de asigurări sociale este eficient, 
surplusul fondurile colectate pot fi îndreptate spre 
finanţarea beneficiilor sociale din cadrul sistemului 
de asistenţă socială. 

În acest context, merită a fi apreciată opinia au-
torului român Nicolae Tudose, care menționează 
că înlănţuirea şi interdependenţa dintre cele trei 
componente, pot influenţa organizarea practicilor 
sociale, deoarece dimensiunea sistemelor de asis-
tenţă socială este invers proporţională cu cea a sis-
temelor de protecţie socială. Din păcate, situaţia în 
care se completează beneficiile de asigurări sociale 
prin prestaţii de asistenţă socială, are efecte nega-
tive, deoarece, cu cât gradul de cuprindere al siste-
mului de asistenţă socială este mai amplu, cu atât 
mai reduse sunt cuantumurile beneficiilor ce se pot 
furniza. Din acest punct de vedere, este necesar de 
a dezvolta un sistem eficient, echitabil şi echilibrat 
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care ar asigura o coerență a tuturor formelor de asi-
gurare a bunăstării cetăţenilor europeni.

Autorii romani opinează că asistenţa socială în 
momentul de faţă, este un domeniu ce conduce la 
efecte duale. În timp ce principala consecinţă favo-
rabilă a asistenţei sociale îmbracă forma unei spo-
riri a capacităţii productive ale individului, cu im-
plicaţii directe asupra creşterii economice viitoare 
a naţiunilor, accesul facil, uneori insuficient regle-
mentat, al populaţiei la beneficii de asistenţă socia-
lă este în măsură să genereze şi efecte defavorabile. 
[10, p. 68] Astfel, accesul neîngrădit al cetăţenilor 
la beneficii uneori prea generoase poate acţiona în 
detrimentul bunăstării viitoare, prin „descurajarea 
inserţiei profesionale şi a competitivităţii produc-
tive şi retragerea prematură de pe piaţa forţei de 
muncă.” Așadar, Organizaţia Internaţională a Mun-
cii, scoate în evidenţă un aspect negativ, al siste-
melor de asistenţă socială generoase, deoarece prin 
oferirea unor beneficii monetare generoase ca în 
statele înalt dezvoltate precum Germania, Suedia, 
Franţa ne pomenim în situaţia în care, tot mai puţini 
cetăţeni vor fi încadraţi în câmpul muncii şi se va 
pune o presiune considerabilă asupra fondurilor bu-
getelor asigurărilor sociale şi al asistenţei sociale.

Organizaţia Internaţională a Muncii scoate în 
evidenţă alte trei mari provocări, care sunt puse în 
faţa instituţiei juridice de asistenţă socială, pe care 
cea din urmă trebuie să le gestioneze într-un mod 
cât mai eficient, şi anume: consecinţele îmbătrâ-
nirii populaţiei, globalizarea şi insuficienţa resur-
selor alocate. [7, p. 48] În această ordine de idei, 
putem menţiona că îmbătrânirea populaţiei asociată 
cu fenomenul de globalizare, reprezintă probleme 
importante care influenţează sustenabilitatea po-
liticilor sociale, în general, şi pe cea a sistemelor 
de protecţie socială şi asistenţă socială în special. 
Astfel, îmbătrânirea populaţiei, influenţează nega-
tiv din două puncte de vedere: în primul rând se 
accentuează dependenţa populaţiei faţă de pensii, 

indemnizaţii finanţate din fondurile asigurărilor so-
ciale, iar în al doilea rând, determină retragerea ma-
sivă de pe piaţa forţei de muncă, fapt ce influnţează 
negativ în vederea colectării fondurilor prin inter-
mediul contribuţiilor obligatorii şi taxelor, care pot 
fi ulterior alocate în vederea finanţării sistemului de 
asistenţă socială.

O altă provocare al domeniului asistenţă socială 
este insuficienţa resurselor alocate. Datele statistice 
arătă că din an în an, statele membre alocă tot mai 
puţini bani în vederea finanţării asistenţei sociale.

Autoarea Maria Bulgaru, reiterează că globa-
lizarea este un proces contradictoriu, cu multiple 
implicaţii pentru prosperitatea economică a ţărilor, 
creşterea posbilităţilor de angajare la nivel local, 
pentru bunăstarea indivizilor şi a familiilor lor, dar 
în acelaşi timp este şi un generator de multiple ris-
curi prin adâncirea inegalităţii, polarizării societăţii 
şi indivizilor din interiorul acestora. Iar globaliza-
rea are un impact diferit pentru vieţile oamenilor de 
pe întreg globul, iar efectele ei negative împing la 
periferia societăţii, în grupuri marginalizate şi ex-
cluse, mase mari de indivizi, care devin în primul 
rând beneficiari ai asistenţei sociale, ai sistemelor 
de protecţie socială. [5, p. 2]

În ţările industrializate din Uniunea Europeană, 
sistemele de asistenţă socială sunt înalt dezvolta-
te şi prevăd forme de asistenţă socială generoase, 
având la bază o finanţare adecvată de resurse, iar în 
ţările mai puţin dezvoltate, de asistenţă socială pot 
beneficia doar anumite categorii sociale, şi cuan-
tumul beneficiilor sunt mult mai reduse. De aceea, 
în ţările dezvoltate, în care se asigură protecţie so-
cială extinsă, cetăţenii devin dependenţi de aceste 
beneficii, iar în cazul ţărilor mai puţin dezvoltate, 
dependenţa de beneficii este redusă, ca urmare a 
„factorului psihologic, care asimilează statutul de 
beneficiar unui stigmat social, lipsei de informaţii 
pertinente cu privire la acces, birocraţiei ample, pe 
care o presupune solicitarea beneficiilor, puterea 
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discreţionară a factorilor publici care sunt în mă-
sură să limiteze gradul de deschidere a sistemului”. 
[7, p. 34] Astfel, putem constata, că paradoxal, dar 
cu cât statul este mai dezvoltat din punct de vedere 
economic (Germania, Franţa, Suedia), cu atât sis-
temul de asistenţă socială este mai generos, acor-
dând beneficii sociale universale considerabile, iar 
statele mai puţin dezvoltate, au un sistem social cu 
finanţare modestă, şi condiţii de elegibilitate rigide, 
birocraţie amplă, care permit unui număr limitat de 
cetăţeni să acceadă la prestaţii sociale.

Sistemele de asistenţă socială din fostele ţări 
socialiste, amplasate în Europa Centrală şi de Est 
(Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria) reprezintă una 
dintre cele mai mari provocări ale ultimilor două 
decenii atât pentru conducerea ţărilor, cât şi pentru 
specialiştii la nivel european. Sistemele de asisten-
ţă socială a ţărilor fost socialiste erau fundamenta-
te pe principii şi practici socialiste, unde instituţia 
asistenţei sociale avea un rol nesemnificativ, un 
instrument care se aplica doar în situaţii excepţi-
onale. 

Însă odată cu dezvoltarea principiilor de echita-
te şi solidaritate socială la nivel european, a adus în 
evidenţă noi concepte precum sărăcia şi excluderea 
socială. Este regretabil faptul că cea mai importantă 
formă a asistenţei sociale în aceste ţări au rămas be-
neficiile sociale în formă monetară, care avea drept 
scop asigurarea unui nivel minim de trai. Totuşi, 
practica a demonstrat că această măsură a asistenţei 
sociale în primul rând nu a contribuit semnificativ 
la excluderea riscului social de depravare materi-
ală, iar în al doilea rând a dus la crearea unei de-
pendeţe dintre grupurile socialmente vulnerabile şi 
prestaţiile sociale acordate.

Cu toate, că s-au întreprins o multitudine de mă-
suri în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării sis-
temelor de asistenţă socială, carenţele şi lipsa de 
funcţionalitate au continuat să se transmită din an 
în an, conducând la apariţia unor noi probleme so-

ciale. Problema asistenţei sociale în Europa Cen-
trală şi de Est, este într-o continuă dezvoltare, şi 
până în prezent continuă să înregistreze schimbări 
fundamentale. În primul rând, importanţa asistenţei 
sociale se află pe ordinea de zi a factorilor de deci-
zie, în al doilea rând la nivel european sunt impuse 
ţinte comune de acţiune şi elemente uniforme de 
referinţă în domeniul social şi nu în ultimul rând 
aderarea la UE a impus o serie de standarde care 
sunt obligatorii de respectat în vederea menţinerii 
statutului de membru al UE.

Însă, nu putem contesta progresul înregistrat în 
vederea dezvoltării domeniul social în ţările situa-
te în Europa Centrală şi de Est, odată cu aderarea 
acestora la comunitatea europeană. Asftel, printre 
cele mai reuşite rezultate sunt: dezvoltarea dreptu-
rilor sociale ale cetăţenilor în domeniul asistenţei şi 
protecţiei sociale; definirea unui cadrul flexibil de 
coordonare socială în cadrul comunităţii europene; 
asigurarea solidarităţii sociale, finanţată din fondu-
rilor nerambursabile etc. Ca urmare, instituţiile UE 
vin cu o recomandare clară în domeniul social, în 
scopul promovării valorilor comune ale drepturi-
lor omului, a democraţiei şi a statului de drept, în 
condiţii de responsabilitate reciprocă, ca premisă a 
creşterii economice, dar mai ales sociale, sustena-
bile, favorabilă incluziunii sociale. [1, p. 15]

Deci, sistemele de asistenţă socială a statelor 
membre situate în Europa Centrală şi de Est, se 
deosebesc considerabil din punct de vedere al efi-
cienţei şi eficacităţii beneficiilor sociale asupra bu-
năstării sociale a populaţiei, în comparaţie cu ţările 
vestice, care dispun de sisteme moderne de asisten-
ţă socială în care domină prestaţiile universale, care 
asigură tuturor cetăţenilor o viaţă demnă.

Impactul intervenţei europene în domeniul so-
cial, nu este unitar la nivelul UE, deoarece pentru 
ţările care deja demult au statutul de membru al UE, 
intervenţia se limitează doar la continuarea practi-
cilor deja fundamentate de-a lungul timpului, însă 
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pentru noii membri ca de exemplu Romania, Bul-
garia, Lituania, Polonia etc, implicarea europeană 
duce la o reorganizare considerabilă a principiilor 
de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă 
socială. În acelaşi context, menţionăm că intervenţia 
europeană acţionează în primul rând în vederea ges-
tionării problematicii protecţiei drepturilor sociale în 
mod uniform pe teritoriul UE, iar în al doilea rând 
cu scopul susţinerii liberei circulaţii a persoanelor în 
spaţiul european în condiţii non-discrimnatorii. Fără 
a contesta impactul favorabil al acestor abordări, 
unii autori consideră că “intervenţia comunitară este 
în sine un demers restrictiv ce limitează dezvoltarea 
şi implimentarea politicilor sociale naţionale”, [8, p. 
672] noi nu împărtăşim opinia aceasta deoarece in-
tervenţia europeană are o multitudine de aspect po-
zitive, care într-un final duc la dezvoltarea şi imple-
mentarea celor mai bune practice în domeniul social 
care contribuie la perfecţionarea sistemelor naţiona-
le de asistenţă socială.

Obiectivul politicilor ce vizează domeniul 
asistenţei sociale în Uniunea Europeană

 La etapa actuală principalul obiectiv al politi-
cilor ce vizează domeniul asistenţei sociale în Uni-
unea Europeană este centrat pe problematica pro-
tecţiei în faţa pierderilor financiare care pot duce 
la poziţionarea mijloacelor materiale ale cetăţenilor 
sub nivelul pragului de subzistenţa. [7, p. 72] Ast-
fel, însăşi Strategia Europa 2020, adoptată în luna 
iunie a anului 2010 a stabilit necesitatea „asigurării 
unei creşteri economice durabile favorabilă inclu-
ziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri 
de muncă şi pe reducerea sărăciei, pentru ca până în 
anul 2020, să aibă loc reducerea sărăciei cu cel puţin 
20 de milioane a numărului de persoane care suferă 
de sărăcie şi a excluziunii sociale”. [9] Cu regret, 
rezultatele nu sunt semnificative, deoarece în anul 
2018 numărul persoanelor care trăiesc în risc de să-
răcie sau excluziune socială în UE a scăzut doar cu 

6,8 milioane în comparaţie cu anul 2008. Pentru a 
elucida trăsăturile definitorii ale sărăciei (deprivare 
materială), este oportună noţiunea propusă de către 
Marchal S., şi van Mechelen N., conform căreia, 
„deprivarea materială este un indicator compus, ce 
se obţine prin agregarea a trei subindicatori: riscul 
de deprivare financiară (nr. gospodăriilor la nivelul 
cărora nivelul venitului total disponibil reprezintă 
mai puţin de 60 % din venitul brut pe economie), 
gradul de deprivare materială (nr. gospodăriilor la 
nivelul cărora puterea de cumpărare asociată bu-
nurilor de bază se situează sub pragul de 45%) şi 
numărul gospodăriilor cu intensitate foarte redusă 
a muncii (nr. gospodăriilor ai căror membri fie nu 
deţin un loc de muncă, fie nu prestează o activitate 
productivă formală cu caracter de permanenţă). [13, 
p. 10]

Aşa cum s-a menţionat anterior, preocuparea de 
bază a instituţiilor europene, este de a proteja cetă-
ţenii europeni de riscul social de deprivare materia-
lă, astfel, se evidenţiază importanţă primordială de 
a garanta fiecărei persoane un venit minim de trai, 
problema dată fiind conştientizată datorită eşecului 
de ansamblu a Strategiei de la Lisabona, în ceea ce 
priveşte diminuarea gradului de deprivare materi-
ală în spaţiul european. Mai mult ca atât, anumiţi 
cercetători, au adus în discuţie încă din anul 2003, 
efectele adverse ce puteau decurge din inerenta re-
strângere a ariei de manifestare a asigurărilor soci-
ale, cu consecinţe imediate asupra frecvenței acor-
dării şi nivelului beneficiilor de asistenţă socială. 

[12, p. 425-446] Ulterior, realitatea a demonstrat că 
în numeroase ţări europene, inclusiv în ţările scan-
dinave, intervalul 1990 – 2008 a marcat o diminua-
re a beneficiilor oferite pe baze sociale comparativ 
cu deceniile precendente, [14, p. 10] fapt pentru 
care prin intermediul Strategiei Europa 2020 s-a în-
cercat conturarea generică a diferenţelor existente 
între sistemele de asistenţă socială la nivel intra- şi 
internaţional, pentru a se explora nu neapărat posi-
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bilitatea de dezvoltare a unei modalităţi unitare de 
acordare a beneficiilor, ci mai curând, cea de uni-
formizare a drepturilor garantate. [10, p. 73] 

Astfel, scopul de bază ale instituţiilor europe-
ne în domeniul social est uniformizarea drepturi-
lor cetăţnilor în materie de asistenţă socială, însă 
formele, cuantumurile şi condiţiile de acordare a 
drepturilor sociale, au punct de plecare realitatea 
particulară a fiecărui stat membru. Chiar dacă ma-
joritatea prestaţiilor sociale sunt stabilite în func-
ţie de specificul social din fiecare regiune, anumite 
drepturi, sunt universale, ca de exemplu garantarea 
unui venit minim.

Aşadar, majoritatea statelor europene sunt pre-
ocupate, de asigurarea unui venit minim tuturor 
persoanelor aflate în situaţii de vulnerabilitate fi-
nanciară, însă totuşi nu putem vorbi despre un drept 
universal în acest sens. Acest tip de beneficiu mo-
netar lipseşte în unele ţări europene precum Italia 
şi Slovacia. Chiar mai mult ca atât, în unele state 
membre, ca de exemplu Marea Britanie şi Spania, 
acestă prestaţie monetară nu are un caracter univer-
sal, ci reprezintă o prestaţie categorială, deoarece 
se acordă în funcţie de apartenenţa la o anumită ca-
tegorie socială, ca de exemplu şomerilor.

În acest context putem remarca, că în ultimii 
ani, instituţiile europene acordă o deosebită aten-
ţie aspectelor ce ţin de asigurarea unui venit minim 
de existenţă tuturor persoanelor aflate în situaţie 
de vulnerabilitate financiară. În acest sens, Parla-
mentul European, în conformitate cu conceptul 
unor doctrinari, referitoare la noţiunea de deprivare 
materială, şi-a exprimat opţiunea conform căreia 
„obiectivul principal al sistemelor naţionale de ga-
rantare al venitului minim este acela de combatere 
a sărăciei şi de promovare a unei societăţi inclu-
zive în întreaga Europă, nivelul corespunzător al 
venitului minim ar trebui să fie echivalent cu cel 
puţin 60% din venitul mediu pe economie”. [13, p. 
19] În acest context, tot mai mulţi autori, au scos în 

evidenţă importanţa corelării cuantumului minim 
al venitului garantat pe baze sociale cu standardele 
minimale din buget, atfel spus cu echivalentul mo-
netar al bunurilor şi serviciilor care compun coşul 
minim de consum. [14, p. 10] De aceea, în confor-
mitate cu această corelare, noi considerăm, că in-
stituţiile statului cu funcţii sociale, ar putea asigura 
un nivel minim, care să poată satisface necesităţile 
în plină concordanţă cu condiţiile sociale şi econo-
mice a categoriilor sociale aflate în pragul sărăciei 
din fiecare stat comunitar, deoarece nici pragul de 
subzistenţă şi nici limita în raport cu gradul de ex-
punere al persoanei la aceasta se evaluează, nu sunt 
uniforme pe teritoriul comunităţii europene.

Ca exemplu, în cazul Irlandei spre exemplu, 
pragul deprivării materiale este poziţionat deasupra 
limitei comunicate prin Strategia Europa 2020, în 
timp ce în alte ţări, cu un nivel superior de dezvol-
tare economică (Olanda, Austria), acest prag este 
stabilit la o valoare ce reprezintă între 40-50% din 
venitul mediu brut pe economie. [14, p. 19] O situ-
aţie identică o întâlnim şi în cadrul fostelor ţări so-
cialiste, ca de exemplu, Bulgaria, Estonia, Slovacia 
unde nivelul abia atinge pragul de 40 %. Astfel, în 
cadrul statelor înalt dezvoltate, venitul minim are 
o valoare ridicată, însă statele membre cu un nivel 
de dezvoltare modest, valoare venitul minim este 
redus, din cauza că se alocă fonduri publice reduse, 
astfel, încercându-se să se acorde sprijin finaciar 
unui număr cât mai mare de persoane în situaţii de 
vulnerabilitate.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare şi 
care determină valoarea venitului minim garantat 
este baza de referinţă, în conformitate cu care se 
apreciază valoarea ajutorului social, care ar răspun-
de nevoilor sociale ale cetăţenilor care locuiesc în 
diferite ţări din UE. Astfel, există ţări în care nu este 
fundamentat un mecanism standard de indexare, iar 
venitul se acordă sub forma unei sume forfetare ale 
cărui cuantum depinde de opțiunea factorului po-
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litic; similar, în alte state, ajustarea se dispune în 
funcţie de variaţia unuia dintre indicatorii econo-
mici de bază, precum indexul preţurilor de consum 
sau valoarea coşului zilnic de bunuri şi servicii. [10, 
p. 78]

Conform datelor prezentate, în majoritatea ţări-
lor comunitare, adaptarea suportului social minim 
se realizează, în conformitatea cu un anumit ele-
ment de referinţă, care este diferit în fiecare stat, 
astfel, în unele cazuri, acesta este ajustat la valoa-
rea coşului zilnic sau al salariului, fie esre ajustat 
la indicele preţurilor, scopul de bază în fiecare caz 
este de a răspunde cît mai bine la nevoile sociale ale 
categoriilor sociale care se află în diverse situaţii de 
dificultate.

Indiferent de faptul că în toate ţările ajustarea 
venitului minim în dependenţă de anumite elemente 
de referinţă, putem remarca că în multe ţări europe-
ne, acesta nu este suficient şi nu satisface nevoile 
esenţiale ale persoanelor aflate în situaţii de vulne-
rabilitate, mai mult ca atât, conform datelor prezen-
tate de instituţiile europene, dinamica numărului de 
persoane care sunt adâncite în sărăcie este în con-
tinuă creştere, şi au consecinţe semnficative asupra 
riscului de excluziune socială.

Bazându-ne pe analiza efectuată, nu putem con-
testa încercările Uniunii Europene de a anihila ris-
curile sociale, cu care se confruntă păturile sociale 
vulnerabile din cadrul comunităţii europene. Astfel, 
putem evidenţia, că la momentul de faţă fiecare stat 
membru dispune de anumite mecanisme şi instru-
mente de asistenţă socială, care vin în susţinerea 
persoanelor aflate în situaţii de dificultate, însă im-
pactul beneficiilor de asistenţă socială asupra bu-
năstării cetăţenilor este diferit, deoarece cuantumul, 
formele, tipurile, condiţiile de eligibilitate sunt 
diferite şi depind în ultimă instanţă de nivelul de 
dezvoltare a fiecărui stat membru. În acest context, 
putem constata, că atât factorii de decizie a statelor 
membre, cât şi instituţiile europene cu funcţii soci-

ale întreprind măsurile legislative şi economice în 
vederea îndeplinirii cu succes a celor trei scopuri 
primordiale a asistenţi sociale din Uniunea Euro-
peană şi anume: garantarea dreptului şi sprijinului 
la condiţii de viață decente, protecţia împotriva ris-
curilor sociale şi garantarea fiecărui cetăţean euro-
pean un nivel minim de trai.

Concluzii
Ca urmare a celor menţionate anterior, putem 

remarca, că la nivelul Uniunii Europene, sunt in-
stituite anumite standarde şi puncte de referinţă în 
domeniul asistenţei sociale, iar calitatea de mem-
bru UE le oferă oportunitatea de a accesa fonduri 
nerambursabile, de a-şi dezvolta politicile sociale, 
de a beneficia de practici de succes în materia drep-
turilor sociale şi de o continuă supraveghere şi co-
ordonare în vederea obţinerii unor rezultate cât mai 
bune. De asemenea, instituţiile europene sprijinină 
statele membre în vederea problemelor sociale cu 
care se confruntă întreg globul pământesc precum: 
globalizarea, insuficienţa resurselor alocate, îmbă-
trânirea populaţiei, nivelul redus de know-how şi 
lipsa de specialişti.
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În articol sunt prezentate noțiunile generale și un scurt istoric cu privire la activitatea analitică a organelor de apli-
care a legii. De asemenea, în articol sunt analizate unele modele și aspecte instituționale de activitate ale organelor de 
drept în baza informațiilor. Deși, activitatea de analiză a informațiilor în investigarea infracțiunilor constituie un concept 
relativ nou, acesta a reușit să preocupe un șir de savanți din SUA, Marea Britanie, România și Federația Rusă, fiind mai 
puțin reflectat în publicațiile științifice din Republica Moldova. În urma investigațiilor întreprinse se formulează conclu-
zia despre importanța cercetării metodologiilor și tehnicilor de analiză criminală, în scopul elaborări recomandărilor 
teoretice și practice, care ar putea să se regăsească încorporate într-un modul de curs specializat - analiza informațiilor 
de natură criminală. 

Cuvinte-cheie: activitate analitică, analiza informațiilor de natură criminală, investigare, prevenire, infracțiune.

GENERAL NOTIONS AND BRIEF HISTORy REGARDING THE ANALyTICAL ACTIVITy IN THE 
INVESTIGATION AND PREVENTION OF CRIMES

This article presents the general notions and a brief history of the analytical activity of law enforcement bodies. Also, 
in the publication were analyzed some models and institutional aspects of the activity of law enforcement bodies based 
on information. Although, the criminal intelligence analysis is a relatively new concept, it has managed to concern a 
number of scientists from the US, UK, Romania and the Russian Federation, is less reflected in scientific publications in 
the Republic of Moldova. The investigations concluded on the importance of research on methodologies and techniques 
of criminal analysis, in order to develop theoretical and practical recommendations, which could be integrated into a 
specialized course module - criminal intelligence analysis. 

Keywords: analytical activity, analysis of criminal information, investigation, prevention, criminal offence.

NOTIONS GENERALES ET BREF HISTORIQUE DE L’ACTIVITE ANALyTIQUE DANS 
L’INVESTIGATION ET LA pRéVENTION DES INFRACTIONS PÉNAlES 

Cet article présente les notions générales et un bref historique de l’activité analytique des organes d’application de la 
loi. La publication a également analysé certains modèles et aspects institutionnels des activités des organes d’application 
de la loi sur la base d’informations. Bien que l’activité de l’analyse des informations dans l’investigation criminelle soit 
un concept relativement nouveau, cependant on a réussi à se préoccupé un certain nombre de savants des États-Unis, de 
la Grande-Bretagne, de la Roumanie et de la Fédération de Russie, étant moins reflété dans les publications scientifiques 
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Introducere
În ultimul timp, la nivel global se remarcă o 

tendință de integrare a activității analitice în sfera 
militară, în sistemul de aplicare a legii, în domeniul 
ordinii publice, în domeniul urmăririi penale și de 
investigare a infracțiunilor, etc. Aceasta se dato-
rează dezvoltării componentei aplicative a acestei 
activități, care oferă beneficiarilor atât din zona mi-
litară și aplicare a legii, cât și din alte sfere publice și 
private, un instrument eficient de cunoaștere, capabil 
să recunoască amenințările, dar și oportunitățile de 
atingere a intereselor.

Materiale și metode aplicate. În procesul elabo-
rării acestui articol au fost utilizate metodele: anali-
tică, comparativă, fiind analizate publicațiile de spe-
cialitate și experiența de organizare a analizei cri-
minale în SUA, Marea Britanie, România, Federația 
Rusă și Republica Moldova.

Idei și discuții
Cunoașterea este putere, din care motiv știința 

de colectare și utilizare a informațiilor care sprijină 
adoptarea deciziilor într-un mod formal și structu-

rat nu constituie un lucru nou pentru societate. Din 
timpuri străvechi deținerea informației se considera 
un avantaj în fața adversarilor, fiind imperativ să se 
dețină cele mai actuale și exacte informații cu privire 
la intențiile și capacitățile acestora. Această regulă 
se aplică fără excepție și în zilele noastre, fie că este 
vorba de politică, afaceri, strategie militară sau in-
vestigarea infracțiunilor. 

Activitatea analitică în investigarea și prevenirea 
infracțiunilor este reflectată în publicațiile de speci-
alitate ca analiza criminală (crime analysis), ana-
liza de intelligence (intelligence analysis), analiza 
informațiilor de natură criminală (criminal intelli-
gence analysis).

În Statele Unite ale Americii, acest con-
cept de analiză a informațiilor a luat naștere în  
anii ‘60, ca urmare a dezvoltării crimei organizate, 
care devenise o amenințare în adresa societății, în 
condițiile în care activitatea instituțiilor de combate-
re a criminalității era ineficientă. 

 Autorii americani Gottlieb S. și Arenberg Sh. 
menționează că termenul “crime analysis” a fost 
utilizat pentru prima dată de către autorul Wilson O. 
W. în cartea „Police Administration” (1963). Wilson 

de la République de Moldavie. Apres les investigations entreprises on fait conclusion sur l’importance de la recherche 
des méthodologies et techniques d’analyse criminelle, afin d’élaborer des recommandations théoriques et pratiques, qui 
pourraient être intégrées dans un module de cours spécialisé - analyse des renseignements criminels.

Mots-clés: activité analytique, analyse des renseignements criminels, enquête, prévention, infraction pénale.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ И ПРЕДOТВРАЩЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В данной статье представлены общие понятия и краткая история аналитической деятельности правоохра-
нительных органов. Также в публикации проанализированы некоторые модели и институциональные аспекты 
деятельности правоохранительных органов на основе информации. Хотя деятельность по анализу информации 
в расследовании преступлений является относительно новой концепцией, она успела заинтересовать ряд ученых 
из СшА, Великобритании, Румынии и Российской Федерации, и в меньшей степени нашла отражение в научных 
публикациях в Республике Молдова. По результатам исследований сформулирован вывод о значимости изучения 
методов и техники криминалистического анализа в целях разработки теоретических и практических рекоменда-
ций, которые могут быть включены в специализированный курс - анализ данных уголовного характера.

Ключевые слова: аналитическая деятельность, анализ данных уголовного характера, расследование, преду-
преждение, преступление.
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O. W. definea la acel moment analiza criminală ca 
fiind o funcție esențială a poliției și recomanda crea-
rea unităților de analiză a informațiilor în cadrul de-
partamentelor de poliție la nivel național. Totodată, 
autorii Gottlieb S. și Arenberg Sh. menționează că 
informațiile obținute ca urmare a analizei criminale 
pot fi utilizate nu numai pentru a îmbunătăți capaci-
tatea agenției de a identifica și a reține infractori, dar 
și în executarea sarcinilor de identificare a modele-
lor infracționale, prognozarea situației infracționale, 
analiza profilului infractorului, acordarea suportului 
în prevenirea criminalității. [1, p. 7-13]

În anul 1979 în SUA a fost creată CALEA (Com-
mission on Accreditation for Law Enforcement 
Agencies - Comisia de acreditare pentru agențiile 
de aplicare a legii) [2], cu misiunea de acreditare a 
unităților de poliție care dețineau capacități de ana-
liză a informațiilor, iar în anul 1981 a fost înființată 
IALEIA (International Association of Law Enforce-
ment Intelligence Analysts) [3], care în prezent este 
ce mai mare organizație profesională din lume, ce 
reprezintă analiștii de informații din structurile de 
aplicare a legii. Începând cu anul 1985, Departa-
mentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, a 
inițiat mediatizarea pe larg a conceptului de analiză 
criminală în cadrul Programului Integrat de Urmări-
re Penală [4], implementat în scop de consolidare a 
capacităților de urmărire penală a agențiilor de apli-
care a legii, identificare și reținere a infractorilor. 

Experții americani în domeniul securității Vellani 
K. și Nahoun J. consideră că analiza criminală este o 
disciplină orientată la detalii în care analistul depune 
efort în încercarea de a căuta adevărul într-o anumi-
tă situație, utilizând metode și informații obiective, 
pentru a confirma adevărul în așa fel încât un plan 
efectiv să fie formulat. [5, p. 8]

 Deși definițiile menționate diferă după anumi-
te caracteristici, acestea au la bază o serie de ele-
mente comune și anume: analiza criminală susține 
misiunea agenției de investigare a infracțiunilor, 

utilizează metode și informații sistemice și ofe-
ră informații prelucrate și analizate unui număr 
mare de solicitanți. Prin urmare, analiza crimina-
lă este considerată analiza calitativă și cantitativă 
a informațiilor despre crimă și făptuitor în scopul 
aplicării legii, care în combinație cu factori socio-
demografici și spațiali sunt destinate investigării ac-
telor infracționale, reținerii infractorilor, prevenirii 
și combaterii infracțiunilor, evaluării procedurilor 
organizatorice de menținere a ordinii publice.

În Marea Britanie, conceptul de activitate anali-
tică în scop de investigare a infracțiunilor, a devenit 
cunoscut în anii 1970 -1980, ca rezultat al progrese-
lor înregistrate în dezvoltarea sistemelor de evidență 
a infracțiunilor și practicilor de analiză a informației. 
Un rol important în dezvoltarea analizei informației 
de natură criminală l-au avut rapoartele Asociației 
Șefilor Ofițerilor de Poliție - Raportul Baumber 
(1975), Raportul Pearce (1978) și Raportul Ratcliffe 
(1986), în care au fost susținute ideile de dezvolta-
re a analizei de intelligence ca un concept modern, 
necesar de a fi implementat în cadrul structurilor 
polițienești. În raportul Baumber a fost prezentată 
și o definiție a activității de intelligence în cadrul 
structurilor de aplicare a legii din Marea Britanie și 
anume: „analiza de intelligence se poate spune că 
este produsul final al unui proces deseori complex, 
câteodată fizic și întotdeauna intelectual, derivat din 
informații care au fost colectate, analizate și eva-
luate pentru a investiga și preveni infracțiunile sau 
pentru a asigura reținerea infractorilor”. [6, p. 200]

 Conform mai multor surse, intelligence este 
definită ca o informație acționabilă, care este pro-
dusul final al unui proces analitic în care au fost 
utilizate mai multe surse de informații. Cuvântul 
intelligence își are originile latine (intelligere, intel-
ligentia), iar în traducere în limba română are urmă-
toarele sensuri: inteligență, înțelegere, rațiune, spi-
on, deșteptăciune, minte luminată, pătrundere, ser-
viciu de spionaj, știre, iscoadă.
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În prezent, activitatea de analiză criminală în Ma-
rea Britanie este reglementată de Modelul Național 
de Informații, [7] un cod practic elaborat în anul 2000 
de către Serviciul National de Informații Operative 
și Asociația Șefilor de Poliție din Marea Britanie, 
care stabilește o serie de standarde minime pentru 
activitatea de analiză a informațiilor de natură crimi-
nală. Modelul britanic de analiză a informațiilor de 
natură criminală oferă oportunități pentru manage-
rii structurilor polițienești și a celor responsabili de 
combaterea criminalității în realizarea activităților 
operaționale de analiză a informațiilor, având ca 
scop optimizarea proceselor decizionale de manage-
ment atât în scopuri strategice, cât și tactice. Totoda-
tă, competențele cheie ale unui analist de informații 
în cadrul structurilor de aplicare a legii din Marea 
Britanie sunt aplicate pentru oferirea asistenței 
informațional investigative în sprijinirea acțiunilor 
polițienești, identificarea modelelor și tendințelor 
infracționale la nivel local, național și transfrontali-
er, elaborarea recomandărilor în legătură cu comba-
terea și prevenirea infracțiunilor.

 Profesorul britanic Ratcliffe J. cu referire la ana-
liza criminală și a informațiilor de natură criminală 
consideră că acestea sunt reglementate de o vari-
etate de termeni generali și definiții care diferă de 
la o comunitate polițienească la alta. Astfel, anali-
za operațională într-o anumită organizație poate fi 
denumită ca analiza tactică de intelligence în alta, 
iar analiza legăturilor într-un departament de poliție 
este denumită ca analiză de asociere sau diagramă 
a legăturilor într-o jurisdicția învecinată. Aceste 
divergențe de abordare creează impresia că analiza 
criminală este ceva dificil de neînțeles, fiind accesi-
bilă doar pentru puținii inițiați în domeniu, care pot 
înțelege limbajul specific utilizat. Prin urmare, aces-
te conflicte ale semnificațiilor terminologice au fost 
discutate în cadrul a mai multe întruniri ale experților 
în domeniul analizei criminale, responsabili de ma-
nagementul serviciilor de analiză a informaților și 

factori de decizie din cadrul structurilor polițienești. 
[8, p. 91] 

Un concept relativ mai nou al activității analitice 
în scop de prevenire și combatere a criminalității, con-
stituie Intelligence–led policing, care prevede ”con-
ducerea activității polițienești în baza informațiilor” 
și reprezintă o abordare a lucrurilor orientată spre 
componenta pro activă a activității instituțiilor de 
ocrotire a normelor de drept. Acest model de anali-
ză a informațiilor în activitatea organelor de drept a 
fost dezvoltat începând cu anul 2004 în Marea Bri-
tanie, fiind implementat actualmente în Uniunea Eu-
ropeană, SUA, Canada, Australia, etc. Intelligence 
led policing, în opinia experților Organizației pentru 
Securitate și Cooperare în Europa, este modelul care 
printr-o mai bună orientare și alocare a resurselor și 
prin accentul sporit pus pe munca de informații faci-
litează atingerea obiectivelor dorite. [9]

Un rol important în dezvoltarea conceptului de 
analiză a informațiilor în cadrul organelor de drept 
la nivel comunitar, l-a avut și Planul de adoptare a 
unei politici informaționale comune (EU Informa-
tion Policy), prezentat prin comunicarea Comisiei 
Comunicațiilor Europene nr.429, adresată Consiliului 
European și Parlamentului European la 16.06.2004, 
care presupunea ca element esențial implementarea 
conceptului Intelligence–led policing (ILP) la nive-
lul instituțiilor de drept din statele membre. 

Experții Oficiului Organizației Națiunilor Unite 
pentru Droguri și Criminalitate, de asemenea promo-
vează analiza criminală, considerând că informațiile 
care se colectează cu privire la infracțiuni sau infrac-
tori nu pot întotdeauna să asigure dezvoltarea unor 
produse analitice de calitate, dacă nu sunt analizate 
de către unități de informații specializate sau ofițeri 
de investigații specializați în analiza operațională. 
[10, p. 7]

În publicațiile românești de specialitate, activita-
tea analitică în procesul de combatere a infracțiunilor 
este menționată mai des ca analiza informațiilor de 
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natură criminală, analiza de intelligence sau de 
informații în cadrul instituțiilor de aplicare a legii.

 Astfel, autorii Bărbuța C.-G. și Marin F.- L. uti-
lizează noțiunea de analiză a informațiilor de na-
tură criminală, care este oferită de modul în care 
informațiile sunt procesate și comunicate, pentru a 
deveni cunoaștere, fapt care sprijină atât documen-
tarea și rezolvarea cazurilor aflate în lucru (compo-
nenta reactivă), cât și identificarea dimensiunilor fe-
nomenului infracțional în scopul întreprinderii unor 
măsuri preventive (componenta pro activă). În opi-
nia autorilor Bărbuța C.-G. și Marin F.- L., analiza 
informațiilor de natură criminală, reprezintă studiul 
calitativ și cantitativ al criminalității și informațiilor 
de interes operativ din sfera instituțiilor de impunere 
a legii, incluzând factori socio - demografici, spațiali 
și temporali, în vederea identificării și reținerii 
suspecților sau făptuitorilor, prevenirii și reducerii 
criminalității, stabilirii modului de acțiune și eva-
luării procedurilor organizaționale specifice acestor 
instituții. [11, p. 15-17] 

Autoarea Cofan S.- M., menționează că din punct 
de vedere istoric, așezarea analiștilor de informații 
în rândul elitelor poliței corespunde unei etape evo-
lutive a sistemului de aplicare a legii, ca răspuns la 
provocările fenomenului criminal, în strânsă legătu-
ră cu boom-ul tehnologic al ultimilor decenii. Con-
form opiniei autoarei române, analiza informațiilor 
se evidențiază ca instrument cheie în fundamentarea 
deciziilor pe toate palierele instituționale, de la con-
ducerea investigației polițienești, alocarea resurse-
lor și până la dezvoltarea politicilor de sistem. [12,                       
p. 155]

La rândul său, autorul român Bulancea M., consi-
deră că analiza de informații, din perspectiva judicia-
ră, reprezintă procesul prin care informațiile deținute 
sunt interpretate pentru a formula o concluzie sau o 
prognoză de natură a fundamenta acțiunile ulterioare 
ale organului de urmărire penală. Pentru a influența 
în mod real un fenomen infracțional, este nevoie de 

o atitudine pro activă a organelor de urmărire penală. 
Identificarea și tragerea la răspundere penală a in-
fractorilor nu se mai poate realiza în mod eficient de-
cât prin folosirea sistematică și într-un mod creativ 
a informațiilor disponibile, pentru a putea identifica 
și întrerupe activitățile infracționale chiar în timp ce 
sunt desfășurate. [13, p. 169-173] 

În lucrările de specialitate ale autorilor ruși, activi-
tatea analitică în scop de investigare a infracțiunilor, 
este asociată în mare parte cu măsurile activității 
speciale de investigații, procesul penal, metodele 
criminalistice și criminologice. 

Activitatea de investigare a infracțiunilor pre-
supune aplicarea măsurilor și metodelor activității 
speciale de investigații, realizate în scop de iden-
tificare, diagnosticare și prognozare a activităților 
infracționale, la baza cărora se situează metodele 
generale ale cunoașterii, care sunt utilizate și de alte 
științe, unele din aceste metode fiind utilizate și în 
activitatea analitică. Prin urmare, activitatea anali-
tică în scop de investigare a infracțiunilor nu ar tre-
bui să se distanțeze de bazele științifice ale activității 
speciale de investigații, criminalisticii și procesul 
penal. Această abordare este susținută și de autorii 
ruși Khalykov A., Yakovets E. și Zhuravlenko N., 
care consideră metodele și formele activității anali-
tice în procesul de investigare a infracțiunilor, simi-
lare metodelor activității speciale de investigații și 
criminalisticii. [14, p. 307-310] 

Autorul rus Yakovets E., definește activitatea 
analitică în procesul de combatere a criminalității ca 
metodă a activității speciale de investigații, care pre-
supune accesarea surselor documentare și bazelor de 
date, care conțin informații despre obiecte ce prezin-
tă interes operativ, cu examinarea detaliată a acesto-
ra în scopul obținerii rezultatelor semnificative. [15, 
p. 134]   

Abordarea analizei sistemice în știință formea-
ză baza teoretică și metodologică pentru o analiză 
complexă, iar acest tip de analiză constituie un ele-
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ment important al științelor penale. Este foarte di-
ficil să efectuezi obiectiv și complet o investigație 
a actului infracțional, fără o analiză preliminară a 
informațiilor despre aceasta, iar cu cât este mai com-
pletă informația despre actul infracțional, cu atât va 
fi mai ușor să se organizeze procesul de investigație 
și descoperire a acestuia.

Având în vedere noțiunile și obiectivele activității 
analitice în procesul de investigare și prevenire a ac-
tului infracțional, considerăm că aceasta are o legă-
tură directă cu obiectul de studiu al activității speci-
ale de investigații, procesului penal, criminalisticii 
și criminologiei.

Din punct de vedere al activității speciale de 
investigații și procesului penal, activitatea analiti-
că realizată de organele de drept, prin metodele și 
tehnicile analitice, este orientată spre asigurarea su-
portului informațional și oferirea soluțiilor practice 
de investigare a infracțiunilor. Această activitate 
dezvoltă și utilizează procedee științifice de analiză 
a informației pentru a descoperi și a cerceta probe-
le, dar și pentru a identifica infractorii și a descoperi 
faptele infracționale. Analiza informațiilor cu privire 
la infracțiune din punct de vedere a științei activității 
speciale de investigații constituie un sistem de pro-
ceduri cognitive care vizează cunoașterea complexă 
a elementelor crimei în scopul investigării acesteia. 
În acest context, menționăm că tehnicile de analiză 
a informațiilor de natură criminală: analiza de caz, 
analiza legăturilor, analiza activităților, în cazul 
utilizării datelor cu caracter personal și informațiilor 
clasificate, sunt caracteristice activității speciale 
de investigații și se pot realiza doar în cadrul legal 
prevăzut pentru această activitate, totodată, tehnici-
le de analiză a convorbirilor telefonice, analiză a 
tranzacțiilor financiare, analiză a grupului de autori, 
sunt specifice domeniului urmăririi penale și se pot 
realiza doar în carul procesului penal. Aceste aspecte 
indică la o legătură conceptuală a metodelor, tehni-
cilor și elementelor activității analitice destinate in-

vestigării actului infracțional cu măsurile activității 
speciale de investigații și procesul penal.

 Analiza informațiilor de natură criminală este în 
legătură strânsă și cu obiectul de studiu al crimina-
listicii, având în vedere că din punct de vedere te-
oretic caracteristica criminalistică a infracțiunilor, 
reflectă datele calitative ale analizei criminale, iar 
modelul criminalistic al infracțiunii se elaborează pe 
baza analizei și generalizării multiplelor caracteris-
tici criminalistice ale unui anumit tip de infracțiune 
și reflectă datele cantitative ale analizei criminale.

 Totodată, la modul practic, criminalistica con-
stituie baza științifică de colectare, clasificare, pre-
lucrare si păstrare a informațiilor și datelor despre 
infracțiunile comise, persoanele implicate în aces-
tea, obiectele și mijloacele utilizate la săvârșirea 
infracțiunilor, care sunt utilizate în analiza criminală. 
În această idee, considerăm că potențialul informa-
tiv al evidențelor criminalistice a fost puțin cercetat 
din punct de vedere al conceptului de integrare al 
acestora cu bazele de date ale organelor de drept, 
fiind necesare noi abordări științifico - practice în 
scopul dezvoltării unor algoritmi și aplicații softwa-
re capabile să interelaționeze simultan cu sistemele 
informaționale, această părere fiind susținută și de 
autorii occidentali Ribaux O., Baylon A., Roux C., 
Delémont O., Lock E., Zingg C. și Margot P. [16, 
p. 15] 

Analizând activitatea analitică realizată de or-
ganele de aplicare a legii prin prisma publicațiilor 
științifice occidentale, constatăm că aceasta este 
considerată și o tehnică polițienească, care în plan 
teoretic ține de obiectul de studiu al criminalisti-
cii, această viziune fiind susținută și de unii savanți 
români. Astfel, autorul Zamfirescu N.S., consideră 
că deseori în plan strict teoretic de cercetare apar 
unele “confuzii terminologice” asupra noțiunii și 
obiectului de studiu al științei criminalisticii, care 
potrivit considerațiilor școlii occidentale studiază 
trinomul - criminalistica, tehnica criminală și tehni-
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ca polițienească și al școlii răsăritene, care studiază 
- tehnica, tactica, metodica criminalistică. Totodată, 
autorul român Zamfirescu N.S. consideră că intrată 
în percepție ca rod al valorilor epocilor și spațiilor 
geografice, această “confuzie terminologică” a fost 
supusă limpezirii de unii savanți români, printre care 
și profesorul Emilian Stancu, care a semnalat fap-
tul că „în limbajul multor practicieni ai dreptului, 
ba chiar a multor experți criminaliști, criminalistica 
este redusă numai la partea sa tehnică, interpretare 
eronată, uneori determinată de o atitudine subiecti-
vă, mai puțin amicală, față de o știință care își în-
tinde aria de acțiune asupra întregului proces penal, 
contribuind, totodată, și la elucidarea unor probleme 
din alte ramuri ale dreptului. Este categoric fals să 
se considere că rolul criminalisticii în investigarea 
faptelor judiciare se reduce numai la descoperirea și 
examinarea urmelor unei infracțiuni sau a mijloace-
lor materiale de probă, activitatea aparținând dome-
niului denumit și poliție științifică, ce vizează o sferă 
mult mai cuprinzătoare de probleme”, care este sfera 
investigației criminale în ansamblul său. [17]

În același timp, din punct de vedere al procesu-
lui de prevenire a actului infracțional, analiza de 
informații are un scop bine determinat, structurile de 
analiză având rolul de a livra informația prelucrată – 
a informa pentru a fundamenta procesul decizional al 
factorilor de decizie, iar beneficiarul - de a o recepta 
și a selecta varianta de acțiune adecvată unei anumite 
realități. Prin urmare, studiile de analiză elaborate în 
rezultatul activității analitice oferă măsuri destinate 
prevenirii faptelor ilicite, cunoștințe noi în vederea 
explicării, elaborării de prognoze ale criminalității, 
iar acestea la rândul lor constituie elemente ale cri-
minologiei ca știință.

Autoarea americană Boba R. consideră că con-
ceptul de analiză criminală, cu toate că deseori este 
asociat din punct de vedere teoretic cu criminolo-
gia, totuși, acesta diferă de teoriile criminologice 
tradiționale, deoarece nu încearcă să explice cauze-

le profunde ale criminalității și de ce oamenii devin 
infractori, dar se concentrează pe un anumit mediu, 
împrejurări, locuri în care se produce criminalitatea, 
tipuri distincte de persoane și comportamente, pen-
tru a identifica anumite modele de comportament 
infracțional. Agențiile de poliție și analiștii din sfera 
informațiilor de natură criminală se ocupă, în mod 
special, de persoanele care au ales deja să comită 
infracțiuni, iar personalul poliției trebuie să se con-
centreze la modul și motivul pentru care se comit 
infracțiunile în anumite circumstanțe, în scopul de a 
identifica soluții imediate de reacție. [18, p. 73]

Prin urmare, toate aceste opinii, confirmă 
interferența metodelor și tehnicilor analizei criminale 
în procesul de investigare a infracțiunilor cu discipli-
nele de studiu ale științelor penale: activitatea speci-
ală de investigații, procesul penal și criminalistica, 
și, respectiv, în procesul de prevenire a infracțiunilor 
cu obiectul de studiu al criminologiei. 

Dacă e să ne referim la un scurt istoric privind cre-
area și activitatea subdiviziunilor analitice în cadrul 
organelor de drept din Republica Moldova, putem 
menționa că prima structură de analiză a informației 
în scop de prevenire și combatere a infracțiunilor a 
fost instituită în anul 2006 în cadrul Departamentului 
de Prevenire al Centrului pentru Combaterea Crime-
lor Economice și Corupției (CCCEC). În anul 2012, 
odată cu reformarea instituțională, prin care CCCEC 
a fost reformat în Centrul National Anticorupție, a 
fost constituită secția analitică ca o subdiviziune au-
tonomă, care a evoluat în direcție generală, actual-
mente având statut de direcție, având în componență 
o secție analize operaționale și o secție analize stra-
tegice. [19]

La nivelul structurilor polițienești din Republica 
Moldova, începând cu anul 2013 este implementată 
preponderent procedura analizei operaționale și mai 
puțin cea strategică și tactică. Astfel, pentru realiza-
rea atribuției de analiză criminală, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului RM nr. 986 din 24.12.2012 
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”Cu privire la structura și efectivul-limită ale Inspec-
toratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor 
Interne”, la 06 martie 2013 în cadrul Inspectoratului 
General a Poliției a fost creat Centrul de Analiză a 
Informațiilor, care este o subdiviziune a Inspectora-
tului Național de Investigații. Conform statelor de 
organizare, Centrul a fost format din 11 funcții, con-
stituit din două secții: secția de investigații analitice 
și respectiv secția analiza informațiilor.

 La nivelul aparatului central al Inspectoratului 
General al Poliției din Republica Moldova există o 
subdiviziune de analiză a informației, cu statut de 
direcție, o secție de analiză a informațiilor în cadrul 
Direcției de Poliție mun. Chișinău și o direcție de 
analiză a riscurilor în cadrul Inspectoratului General 
al Poliției de Frontieră. De asemenea, conform struc-
turii organizaționale a Serviciului Vamal din subor-
dinea Ministerului Finanțelor, care deține atribuția 
de efectuare a urmăririi penale în domeniul vamal, 
o secție analitic-informațională există în cadrul 
direcției analiza riscurilor din cadrul Departamentu-
lui Antifraudă și Conformare. [20] 

În România, primele structuri de analiză a 
informației apar în anul 2000, în cadrul Brigăzilor de 
Combatere a Crimei Organizate a Ministerului Afa-
cerilor Interne, iar din 2004 Inspectoratul General al 
Poliției de Frontieră a MAI a înființat structuri de 
analiză de risc la nivel central. În 2005, în cadrul In-
spectoratului General al Poliției Române a fost cre-
ată Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor, iar 
din 2006 au fost înființate compartimente de analiză 
la nivelul inspectoratelor județene de poliție. În 2006 
în cadrul Departamentului de Informații și Protecție 
Internă a MAI se înființează o structură centrală de 
analiză a informațiilor, iar în cadrul Direcției Gene-
rale Anticorupție a MAI se creează o structură de 
analiză la nivel central, care a evoluat de la birou, la 
serviciu. [21, p. 9]

În activitatea organelor de drept din Federația Rusă 
o atenție mai sporită pentru metodele de activitate ana-

litică, a început să se acorde începând cu anul 1996, 
fiind emisă dispoziția Ministerului Afacerilor Interne 
nr.1/264 cu privire la constituirea în cadrul miliției ju-
diciare a subdiviziunilor de informații de natură cri-
minală. Totodată, la 07 decembrie 2000 a fost adop-
tată Hotărârea de Guvern a Federației Ruse nr.925 cu 
privire la miliția judiciară, care prevedea constitui-
rea în cadrul acesteia a subdiviziunilor de informații 
operativ-investigative. Ulterior, în conformitate cu 
ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației 
Ruse nr. 33 din 21 ianuarie 2005, Unitatea Generală 
de Informații a Ministerului Afacerilor Interne a fost 
reorganizată în Unitatea Generală Informativ-Analiti-
că, fiind astfel creată platforma instituțională de con-
solidare a activității analitice în cadrul organelor de 
combatere a criminalității.

Concluzii
În încheiere menționam, că deși diferă după ge-

nul de informații și tehnicile aplicate, analiza crimi-
nală, analiza de intelligence și analiza informațiilor 
de natură criminală, din punct de vedere metodologic 
se aseamănă, fiind caracteristice activității analitice 
în prevenirea și combaterea infracțiunilor. Totodată, 
activitatea analitică în procesul de investigare și pre-
venire a infracțiunilor se refera la un concept general 
de tehnică polițienească și o disciplină practicată în 
comunitatea instituțiilor specializate în prevenirea și 
combaterea criminalității, iar metodele utilizate sau 
utilizabile în această activitate, specifice mai multor 
discipline, ar putea să se regăsească încorporate într-
un modul de curs specializat - analiza informațiilor de 
natură criminală. 
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Președintele este o figură proeminentă în stat. Importanța acestei instituții a dreptului constituțional poate fi apreciată 
prin determinarea și evaluarea competențelor președintelui statului. În doctrina juridică, nu există o opinie unanim recunos-
cută cu referire la locul șefului statului în cadrul autorităților publice centrale. Unii savanți consideră că președintele statului 
este reprezentant al puterii executive, deși alții susțin că este un mediator al puterilor în stat. Scopul prezentului articol este de 
a realiza o retrospectivă a prerogativelor șefului statului, pentru a-i analiza locul în cadrul ramurilor puterii de stat.
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SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE ROLE OF THE pRESIDENTIAL INSTITUTION

 The President is an important figure in the state. The importance of this institution of the constitutional law can be 
determined in the process of analyzing the President’s rights and abilities. In the legal doctrine, we cannot find an opinion 
recognized by all researchers that refers to the position of the President in the branches of the state power. Some scientists 
think that the President is the part of executive power, but others claim that he is a mediator of powers in the state. The 
purpose of this article is to analyse the President’s prerogatives, to analyse his place in the state’s branches of power and 
to find the best way of choosing the President in our country.

 Keywords: president, branches of power, Constitution, law, rights, attributions.

QUEQUES CONSIDéRATIONS SUR LE RÔLE DE L'INSTITUTION pRéSIDENTIELLE

Le président est une personnalité éminente de l’état. L’importance de cette institution de droit constitutionnel peut 
être évaluée en déterminant et en évaluant les pouvoirs du Président de l’état. Dans la doctrine juridique, il n’y a pas 
d’opinion unanimement reconnue en ce qui concerne la place du chef de l’état au sein des autorités publiques centrales. 
Certains chercheurs considèrent le président de l’état comme un représentant du pouvoir exécutif, bien que d’autres 
soutiennent qu’il est un médiateur des pouvoirs dans l’état. Le but de cet article est de procéder à une rétrospective des 
prérogatives du chef de l’Etat, afin d’analyser sa place dans les branches du pouvoir de l’état.

Mots-clés: Président, branches du pouvoir de l’état, Constitution, loi, droits, attributions.
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Introducere
În literatura de specialitate nu există o opinie 

unanim recunoscută referitor la locul și rolul șefului 
statului în cadrul autorităților publice. Unii cerce-
tători susțin că președintele face parte din puterea 
executivă, iar alții afirmă că acesta joacă rolul unui 
mediator în cadrul puterilor de stat, nefiind par-
te a nici uneia din ramurile puterii de stat. Scopul 
prezentului articol este de a realiza o cercetare a 
atribuțiilor șefului statului în republicile parlamen-
tare, prezidențiale și semi-prezidențiale și de a de-
termina locul președintelui în cadrul autorităților 
publice.

Actualitatea temei respective se manifestă prin 
faptul că deseori se admite o confuzie a regimului 
politic semi-prezidențial cu cel parlamentar și a pre-
rogativelor pe care le are președintele republicii în 
cadrul acestora. Trebuie să remarcăm faptul că atât 
forma de guvernământ, cât și regimul politic se refe-
ră la coraportul între puterile statului, mai exact cea 
legislativă și executivă, însă nu atribuie președintelui 
statului o putere nelimitată, care îi oferă posibilitatea 
să influențeze puterea legislativă, executivă și cea 
judecătorească. 

Metodologia de cercetare. Subiectul a fost inves-
tigat prin utilizarea unor metode științifice generale 
și specifice de investigație. ținând cont de comple-
xitatea tematicii abordate, printre metodele de cerce-
tare utilizate se numără: metoda analitică (istorică, 
calitativă), cercetarea și comparația, sinteza, inter-
disciplinaritatea. 

Forma de guvernământ – factor determinant al 
rolului șefului de stat

Pentru a determina locul șefului statului în ca-
drul autorităților publice, trebuie să pornim de la 
cercetarea formei de guvernământ și a regimului 
politic al Republicii Moldova, deoarece statutul ju-
ridic al conducătorului de stat și rolul său în proce-
sul exercitării puterii sunt condiționate de forma de 
guvernământ și de caracterul regimului politic. [1, 
p. 120] Prin urmare, prin forma de guvernământ se 
încearcă a stabili cine exercită puterea politică în-
tr-o societate dată – o persoană, un grup restrâns de 
persoane sau populaţia. Determinând regimul poli-
tic, punem în evidenţă modalităţile, procedurile sau 
metodele prin care aceste persoane guvernează. [2, 
p. 266] Unii cercetători afirmă că forma de guver-
nământ cuprinde ca element constitutiv condițiile 
în care se realizează atribuțiile de șef al statului și 
raporturile specifice ce se stabilesc între șeful de 
stat și celelalte categorii de organe, îndeosebi parla-
mentul și guvernul. Practic însă, atunci când urmea-
ză să examinăm forma de guvernământ, procedăm 
la identificarea titularului puterii și la reperarea mo-
dului în care ea se exercită. Așadar, forma de guver-
nământ se referă la modul în care sunt constituite și 
funcționează organele supreme. Ea este raportată în 
principiu, la trăsăturile definitorii ale șefului de stat 
și la raporturile sale cu puterea legiuitoare. [3, p. 
22] Observăm că în cadrul acestei clasificări rolul 
cel mai important în identificarea formei de guver-
nământ joacă modul de alegere al șefului de stat. 

НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РОЛИ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТА

Президент - видная фигура в государстве. Важность этого института конституционного права может 
быть определена путем оценки полномочий главы государства. В правовой доктрине нет общепризнанного мне-
ния о месте президента в центральных публичных органах. некоторые ученые считают президента представи-
телем исполнительной власти, в то время как другие утверждают, что он является посредником между други-
ми ветвями власти в государстве. Цель данной статьи - осуществить ретроспективу прерогатив президента, 
чтобы проанализировать его место в ветвях государственной власти.

Ключевые слова: президент, ветви государственной власти, Конституция, закон, права, полномочия.
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Pornind de la această clasificare există două forme 
de guvernământ: monarhie și republică. Republica, 
la rândul ei, poate fi parlamentară și prezidențială. 

Republică parlamentară se caracterizează prin 
alegerea șefului de stat de către parlament, în fața 
căruia, de altfel și răspunde, nuanțat desigur, iar 
poziția legală a șefului de stat este inferioară parla-
mentului. Guvernul se formează în bază parlamen-
tară, iar conducătorul statului deține un loc modest, 
deși formal împuternicirile lui pot fi suficient de 
largi. Parlamentul, deopotrivă cu activitatea legis-
lativă și votarea bugetului, este investit cu dreptul 
de a exercita controlul asupra activității guvernului. 
Împuternicirile președintelui, cu excepția celor de 
reprezentare, se exercită cu acordul guvernului, iar 
deciziile președintelui sunt contrasemnate de către 
conducătorul guvernului. [4, p. 71] 

Republica prezidențială se caracterizează prin 
alegerea șefului de stat de către cetățeni, fie prin vot 
universal, egal, direct, secret și liber exprimat, fie 
indirect prin intermediul colegiilor electorale. Un 
asemenea mod de alegeri, reflectat drept obținerea 
de către conducătorul statului a mandatului direct al 
poporului, permite președintelui și guvernului aces-
tuia să se opună parlamentului. [1, p. 69] Respectiv, 
președintele se situează din punctul de vedere legal 
pe poziția egală cu parlamentul, el fiind investit cu 
dreptul de veto suspensiv asupra legilor adoptate de 
parlament. [5, p. 242-243] Particularitatea distinc-
tivă a republicii prezidențiale este separarea strictă 
a puterilor, în care organele de stat beneficiază de 
independență semnificativă în raportul reciproc. 
Așadar, în republica prezidențială se creează premi-
se favorabile pentru concentrarea unor împuterniciri 
largi în mâinile puterii executive, în primul rând ale 
președintelui. [6, p. 69]

Regimul politic reprezintă ansamblul instituțiilor, 
metodelor, procedeelor și mijloacelor prin care se 
realizează puterea politică în societate. Noțiunea de 
regim politic poate fi determinată pornind de la cri-

teriul metodelor de înfăptuire a guvernării, respectiv 
distingem regimurile liberale, în cadrul cărora gu-
vernarea se desfășoară cu respectarea libertăților in-
dividuale și regimurile autoritare. [7, p. 163] Dacă e 
să indicăm regimurile politice clasice într-o anumită 
ordine pentru a le reda mai bine conţinutul, identifi-
când totodată asemănările şi deosebirile, clasificarea 
ideală, în baza principiului separaţiei puterilor în stat, 
ar fi următoarea: regim politic parlamentar; regim 
politic prezidențial; regim politic mixt. Iar aplicând, 
în paralel, confuzia puterilor, vom avea: regim direc-
torial; regim dictatorial şi regimul guvernământului 
de adunare. [3, p. 22]

Determinând sensul noțiunilor forma de guvernă-
mânt și regim politic, vom analiza atribuțiile șefului 
statului, care sunt reglementate de Constituția Re-
publicii Moldova și, în același timp, vom efectua 
un studiu comparat al atribuțiilor președinților altor 
state, ca de exemplu, Republică Federativă Germa-
nă, care reprezintă un exemplu clasic de republică 
parlamentară, președintele statului nefiind parte a 
puterii executive; exemplul Statelor Unite ale Ame-
ricii, fiind o republică prezidențială și Franța care, 
conform Constituției, din anul 1958 reprezintă o re-
publică semi-prezidențială, fiind intensificată con-
siderabil puterea prezidențială. Volumul atribuțiilor 
președintelui ţine de o serie de factori: natura sis-
temului politic; sistemul constituțional şi forma de 
guvernământ. Abordarea comparativă a atribuțiilor 
șefului statului în sistemul autorităților publice în 
plan comparat, ne oferă posibilitate de a determi-
na afilierea șefului statului la puterea executivă sau 
recunoașterea lui ca autoritate independentă. 

Atribuțiile șefului statului. Incertitudinile pri-
vind rolul si atribuțiile șefului statului provoacă nu-
meroase dispute, ele cuprinzând o arie largă și varia-
tă de opinii, acestea pornind de la conferirea șefului 
statului unui rol pur decorativ, reprezentativ, și până 
la acordarea unor importante prerogative executive 
și legislative. Marea diversitate de roluri ce sunt atri-
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buite șefului statului, sunt determinate de o serie de 
factori: modul de desemnare a șefului statului; ra-
portul dintre instituțiile fundamentale ale statului, in 
principiu dintre executiv si legislativ; existența unor 
tendințe si opțiuni pentru asigurarea unui echilibru 
intre principalele instituții ale statului, guvern-parla-
ment; unele tradiții naționale.

Profesorul universitar Alexandru Arseni, 
împărtășește ideea promovată de constituționalistul 
Costachi Gh, care susține că marile structuri ale exe-
cutivului sunt: a) șeful de stat; b) guvernul; c) minis-
terele și celelalte autorități ale administrației publice 
centrale; d) autoritățile administrației publice locale, 
la care se adaugă aparatul administrativ însărcinat să 
pregătească și să execute decizii, la nivelul fiecărei 
structuri executive. [8, p. 318]

Astăzi doctrinarii se împart în două mari grupe. 
Primii îi atribuie șefului statului două funcţii: „func-
ţia de reprezentare” şi „funcția de garant”. Ceilalți 
recunosc și o a treia funcţie – cea de „mediere sau 
de arbitraj”. [9, p. 270] Trebuie de remarcat faptul 
că, într-adevăr, dacă primele două funcţii sunt expres 
indicate în art. 77 din Constituţia Republicii Moldo-
va, apoi cea de-a treia nu dispune de o aşa tratare. 
Însă, supunând analizei prerogativele constituționale 
ale Președintelui Republicii Moldova, evidenţiem 
şi această a treia funcţie. [10, p.14-15] Apelând la 
rigorile principiului legitimităţii puterii de stat, se 
impune, pe cale normativă, de a formula în textul 
constituţional şi funcţia „de mediere, de arbitraj” al 
şefului de stat. [3, p. 23] 

Conform Constituției Republicii Moldova, 
Președintele exercită atribuții importante, care jus-
tifică statutul său de garant al suveranităţii, indepen-
denţei naţionale, al unităţii și integrităţii teritoriale 
a ţării. Pentru o cuprindere mai exactă și completă 
a atribuțiilor Președintelui Republicii Moldova, le 
vom grupa în mai multe categorii. 

O clasificare facilă s-ar putea baza pe criteriul 
obiectului atribuţiilor. Drept urmare putem distin-

ge: atribuţii executive, atribuţii politice, militare, 
judiciare și diplomatice.

Un alt criteriu de clasificare, și anume după con-
ţinut, divizează prerogativele şefului statului în: atri-
buţii privind legiferarea; atribuţii privind organiza-
rea şi funcţionarea autorităţilor publice; atribuţii 
privind alegerea, formarea, numirea sau revocarea 
unor autorităţi publice; atribuţii în domeniul apără-
rii şi asigurării ordinii publice; atribuții în domeniul 
politicii externe; alte atribuţii.

O divizare semnificativă a atribuţiilor prezidenţia-
le, este cea bazată pe criteriul condiţiilor de exercita-
re a acestora. Potrivit criteriului menţionat, distingem 
doua mari categorii de atribuţii: atribuţii pentru exer-
citarea cărora actele sau faptele prezidențiale sunt 
supuse unor condiţii exterioare (aprobarea Parlamen-
tului, adică încuviințarea, acordul cu o acţiune; con-
trasemnarea actelor prezidențiale - este un ,,transfer” 
de atribuţii de la Preşedinte în favoarea Guvernului, 
ea ar însemna şi ,,partajarea” între Preşedinte şi Gu-
vern a exerciţiului unora din atribuţii; alte condiţii - 
consultarea fracţiunilor parlamentare (art. 98 alin. (1) 
din Constituţia RM, la desemnarea de către Preşedin-
te a unui candidat pentru funcţia de Prim-ministru) 
şi atribuţii pentru exercitarea cărora actele sau fapte-
le prezidenţiale nu sunt supuse nici unei condiţii ex-
terioare -  adresarea de mesaje Parlamentului cu pri-
vire la principalele probleme ale naţiunii (art. 84 alin. 
(2) din Constituţie, promulgarea legilor, cu dreptul de 
a întoarce legea spre reexaminare în Parlament, dacă 
are obiecţii asupra ei (art. 93 alin. (2) din Constitu-
ţie), desemnarea unui alt membru al Guvernului în 
funcţia de Prim-ministru interimar, primirea scriso-
rilor de acreditare şi de rechemare a reprezentanţilor 
diplomatici ai altor state în Republica Moldova (art. 
86 alin. (3) din Constituţie, oferirea de decoraţii şi ti-
tluri de onoare,  acordarea de grade militare supreme, 
numirea în funcţii publice ș.a. [11, p. 331] 

Atribuțiile șefului statului sunt funcții exclusive, 
deoarece ele poartă un caracter constant, fiind pro-
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prii doar instituției șefului statului, indiferent de for-
ma de guvernământ sau tipul de regim politic. Aces-
tea fiind: funcția de reprezentare, funcția de garant 
și funcția de mediere. Altă grupă se referă la funcții 
complementare, care variază în funcție de forma de 
guvernământ, cât și de tipul de regim politic. [12,                 
p. 232]

Funcția de reprezentare este inerentă șefului 
statului și nu poate fi îndeplinită de altă autoritate 
publică. [26, p. 340-344] Președintele reprezen-
tă statul atât pe plan intern, cât și pe plan extern și 
nici o autoritate publică nu-și poate aroga această 
funcție. [13, p. 165] Președintele Republicii Moldo-
va, în calitatea sa de șef de stat, reprezintă întregul 
poporul, și nu doar o parte a lui (în funcție de anu-
mite criterii etnice, politice, religioase). Funcția de 
reprezentare se exprimă prin căteva atribuții: pe plan 
extern, președintele încheie tratate internaționale în 
numele Republicii Moldova, acreditează și rechea-
mă reprezentanții diplomatici și aprobă înființarea, 
desființarea și schimbarea regimului misiunilor di-
plomatice, primește scrisorile de acreditare și reche-
mare ale reprezentanților diplomatici ai altor state 
în Republica Moldova (art. 86 din Constituție). Pe 
plan intern, președintele participă la exercitarea 
suveranității naționale, asumându-și totodată, răs-
punderea pentru independența, unitatea și integrita-
tea teritorială a țării. [5, p. 233] Această funcție este 
caracteristică pentru instituția șefului statului atât 
în cadrul regimului politic prezidențial, parlamen-
tar și a semi-prezidențial, fiind reglementată atât în 
constituția SUA, a Republicii Federative Germane, 
cât și a Franței. Președintele SUA, în conformitate 
cu art. 2 al Constituției, are dreptul să încheie tra-
tate internaționale, cu acordul Senatului, numește și 
acreditează ambasadori. [14, art. 2] În cadrul regi-
mului parlamentar, exemplul căruia ne poate servi 
Republica Federativă Germană, preşedintele repre-
zintă Federaţia în relaţiile internaţionale și semnează 
în numele Federaţiei tratatele internaționale cu sta-

tele străine. [15, art. 54-60] Franța, având un regim 
politic semi-prezidențial, preşedintele acreditează 
ambasadorii şi trimişii extraordinari. [17, art. 5] Re-
spectiv, putem concluziona că funcția de reprezen-
tare este caracteristică oricărui președinte, nefiind 
legată de coraportul între putere legislativă și cea 
executivă. 

În Republica Moldova, funcția de garant rezul-
tă din art. 77 alin. (2) din Constituția Republicii 
Moldova și se realizează într-o dublă direcție: ga-
rant al statului și garant al Constituției. [7, p. 333] 
În calitatea sa de garant al statului, Președintele își 
asumă răspunderea pentru independența, unitatea 
și integritatea teritorială a țării, dispunând de pre-
rogativele prevăzute în Constituția RM, și anume: 
este Comandantul Suprem al Forțelor Armate, poate 
declara mobilizarea parțială sau generală, în caz de 
agresiune armată împotriva țării, ia măsuri de res-
pingere a agresiunii ( art. 87). În calitatea de garant 
al Constituției, Președintele poate refuza promulga-
rea legii dacă ea contravine prevederilor și princi-
piilor constituționale (art. 93), poate sesiza Curtea 
Constituțională privind neconstituționalitatea legii. 
[16, art. 86] Dacă comparăm această competență 
cu atribuțiile președinților altor state, trebuie să re-
marcăm faptul că președintele SUA, în calitate de 
garant al independenței țării, este comandantul su-
prem al armatei şi marinei militare al Statelor Unite, 
iar în calitate de garant al Constituției el veghează la 
aplicarea corectă a legilor. [14, art. 2] Președintele 
Franței veghează respectarea Constituţiei, asigură 
funcţionarea autorităţilor publice şi continuitatea 
statului, el este garantul independenţei naţionale, al 
integrităţii teritoriale şi al respectării tratatelor, plus 
la aceasta el poate solicita Parlamentului o nouă dez-
batere a proiectului de lege înainte de promulgare 
acestuia. [17, art. 6] Trebuie să subliniem faptul că, 
președntele Republicii Federative Germane nu este 
înzestrat de Legea Fundamentală cu funcția de ga-
rant, respectiv, putem concluziona că această funcție 
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a șefului statului se află în depenență de forma de 
guvernământ și regimul politic al statului. În pofida 
acestui fapt, majoritatea președinților sunt investiti 
prin Constituțiile cu funcția de garant. 

Constituţia Republicii Moldova nu reglemen-
tează rolul de arbitru al șefului statului. Totuși Le-
gea Supremă a RM consfințește un şir de atribuţii 
constituţionale, asigurând președintelui statutului 
funcția de mediator între puterile statului. De exem-
plu, fără desemnarea candidaturii de Prim-ministru 
devine imposibilă procedura de formate a Guver-
nului, iar ca și condiţie prealabilă desemnării, Con-
stituţia prevede consultarea fracţiunilor parlamen-
tare, care reprezintă un mecanism de mediere în 
scopul configurării susţinerii parlamentare a viito-
rului candidat. Consultarea fracţiunilor parlamen-
tare, de asemenea, reprezintă un mijloc de mediere 
în cazul unui blocaj legislativ, care poate conduce 
la dizolvarea Parlamentului. Un mijloc de mediere 
între organele puterii de stat, precum şi între orga-
nele puterii de stat şi societate acordate şefului de 
stat în diferite ţări, îl reprezintă referendumul. În 
scopul evitării unui blocaj legislativ, Preşedintele 
Republicii Franceze poate supune referendumului 
orice proiect de lege asupra organizării puterilor 
publice, asupra reformelor privind politica econo-
mică şi socială a naţiunii şi privind serviciile publi-
ce care contribuie la aceasta, ocolind, astfel, forul 
legislativ. Atunci când referendumul a condus la 
adoptarea proiectului de lege, Preşedintele republi-
cii promulgă legea. Printre mijloacele de mediere 
ale Preşedintelui Republicii Moldova în scopul asi-
gurării bunei funcţionări a autorităţilor publice se 
înscriu: adresarea de mesaje Parlamentului cu pri-
vire la principalele probleme ale naţiunii (art. 84 al 
Constituţiei); numirea în funcţii publice, în condiţi-
ile prevăzute de lege (art. 88, lit. d) al Constituţiei); 
dreptul de a participa la şedinţele Parlamentului, cu 
posibilitatea de a lua cuvântul la orice fază a dezba-
terilor. [18, p. 38] 

O altă grupă de atribuții vizează organizarea și 
funcționarea unor autorități publice, atribuții de na-
tura legislativă, atribuții în domeniul politicii exter-
ne, atribuții în domeniul apărării și asigurării ordinii 
publice și alte atribuții prevăzute de Constituție. 

Conform art. 85 din Constituția RM, Președintele 
poate lua parte la ședinţele Parlamentului fără să pre-
întâmpine Parlamentul, însă, desigur, fără drept de 
vot. Președintele Republicii Moldova, în baza sin-
tagmei constituţionale, are dreptul de a lua cuvântul 
la ședinţele legislativului. Mai mult ca atât, conform 
art. 100 din Regulamentul Parlamentului, spre de-
osebire de deputaţi, Președintelui, precum și Prim-
ministrului, li se acordă timp suplimentar în cadrul 
dezbaterilor. Având în vedere norma constituţiona-
lă, deputaţii nu pot să refuze Președintelui accesul 
la ședinţele Parlamentului. Și, după cum rezultă din 
alin. (1) al art. 84 din Constituţie, Președintele nu 
poate fi obligat să participe la ședinţele puterii legis-
lative. Cu toate acestea, Președintele nu poate refuza 
solicitarea Parlamentului de a participa la ședinţă, 
având în vedere dezideratul colaborării autorităţi-
lor statului în interesul bunei guvernări. [13, p. 312] 
Comparând această funcție cu atribuțiile președintilor 
din alte state, trebuie să remarcăm faptul că această 
atribuție se regăsește doar în cadrul prerogativelor 
președintelui francez, care poate lua cuvântul în faţa 
Parlamentului întrunit, în acest scop, ședința comună 
a ambelor camere fiind numită Congres (cu scopul 
revizuirii Constituției). [17, art. 6]

Mesajele adresate Parlamentului, conform art. 84 
alin. (1) din Constituţie, reprezintă un act politic, prin 
care șeful statului aduce la cunoștinţa legislativului 
poziţia sa într-o problemă politică, economică sau 
socială a naţiunii. În același timp, mesajul reprezin-
tă o modalitate, prin intermediul căreia Președintele 
poate colabora și stabili legături instituţionale cu 
organul reprezentativ suprem. Trebuie să subliniem 
faptul că mesajele Președintelui, fiind făcute publi-
ce, au un impact social și vizează o problemă de o 
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importanţă deosebită în viaţa naţiunii. Aprecierea 
problemei naţiunii ca fiind importantă, de asemenea, 
rămâne la discreţia Președintelui. [13, p. 313] Aceas-
tă funcție a președintelui nu se regăsește în cadrul 
Constituțiilor statelor cu regimul politic parlamentar 
și prezidențial, insă, în pofida faptului că dreptul de a 
adresa Parlamentului mesaje nu este indicat expre în 
Constituție SUA șeful statului trimite anual mai mul-
te mesaje Congresului, dintre care cel mai important 
privește „Starea națiunii”. Cu toate acestea, prero-
gativa respectivă este caracteristică statelor cu regi-
mul politic semi-prezidențial, respectiv președintele 
Franței are dreptul de a adresa mesajele Camerelor 
Parlamentului. 

În cazul imposibilității formării Guvernului sau 
al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 
luni, Președintele Republicii Moldova, după consul-
tarea fracţiunilor parlamentare, poate să dizolve Par-
lamentul. [20, art. 85] Respectiv, prin Constituție, 
Președintelui Republicii Moldova i se acordă drep-
tul discreţionar de a dizolva Parlamentul în două ca-
zuri: imposibilitatea exercitării de către Parlament a 
funcţiei sale de bază – de legiferare și imposibilitatea 
învestirii Guvernului. [13, p. 314] „Dizolvarea Par-
lamentului de către șeful statului constituie o moda-
litate de soluţionare a crizei, provocate de conflictul 
apărut între autoritatea legislativă și cea executivă în 
cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al blo-
cării timp de trei luni a procedurii de adoptare a le-
gilor“. [19] În pofida faptului că dreptul de a dizolva 
Parlamentul este unul discreționar, care se manifestă 
prin sintagma „poate să dizolve“, acest drept nu este 
unul absolut, fiind limitat prin anumite condiții care 
reies din alin. (2), (3), (4) a art. 85 a Constituției, care 
stabilește că Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a 
acceptat votul de încredere pentru formarea Guver-
nului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare 
și numai după respingerea a cel puţin două solicitări 
de învestitură. În cursul unui an Parlamentul poate fi 
dizolvat o singură dată. Parlamentul nu poate fi di-

zolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui 
Republicii Moldova, cu excepţia cazului prevăzut 
de art. 78 alin. (5), și nici în timpul stării de urgen-
ţă, de asediu sau de război. Cu referire la alte state, 
atribuțiile președintelui de a dizolva parlamentul se 
regăsește în constituția Franței, șeful statului având 
dreptul de a dizolva Adunarea Naţională, după con-
sultarea cu Primul-ministru şi Preşedinţii Camerelor. 
[17, art. 14] Și în Constituția Republicii Federative 
Germane, președintele are dreptul să dizolve Parla-
mentul în cazul în care candidatul la funția de can-
celar de 3 ori nu a fost votată cu majoritate absolută 
a voturilor sau dacă cancelarul federal nu mai este 
susținut de parlament. 

Respectiv, putem concluziona că atribuțiile 
președintelui Republicii Moldova care se referă la 
coraportul acestuia cu puterea legislativă și se ma-
nifestă prin dreptul de a participa la lucrările par-
lamentului, de a adresa mesaje cu privire la princi-
palele probleme ale naţiunii și dreptul de a dizolva 
parlamentul, sunt identice cu atribuțiile președintelui 
Franței în domeniul respectiv, fiind caracteristice re-
publicilor cu regimul politic semi-prezidențial.

După consultarea fracţiunilor parlamentare, 
Președintele Republicii Moldova desemnează un 
candidat pentru funcţia de Prim-ministru. [20, art. 
89] Autoritatea competentă de a desemna candida-
tul pentru funcţia de Prim-ministru este Președintele 
Republicii, cu toate aceste Președintele este obligat 
să consulte Parlamentul, iar legislativul, la rândul 
său, este obligat să-și expună părerea asupra can-
didaturii propuse, iar desemnarea candidatului are 
loc după consultarea fracţiunilor parlamentare. [13, 
p. 351] Președintelui Republicii îi aparţine dreptul 
discreţionar de a selecta candidatura, iar consultarea 
fracţiunilor parlamentare nu-l obligă să se confor-
meze viziunilor acestora. [21, p. 111] Constituţia nu 
prevede anumite condiţii pe care trebuie să le întru-
nească candidatul la funcţia de Prim-ministru, drept 
rezultat, Președintele este liber în alegerea candida-
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tului. [22, p. 400] Cu toate aceste, nu putem nega 
importanța și funcțiile Parlamentului în cadrul de-
semnării Prim-ministrului, fiindcă candidatura aces-
tuia poate fi desemnată numai după consultarea cu 
fracțiunile parlamentare, iar majoritatea parlamen-
tară poate acorda moțiune de cenzură a Guvernului 
și are dreptul să destituie Prim-ministrul, respectiv 
pârghiile de influență se află în mâinile majorității 
parlamentare. Aceasta se manifestă și prin faptul, că 
anume Parlamentul acordă votul de încredere asupra 
programului de activitate și a întregii liste a Guver-
nului, având un drept decisiv asupra programului 
activității, funcționării și demiterii Guvernului. 

În baza votului de încredere acordat de Parlament, 
Președintele Republicii Moldova numește Guvernul 
într-un termen rezonabil. Trebuie să subliniem fap-
tul că și în cazul acestei prerogative a Președintelui 
rolul decisiv îl joacă Parlamentul, fiindcă Guvernul 
poate fi numit numai după aprobarea programului 
acestuia de către Parlament, respectiv formarea gu-
vernului depinde, în fond, de rezultatul alegerilor 
parlamentare, iar partidele, care în urma alegerilor au 
primit vot de încredere popular asupra programelor 
electorale, desemnează Guvernul pentru a transpune 
aceste programe în viaţă. [13, p. 353] Există o legă-
tură logică între competenţa Guvernului de a elabora 
și prezenta Parlamentului acest program și accep-
tarea lui de către Parlament, care în continuare are 
obligaţia de a asigura Guvernul cu cadrul legislativ 
necesar pentru realizarea acestuia, astfel constitu-
indu-se un tandem: legislativ-executiv în realizarea 
politicii interne și externe a statului [6, p. 116], iar 
raţionamentul sistemelor constituţionale contempo-
rane dictează ca guvernele să fie formate astfel încât 
să se bucure de încrederea majorităţii parlamentare. 
[22, p. 397] Norma constituţională privind numirea 
Guvernului de către Președintele Republicii, după ce 
Parlamentul i-a acordat acestuia vot de încredere, are 
un caracter imperativ și, prin urmare, este obligatorie 
pentru Președinte și nu depinde de voinţa acestuia, 

fie că este sau nu este de acord cu componenţa no-
minală a Guvernului, fie pentru alte motive. [13, p. 
353] Prin urmare, Președintele nu poate refuza nu-
mirea Guvernului, aceasta trebuie să fie conformă 
exigențelor ce rezultă din votul de încredere acordat 
de Parlament. [23] Or, numirea Guvernului de către 
Președinte nu este o învestitură, ci nominalizarea în-
vestiturii făcute de Parlament. Numirea Guvernului 
de către Președintele Republicii are un caracter înde-
osebi solemn, nu implică posibilitatea unei aprecieri, 
de oportunitate sau de alt fel [24, p. 260], apare ca un 
act pur protocolar, fără consecinţe juridice în ceea ce 
privește raporturile dintre Președintele Republicii, pe 
de o parte, și Guvern, pe de altă parte. [24, p. 169] 

O prerogativă asemănătoare se regăsește și în 
Constituția Franței, preşedintele având dreptul să nu-
mească Primul-ministru, el dispune încetarea activi-
tăţii Primului-ministru la prezentarea de către acesta 
a demisiei Guvernului, plus la aceasta, la propunerea 
Primului-ministru, Preşedintele Republicii îi numeş-
te pe ceilalţi membri ai Guvernului şi îi revocă din 
funcţie. Preşedintele Republicii Franceze prezidează 
Consiliul de miniştri. [17, art. 20-21 ] Observăm că 
președintele Franței are prerogativele mai largi, de-
cât președintele Republicii Moldova, având dreptul 
de a prezida Consiliul de miniştri. Cu toate acestea, 
atribuția dată este caracteristică doar republicilor 
semi-prezidențiale, fiindcă în SUA executivul nu 
este bicefal, ceea ce schimbă raporturile în cadrul 
puterii executive.

Judecătorii instanţelor de fond și de apel sunt 
numiți în funcţie de Președintele Republicii Moldova, 
la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, 
Președinţii și vicepreședinţii instanţelor judecătorești 
sunt numiţi în funcţie de Președintele Republicii 
Moldova, la propunerea Consiliului Superior al 
Magistraturii, pe un termen de 4 ani. [20, art. 116] 
Trebuie să remarcăm faptul că în procesul de admi-
tere a judecătorilor în profesie, locul central îl ocupă 
așa principii precum, independența, imparțialitatea 
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și calitățile personale ale candidatului, semnătura 
Președintelui putând fi considerată ca o garanție su-
plimentară a respectării legalității și independenței 
judecătorilor, având mai mult o funcție simbolică. 
O atribuție asemănătoare se regăsește în Constituia 
SUA, șeful statului având dreptul să numească ju-
decători la Curtea Supremă cu avizul şi cu acordul 
Senatului. [14, art. 2] Și Constituția Republicii Fe-
derative Germane, stabilește că Preşedintele Federal 
numeşte şi revocă pe judecătorii federali. Respectiv, 
putem consluziona că această atribuție este specifică 
atât pentru președintii statelor cu regimul politic par-
lamentar, cât și cu cel prezidențial. [15, art. 54-60]

Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţi-
lor în Parlament, Președintelui Republicii Moldova, 
Guvernului, Adunării Populare a Unităţii teritoriale 
autonome Găgăuzia. [20, art. 73] Conform prevede-
rilor Capitolului II, deputaţii și Președintele Republi-
cii Moldova prezintă Parlamentului proiecte de acte 
legislative și propuneri legislative. Proiectele de legi 
înaintate de Președintele Republicii Moldova sau de 
Guvern se prezintă în plenul Parlamentului de unul 
dintre membrii Guvernului ori de reprezentantul îm-
puternicit al Președintelui Republicii Moldova sau 
al Guvernului. Comparând această prerogativă cu 
atribuțiile altor șefi de stat, trebuie să remarcăm fap-
tul că președintele SUA nu are dreptul de inițiativă, 
însă poate trimite mai multe mesaje Congresului, cel 
mai important fiind despre „Starea Uniunii”, care 
conține programul său legislativ. [25, p. 73] Cu refe-
rire la șefii de stat ai Franței și ai Germaniei, trebuie 
să remarcăm faptul că președinții acestor țări nu au 
dreptul la inițiativa legislativă, respectiv, în cadrul 
acestui domeniu atribuțiile președintelui Republicii 
Moldova sunt mai largi. 

Președintele Republicii Moldova promulgă legi-
le. Președintele Republicii Moldova este în drept, în 
cazul în care are obiecţii asupra unei legi, să o trimi-
tă, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexa-
minare, Parlamentului. În cazul în care Parlamentul 

își menţine hotărârea adoptată anterior, Președintele 
promulgă legea. [20, art. 93] Prin această atribu-
ţie, Președintele poate interveni în activitatea pu-
terii legislative, însă fără a avea puteri decizionale 
irevocabile. [13, p. 334] Trebuie să subliniem fap-
tul că, unicul organ care are putere legislativă este 
Parlamentul, iar atribuțiile Președintelui în dome-
niul legislativ se referă la verificarea suplimentară 
a corespunderii prevederilor proiectului de lege cu 
prevederile Constituției, atestarea existenţii legii și 
impunerea autorităţilor publice respectarea și supra-
vegherea executării ei. Deci, Președintele Republi-
cii, semnând un decret de promulgare, verifică, con-
stată și certifică existenţa legii, votată de Parlament 
în condiţiile cerute de Constituţie. Promulgarea legii 
este o prerogativă imperativă a Președintelui ţării, 
consacrată în Constituţie, și nicio altă autoritate pu-
blică în stat nu și-o poate aroga. Potrivit art. 74 alin. 
(3) din Constituţie, Parlamentul, adoptând legile, 
conform procedurilor legale, este obligat să le trimi-
tă spre promulgare Președintelui Republicii Moldo-
va. În același timp, Președintele Republicii Moldo-
va este în drept, în cazul în care are obiecții asupra 
unei legi, să o remită, în termen de cel mult două 
săptămâni, spre reexaminare Parlamentului. În cazul 
în care Parlamentul își menține hotărârea adoptată 
anterior, Președintele este obligat să promulge legea. 
[22, p. 389] Dispozițiile art. 93 din Constituţie sunt 
imperative, necondiționate și obligatorii atât pentru 
Președintele Republicii Moldova, cât și pentru Par-
lament. Alineatul 2 al articolului citat supra, se re-
feră la obiecţii asupra legii în ansamblu sau a unei 
părţi a ei, Președintele fiind în drept să trimită legea 
spre reexaminare Parlamentului, dar numai o singură 
dată. [13, p. 335] Respectiv, observăm că din aceas-
tă prevedere reiese rolul decisiv al Parlamentului în 
cadrul procesului legislativ, fiindcă promulgarea este 
ultima etapă înainte de publicarea legii, prin care 
Președintele finalizează procesul legislativ propriu-
zis și conferă legii forţă obligatorie, pentru că publi-
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carea este un proces tehnic și nu depinde de niciun 
factor decizional. [13, p. 336] „Promulgarea legii nu 
este un vot nou, ci este un act prin care se recunoaște 
conţinutul autentic al textului care a fost votat de 
Parlament și se dă dispoziţia ca legea să fie publi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova“. 
[26, p. 42] Această atribuţie este tradiţională pentru 
orice șef de stat. Președintele dispune de dreptul de 
a sesiza Curtea Constituţională, însă în cazul unei 
legi trimise spre promulgare el poate sesiza Curtea 
Constituțională doar după promulgare. [13, p. 337] 

Referindu-ne la procedura de promulgare a legi-
lor de către președinții altor state, trebuie să sublini-
em faptul că aceasta este o atribuție clasică pentru 
funcție respectivă, însă în cadrul regimului politic 
prezidențial această atribuție are particularitățile 
sale, președintele SUA dispunând de posibilitatea 
de a se opune legilor adoptate exercitând dreptul de 
veto. [25, p. 337] Acest drept poate fi exercitat și în 
cazul în care președintele nu promulgă legea adop-
tată de Congres până la sfârșitul sesiunii autorității 
legislative, în cazul în care nu este încălcat terme-
nul de promulgare a legii. Referindu-ne la atribuțiile 
președintelui Franței, trebuie să remarcăm faptul că 
Preşedintele promulgă legile în termen de cincispre-
zece zile, însă înainte de expirarea acestui termen, 
Preşedintele Republicii poate solicita Parlamentului 
o nouă dezbatere pe marginea legii respective sau 
asupra unor articolele, iar această nouă dezbatere nu 
poate fi refuzată. [17, art. 6] Și în cadrul Republicii 
Federative Germane promulgarea legii reprezintă 
ultima etapă a procesului legislativ. Astfel, putem 
concluziona că promulgarea legilor este o funcție in-
erentă oricărui șef de stat. 

Președintele Republicii Moldova poartă tratative 
și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale 
în numele Republicii Moldova și le prezintă, în 
modul și în termenul stabilit prin lege, spre ratifi-
care Parlamentului. [20, art. 86] În conformitate 
cu Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor 

internaționale între state din 23 mai 1969, și Legea 
Republicii Moldova privind tratatele internaționale, 
au dreptul de a încheia tratatele internaționale șeful 
statului, șeful guvernului și ministrul de externe. [16, 
art. 7 pct. 2] Această prevedere constituţională are 
caracterul unei împuterniciri generale și totale și nu 
poate fi limitată de nicio altă autoritate a statului, iar 
statul poate fi reprezentat de Președinte și în toate 
relaţiile internaţionale, indiferent de nivelul și carac-
terul acestora. Este de menţionat că șeful de stat, în 
calitatea sa de reprezentant plenipotențiar al statului 
pe arena internaţională, poate face diferite declaraţii, 
demersuri sau alte acte de politică externă. Pentru 
toate aceste acţiuni, șeful de stat nu are nevoie de 
împuterniciri speciale de la autorităţile statului. El 
este persoana care poate angaja statul pentru toate 
actele referitoare la politica externă și relaţiile inter-
naţionale. Trebuie să remarcăm faptul că după per-
fectarea tratatelor încheiate în numele RM, acestea 
sunt remise Parlamentului spre ratificare. În cazul în 
care Președintele nu dorește să-și exercite personal 
prerogativa de a purta tratative sau de a lua parte la 
negocieri, sau de a încheia un tratat, el poate acorda 
împuterniciri exprese, în baza art. 9 alin. (1) din Le-
gea tratatelor, unor factori de răspundere ai statului, 
ca Prim-ministrul, ministrul afacerilor externe, altor 
membri ai Guvernului sau unor reprezentanți diplo-
matici. [13, p. 318] 

Președintele Republicii Moldova, la propunerea 
Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanţii 
diplomatici ai Republicii Moldova și aprobă înfiinţa-
rea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor 
diplomatice. [20, art. 86] Alineatul 2 al articolului 
menționat supra, stabilește atribuţiile firești ale ori-
cărui șef de stat, indiferent de forma de guvernare 
sau de alte criterii juridico-politice, șeful statului fi-
ind cel care acreditează și recheamă reprezentanţii 
diplomatici ai Republicii Moldova. Procedura con-
cretă este reglementată de Legea cu privire la servi-
ciul diplomatic, care prevede, în art. 10 alin. (2), că 
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„ambasadorii extraordinari și plenipotenţiari, repre-
zentanţii permanenţi și trimișii – șefi ai misiunilor 
diplomatice – sunt numiţi și rechemaţi din post de 
către Președintele Republicii Moldova, la propunerea 
Guvernului“. [27, art. 10 alin.3] Cât privește aproba-
rea, înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului 
misiunilor diplomatice, aceasta este o măsură care 
se stabilește de Președintele Republicii Moldova, la 
propunerea Guvernului, iniţierea acestor schimbări 
fiind de competenţa Ministerului Afacerilor Externe. 
[27, art. 6 alin. (4)]

Conform art. 86 din Constituția RM, președintele 
Republicii Moldova primește scrisorile de acredita-
re și de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici ai 
altor state în Republica Moldova. Înmânarea scriso-
rilor de acreditare Președintelui Republicii Moldova 
este momentul când ambasadorul străin oficial intră 
în exercitarea deplină a funcţiei sale [13, p. 319]. 
Comparând atribuțiile în domeniul politicii externe 
ale președintelui Republicii Moldova cu atribuțiile 
președinților altor state, trebuie să remarcăm faptul 
că acestea sunt specifice funcției de președinte și nu 
se deosebesc în funcție de regimul politic la statului. 

În SUA, şeful statului exercită politica externă 
personal sau prin reprezentanţi; semnează tratate in-
ternaţionale, care ulterior trebuie ratificate de Senat; 
are dreptul de a încheia Convenţii Executorii, care 
nu trebuie aprobate de către Senat; cu acordul Sena-
tului numeşte ambasadori, consuli şi reprezentanţi în 
organizaţiile internaţionale; primeşte şi acreditează 
ambasadori ai statelor străine. În Republica Fede-
rativă Germană Preşedintele reprezintă Federaţia în 
relaţiile internaţionale, el semnează în numele Fe-
deraţiei tratatele internaționale cu statele străine și 
acreditează şi numeşte miniştrii plenipotenţiari. [15, 
art. 54-60] Cu referire la președintele Franței trebuie 
să remarcăm faptul că el acreditează ambasadorii şi 
trimişii extraordinari pe lângă puterile străine; amba-
sadorii şi trimişii extraordinari străini sunt acreditaţi 
pe lângă Preşedintele Republicii. [17, art. 5-19 ]

Președintele Republicii Moldova este coman-
dantul suprem al forţelor armate. [20, art. 87] 
Constituția RM prevede un comandant suprem al 
forţelor armate în persoana șefului statului și un 
ministru al apărării, de aceea este necesar de a deli-
mita instituţia forţelor armate de armata naţională. 
Astfel, Președintele este Comandantul Suprem al 
Forţelor Armate, componenta de bază a cărora este 
Armata Naţională, condusă de ministrul apărării. 
Constituţia Republicii Moldova a atribuit șefului 
statului funcţia de comandant suprem al forţelor ar-
mate, iar logica legiuitorului se bazează și pe istoria 
entităţilor statale, care a demonstrat că în situaţii 
critice conducerea unipersonală este cea mai efici-
entă. [13, p. 320] Trebuie să subliniem faptul că, 
în exerciţiul funcţiilor sale, Președintele trebuie să 
conlucreze atât cu Guvernul, cât și cu Parlamen-
tul, inclusiv în exercitarea atribuţiilor în dome-
niul apărării. Președintele Republicii Moldova în 
calitate de Comandant Suprem al Forţelor Arma-
te numește în funcţie și destituie din funcţie orice 
persoană din conducerea supremă a forţelor armate, 
cu excepţia ministrului apărării, care este membru 
al Guvernului“. Trebuie să subliniem faptul că în 
calitate de Comandant Suprem al Forţelor Armate, 
Președintele Republicii Moldova „poartă răspunde-
re personală pentru capacitatea de apărare a statului 
și capacitatea de luptă a forţelor armate“ în limitele 
împuternicirilor prevăzute de Constituţie și de alte 
acte normative.

 Președintele Republicii Moldova poate declara, 
cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea 
parţială sau generală. [20, art. 87] Această prevedere 
se bazează pe considerația că funcţia de Comandant 
Suprem al Forţelor Armate, exercitată unipersonal, 
comportă anumite riscuri pentru societate, ca urmare 
a faptului că permite titularului să uzurpeze prin for-
ţă puterea de stat. Pentru aceste motive, art. 66 din 
Constituţie, în domeniul apărării, rezervă Parlamen-
tului așa atribuţii ca aprobarea doctrinei militare a 
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statului, declararea mobilizării parţiale sau generale 
și declararea stării de urgenţă, de asediu și de război. 
[13, p. 321] 

 În caz de agresiune armată îndreptată împotri-
va ţării, Președintele Republicii Moldova ia măsuri 
pentru respingerea agresiunii, declară stare de război 
și le aduce, neîntârziat, la cunoștinţa Parlamentului. 
Potrivit art. 87 din Constituția RM, dacă Parlamentul 
nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 
de ore de la declanșarea agresiunii. În situaţii extrem 
de critice, care nu suportă nicio amânare, și anume în 
caz de agresiune armată împotriva ţării, Președintele 
Republicii Moldova poate lua măsuri pentru respin-
gerea agresiunii și declara stare de război uniperso-
nal, însă este obligat să informeze imediat Parlamen-
tul despre aceasta. Constituția a reglementat și situa-
ţia când Parlamentul este în vacanţă. Astfel, în aceste 
circumstanţe neordinare, Parlamentul se convoacă 
de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii. 
Potrivit art. 67 din Constituția RM, sesiunile extra-
ordinare pot fi convocate de Președintele Parlamen-
tului, la cererea Președintelui Republicii Moldova, 
a Președintelui Parlamentului sau a 1/3 din numărul 
deputaţilor.

Președintele Republicii Moldova poate lua și 
alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale 
și a ordinii publice, în limitele și în condiţiile legii. 
[20, art. 87] Conform alin. (4) al art. 87 din Con-
stituţie, Președintele Republicii Moldova poate lua 
și alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale 
și a ordinii publice, însă aceste măsuri să se înscrie 
în limitele și în condiţiile legilor adoptate în dome-
niul respectiv. Este de remarcat și faptul că pentru a 
se exclude abuzul de putere, Președintele nu poate 
emite unipersonal acte în domeniul apărării, ci este 
obligat să supună aprobării parlamentare astfel de 
acte precum: doctrina militară a statului, concepţia 
securităţii naţionale, structura generală și efectivele 
componentelor Forţelor Armate, regulamentul disci-
plinei militare. [13, p. 321] 

Analizând atribuțiile șefelor de stat în domenul 
apărării trebuie să remarcăm faptul că președintele 
SUA este comandantul şef al armatei şi marinei 
militare a Statelor Unite ale Americii [14, art. 2]. 
Președintele Franței este şeful forţelor armate, iar 
președintele Republicii Federative Germane nu are 
atribuții în domeniul respectiv. Putem concluzio-
na că atribuțiile președintelui în domeniul apărării 
și asigurății ordinii publice sunt caracteristice sta-
telor cu regimul politic prezidențial sau cel semi-
prezidențial. 

Președintele Republicii Moldova îndeplinește și 
următoarele atribuţii: conferă decoraţii și titluri de 
onoare; acordă grade militare supreme prevăzute de 
lege; soluţionează problemele cetăţeniei Republicii 
Moldova și acordă azil politic; numește în funcţii pu-
blice, în condiţiile prevăzute de lege;

Aceste atribuții se referă la exercitarea actului 
guvernării și sunt necesare pentru îndeplinirea pre-
rogativelor de exercitare a puterii de stat, fiind tradi-
ţionale pentru majoritatea sistemelor constituţionale. 
Atribuţiile în cauză pot fi exercitate în principiu uni-
personal, iar șeful de stat, conform rigorilor constitu-
ţionale, reprezintă statul; acordă graţiere individuală; 
poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, 
voinţa asupra problemelor de interes naţional; acor-
dă ranguri diplomatice; conferă grade superioare de 
clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii 
și altor categorii de funcţionari, în condiţiile legii; 
suspendă actele Guvernului ce contravin legislaţiei 
până la adoptarea hotărârii definitive a Curţii Consti-
tuţionale, exercită și alte atribuţii stabilite prin lege. 
[13, p. 321]

În cadrul atibuțiilor menționate supra, acordarea 
gratierii, este o atribuție clasică exercitată de șeful 
statului, fiind realizată atât de președintele SUA, a 
Franței, cât și de președintele Germaniei Federative. 
Posibilitatea de a iniția referendumul este atribuită 
prin Constituție doar președintelui Franței, care are 
dreptul de a supune referendumului orice proiect de 
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lege privind organizarea autorităţilor publice, refor-
mele vizând politica economică, socială sau de me-
diu a naţiunii şi serviciile publice implicate, sau prin 
care se urmăreşte autorizarea ratificării unui tratat 
care, fără să fie contrar Constituţiei, ar avea inciden-
ţe asupra funcţionării instituţiilor. 

Respectiv, analizând prerogativele Președintelui 
trebuie să subliniem faptul că cele mai importan-
te decrete emise de șeful de stat în domeniul poli-
ticii externe și a aparării, acreditării și rechemării 
reprezentanților diplomatici, aprobării înființării, 
desființării sau schimbării rangului misiunilor di-
plomatice, declarării, cu aprobarea prealabilă a 
Parlamentului, a mobilizării parțiale sau generale, 
declararea stării de război, necesită obligatoriu con-
trasemnarea Prim-ministrului. [13, p. 340]

Prin prisma atribuțiilor care revin șefului statului, 
urmează să determinăm dacă președintele face sau 
nu partea din puterea executivă a statului. Referin-
du-ne la problema determinării locului președintelui 
în cadrul autorităților publice, trebuie să remarcăm 
faptul că în unele state executivul este format din-
tr-un organ statal unipersonal, deseori președintele 
fiind ales de către popor, acesta fiind tipic pentru re-
gimurile prezidențiale. În cadrul altui grup de state, 
puterea executivă este bicefală: un șef de stat și un 
șef de Guvern, această situație fiind caracteristică re-
gimului parlamentar. 

În conformitate cu art. 2 din Constituția SUA, 
șeful statului face partea din puterea executivă a 
statului, el este ales de electori, ceea ce reprezintă 
metoda originală pentru alegerea șefului statului. 
Președintele SUA are următoarele atribuții : coman-
dantul şef al armatei şi marinei militare a Statelor 
Unite şi al miliţiei diferitelor state atunci când sunt 
chemate în serviciul activ al Statelor Unite, poa-
te cere, în scris, părerea funcționarului principal al 
fiecărui departament executiv asupra oricărui su-
biect privind îndatoririle funcţiilor respective, poa-
te acorda suspendarea executării şi graţierea pentru 

infracțiunile comise împotriva Statelor Unite, are 
dreptul să încheie tratate internaționale cu condiția 
acordului Senatului, numi ambasadori, alţi funcţio-
nari publici şi consuli, judecători la Curtea Supremă 
prin şi cu avizul şi cu acordul Senatului, Preşedintele 
are puterea de a completa toate locurile vacante care 
pot apărea în intervalul de timp dintre sesiunile Se-
natului, prin delegarea autorităţii de a exercita aceas-
tă putere, care expiră la sfârşitul sesiunii viitoare. 
Președintele poate să convoace ambele Camere sau 
una dintre ele. El poate suspenda sesiunii, în caz de 
dezacord între Camere cu privire la data suspendării 
sesiunii, până la data pe care o apreciază corespunză-
toare; el primeşte ambasadorii şi alţi miniştri publici; 
el veghează la aplicarea corectă a legilor, acordă au-
toritate să-şi exercite puterile tuturor persoanelor cu 
înalte funcţii oficiale în Statele Unite. [14, art. 2]

Trecând nemijlocit la compararea prerogative-
lor Președintelui Republicii Moldova cu cele ale 
Președintlui SUA, observăm că unele atribuții sunt 
identice, printre care dreptului de a acorda grațiere, 
de a încheia tratatele internaționale, de a numi amba-
sadori și reprezentanți diplomatici, dreptul de a con-
voca Parlamentul și deținerea funcției de comandant 
suprem al forțelor armate. Președintele Republicii 
Moldova veghează aplicarea corectă a legilor și a co-
respunderii acestora cu Constituție, având dreptul de 
a sesiza Curtea Constituțională în cazul în care pre-
vederile legii contravin Constituției. Diferența între 
prerogative constă în faptul că Președintele Republi-
cii Moldova numește judecători în Curțile de fond și 
de Apel, iar Președintele SUA are dreptul sî numeas-
că judecători și în Curtea Supremă de Justiție. Altă 
diferență se referă la faptul că Președintele SUA poa-
te suspenda sesiunea parlamentară, iar în conformi-
tate cu Constituția Republicii Moldova prerogativele 
Președintelui se referă doar la dizolvarea Parlamen-
tului, el neavând dreptul de a suspenda funcționarea 
acestuia. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm 
faptul că Președintele Republicii Moldova are mai 
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multe prerogative, decât Președintele SUA, care se 
referă, de exemplu, la atribuții legislative. 

Printre atribuțiile Președintelui francez, se re-
găsesc vegherea respectării Constituţiei, asigurarea 
funcţionării autorităţilor publice. El este garantul in-
dependenţei naţionale, al integrităţii teritoriale şi al 
respectării tratatelor. Preşedintele Republicii este ales 
prin vot universal direct, pentru un mandat de cinci 
ani. Preşedintele Republicii numeşte Primul-ministru, 
Președintele Republicii dispune încetarea activităţii 
Primului-ministru la prezentarea de către acesta a de-
misiei Guvernului. La propunerea Primului-ministru, 
Preşedintele Republicii îi numeşte pe ceilalţi membri 
ai Guvernului şi îi revocă din funcţie. Președintele Re-
publicii prezidează Consiliul de miniştri. Preşedintele 
Republicii promulgă legile în termen de cincisprezece 
zile de la transmiterea către Guvern a legii definitiv 
adoptate. Înainte de expirarea acestui termen, Preşe-
dintele Republicii poate solicita Parlamentului o nouă 
dezbatere pe marginea legii respective sau a unora 
dintre articolele sale. Această nouă dezbatere nu poa-
te fi refuzată. Preşedintele Republicii, la propunerea 
Guvernului, poate supune referendumului orice pro-
iect de lege privind organizarea autorităţilor publice, 
reformele vizând politica economică, socială sau de 
mediu a naţiunii şi serviciile publice implicate, sau 
prin care se urmăreşte autorizarea ratificării unui tratat 
care, fără să fie contrar Constituţiei, ar avea incidenţe 
asupra funcţionării instituţiilor. 

Preşedintele Republicii, după consultarea cu Pri-
mul-ministru şi Preşedinţii Camerelor, poate pro-
nunţa dizolvarea Adunării Naţionale. Preşedintele 
Republicii semnează ordonanţele şi decretele dez-
bătute în cadrul Consiliului de miniştri. Preşedintele 
Republicii face numirile în funcţiile civile şi militare 
ale statului. Preşedintele Republicii acreditează am-
basadorii şi trimişii extraordinari pe lângă puterile 
străine; ambasadorii şi trimişii extraordinari străini 
sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele Republicii. Pre-
şedintele Republicii este şeful forţelor armate. Pre-

şedintele Republicii are dreptul să acorde graţierea 
individuală. Dreptul de a adresa mesaje națiunii, 
Dreptul de a adresa mesajele Camerelor Parlamen-
tului, Preşedintele poate lua cuvântul în faţa Parla-
mentului întrunit, în acest scop, în Congres. Unele 
acte ale Preşedintelui Republicii sunt contrasemnate 
de Primul-ministru şi, dacă este cazul, de miniştrii de 
resort. [17, art. 5-19]

Comparând atribuțiile Șefului de Stat al Repu-
blicii Moldova și al Republicii Franceze trebuie să 
subliniem faptul că printe prerogarivele comune 
ale acestora se numără și statutul de garant al inde-
pendenţei naţionale, al integrităţii teritoriale a țării, 
numirea Prim-ministrului, promulgarea legilor și 
poate dreptul de a solicita o nouă dezbatere a legi-
lor în Parlament care, în cazul Republicii Moldova, 
se manifestă prin refuzul de a promulga proiectul de 
lege și trimiterea lui la reexaminare Parlamentului, 
care nu poate fi refuată de Parlament. Șefii de Stat au 
dreptul de a dizolva Parlamentul, de a numi în funcții 
funcționari și demnitari publici, dreptul de acredita 
ambasadori, a acorda grațierea individuală, a adresa 
mesajele Parlamentului, dreptul de a lua cuvântul în 
cadrul ședințelor Parlamentului. 

Pornind de la cele expuse mai sus, putem afir-
ma că în RM, șeful statului face partea din puterea 
executivă. Un alt argument în favoarea poziționării 
președintelui în cadrul puterii executive poate fi ex-
primat prin faptul că atribuirea preșidintelui unui rol 
de mediator al puterilor de stat poate fi interpretată 
ca încălcarea principiului separației puterilor de stat. 
Acest princpiu este edificator pentru “un stat de drept 
democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi 
libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii uma-
ne, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori 
supreme şi sunt garantate.” [20, art. 1 alin. (3)] 

Concluzii 

Considerăm că fiecare prerogativă trebuie să fie 
clar delimitată și poziționată, cu respectarea prin-
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cipiului separației puterilor în stat. Șefului Statului 
poate fi poziționat în cadrul puterii executive dato-
rită faptului că Republica Moldova reprezintă un 
regim politic mixt, îmbinând calitățile regimului 
parlamentar cât și cele ale regimului prezidențial. În 
cadrul regimului parlamentar există executivul bice-
fal, șeful statului nefiind responsabil în fața parla-
mentului; Guvernul răspunde în fața parlamentului, 
Guvernul se sprijină pe majoritatea parlamentară, 
astfel, președintele poate dizolva Parlamentul. În 
cadrul regimul prezidențial observăm caracterul re-
prezentativ al șefului statului, alegerea acestuia prin 
sufragiul universal și faptul că șeful statului nu poate 
fi demis de Parlament. Respectiv, regimul politic al 
Republicii Moldova reprezintă o îmbinare atât a tră-
săturilor caracteristice regimului parlamentar cât și a 
celor caracteristice regimului prezidențial. În proce-
sul stabilirii locului președintelui în cadrul puterii de 
stat trebuie să ținem cont nu atât de particularitățile 
fincțiilor șefului statului, ci de atribuțiile lui în an-
samblu în toată complexitatea acestora, stabilind ra-
porturi cu alte ramuri ale puterii de stat.
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Procesul penal se manifestă ca un proces de cunoaștere, în care rolul primordial aparține instanțelor de judecată şi 
constă în aflarea adevărului. Elementele care contribuie la realizarea şi cunoașterea adevărului sunt probele. Până la 
soluționarea definitivă a cauzei penale în instanța de judecată, toate problemele fondului cauzei se rezolvă cu ajutorul 
probelor. Proba se manifestă ca un instrument de dovedire, în condițiile contradictorialității procesului penal, când 
părțile folosesc sau propun administrarea probelor în scopul dovedirii susținerilor şi argumentărilor făcute. 

Aprecierea probelor la etapa judecării cauzei în fond este unul dintre cele mai relevante momente ale procesului 
penal. Probele formează „materia principală” pe care subiecții procesului penal o dezvoltă pe întreaga perioadă a 
derulării procesului şi, drept consecință, judecătorul pronunță o soluție conform convingerii personale, întemeiată pe 
normele de drept şi de morală, cu protejarea drepturilor şi intereselor justițiabililor. Aprecierea liberă a probelor bazată 
pe convingerea intimă este un element important prin care se asigură independența judecătorului în cadrul procedurii de 
judecată. Legea procesual penală conține o serie de reglementări importante care reliefează întreaga esență a concepte-
lor de „libera apreciere a probelor” şi de „intima convingere a judecătorului”. 

Cuvinte-cheie: proces penal, probă, judecător, sentință, instanță de judecată, infracțiune, convingere intimă. 

THE CONCEpT „FREE ASSESSMENT OF EVIDENCE” AGAINST                                                                         
THE CONCEpT „jUDGE’S INTIMATE CONVICTION”

 The criminal process manifests itself as a process of knowledge, in which the primary role belongs to the courts and 
consists in finding out the truth. The elements that contribute to the realization and knowledge of the truth are the eviden-
ce. Until the final settlement of the criminal case before the court, all the problems of the merits of the case are solved with 
the help of evidence. Evidence is manifested as a tool of proof, given the adversarial nature of the criminal process, when 
the parties use or propose the administration of evidence in order to prove the claims and arguments made.

The assessment of the evidence at the trial stage is one of the most relevant moments of the criminal process. The 
assessment of evidence in criminal proceedings forms the “main matter” that the subjects of criminal proceedings deve-
lop throughout the trial and as a result, the judge pronounces a solution according to personal conviction, based on the 
rules of law and morals, protecting the rights and interests of litigants. The free assessment of evidence based on intimate 
conviction is an important element in ensuring the independence of the judge in the trial. The criminal procedural law 
contains a series of important regulations that highlight the whole essence of the concepts of „free assessment of eviden-
ce” and „intimate conviction of the judge”.

Keywords: criminal trial, evidence, judge, sentence, court, crime, intimate conviction.
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LE CONCEpT „LA LIBRE éVALUATION DES pREUVES” EN RELATION AVEC LE CONCEpT                                  
„LA CONVICTION INTIME DU jUGE”

Le processus pénal se manifeste comme un processus de connaissance, dans lequel le rôle principal appartient aux 
tribunaux et consiste à découvrir la vérité. Les éléments qui contribuent à la réalisation et à la connaissance de la vérité 
sont la preuve. Jusqu’au règlement final de l’affaire pénale devant le tribunal, tous les problèmes de fond de l’affaire sont 
résolus à l’aide de preuves. La preuve se manifeste comme un outil de preuve, étant donné la nature contradictoire de la 
procédure pénale, lorsque les parties utilisent ou proposent l’administration de preuves pour prouver les allégations et 
les arguments avancés.

L’évaluation de la preuve au stade du procès est l’un des moments les plus pertinents du processus pénal. L’évaluation 
des éléments de preuve dans le cadre de la procédure pénale constitue le „principal” que les sujets de la procédure pénale 
développent tout au long du procès et, par conséquent, le juge prononce une solution en fonction de la conviction person-
nelle, fondée sur les règles de droit et de morale, protégeant les droits et les intérêts des justiciables. La libre appréciation 
de la preuve fondée sur une condamnation intime est un élément important pour garantir l’indépendance du juge dans le 
procès. Le droit de procédure pénale contient une série de règlements importants qui mettent en évidence toute l’essence 
des concepts de „libre appréciation de la prevue” et de „condamnation intime du juge”.

Mots-clés: procès pénal, preuve, juge, sentence, tribunal, crime, conviction intime.

КОНЦЕПЦИЯ „СВОБОДНАЯ ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ” ПО ОТНОШЕНИЮ                                                      
К КОНЦЕПЦИИ „ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ СУДЬИ”

 Уголовный процесс проявляется как процесс познания, в рамках которого основная роль принадлежит судам 
и заключается данная роль в установлении истины. Элементы, которые способствуют осознанию и познанию 
истины, называются доказательствами. До окончательного разрешения уголовного дела в суде все вопросы по 
существу дела решаются с помощью доказательств. Доказательства - это инструмент для принятия объ-
ективного решения, учитывая состязательный характер уголовного процесса, когда стороны используют или 
предлагают использовать доказательства для подтверждения заявленных требований и аргументов.

оценка доказательств на стадии судебного разбирательства – один из самых актуальных моментов уголовно-
го процесса. Этот фактор в уголовном судопроизводстве является „основным вопросом”, который субъекты уго-
ловного судопроизводства разрабатывают на протяжении всего судебного разбирательства, по итогам которого 
судья выносит решение в соответствии с личным убеждением, на основе норм права и морали, защищая права и 
интересы сторон в судебном процессе. оценка доказательств, основанная на личном убеждении судьи, - важный 
элемент обеспечения независимости судьи. Уголовно-процессуальный закон содержит ряд важных положений, 
подчеркивающих всю суть понятий „свободная оценка доказательств” и „личное убеждение судьи”.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, судья, приговор, суд, преступление, личное убеждение.

Considerații generale
Având ca scop constatarea la timp și în mod com-

plet a faptelor care constituie infracțiuni, procesul 
penal contribuie la apărarea ordinii de drept, a drep-
turilor și libertăților omului, la prevenirea săvârșirii 
de noi infracțiuni, precum și la educarea persoanelor 
în vederea respectării actelor normative, în special a 
normelor legii penale. Procesul penal se manifestă 

ca un proces de cunoaștere, în care rolul primordial 
aparține instanțelor de judecată şi constă în aflarea 
adevărului. 

În doctrina de specialitate s-a menționat că ele-
mentul principal care contribuie la realizarea şi 
cunoașterea adevărului în procesul penal sunt pro-
bele. Acestea manifestă un rol fundamental în 
soluționarea cauzelor penale iar întregul proces penal 
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oscilează în jurul problemei probelor. [11, p. 53] Din 
punct de vedere gnoseologic, proba este un instru-
ment de cunoaștere prin care instanțele de judecată 
ajung să afle adevărul. [15, p. 67] Din punct de ve-
dere etimologic, proba se manifestă ca un instrument 
de dovedire, în condițiile contradictorialității proce-
sului penal, când părțile folosesc sau propun admi-
nistrarea probelor în scopul dovedirii susținerilor şi 
argumentărilor făcute. [16, p. 111-112]

Aprecierea probelor la etapa judecării cauzei în 
fond este unul dintre cele mai relevante momente ale 
procesului penal. Acest fapt se explică prin aceea că, 
întreaga activitate complexă a organului de urmărire 
penală, inclusiv munca ce a fost depusă şi toate pro-
bele acumulate de către ofiţerii de urmărire penală, 
se materializează în soluția ce va fi pronunțată de că-
tre instanța de judecată. [17, p. 123-124] În aşa mod, 
aprecierea probelor în procesul penal formează „ma-
teria principală” pe care subiecţii procesului penal o 
dezvoltă pe întreaga perioadă a derulării procesului 
şi, în rezultat, judecătorul pronunţă o soluţie con-
form convingerii personale, întemeiată pe normele 
de drept şi de morală, cu protejarea drepturilor şi in-
tereselor justițiabililor. 

Aprecierea liberă a probelor bazată pe convin-
gerea intimă este un element important prin care se 
asigură independența judecătorului în cadrul proce-
durii de judecată. Având în vedere relaţia de sino-
nimie care există între conceptele „independență” 
și „libertate”, principiul libertății de apreciere a 
probelor poate fi parafrazat ca fiind independența 
judecătorului în aprecierea probelor. [18, p. 84] 
Desigur, acest principiu este inerent nu doar jude-
cătorului, dar și persoanelor care efectuează urmă-
rirea penală. Or, până la expedierea cauzei penale 
în instanţa de judecată, aprecierea probelor se face 
conform convingerii lăuntrice a procurorului şi a 
ofiţerului de urmărire penală. Astfel că pe întreaga 
durată a desfășurării procesului penal, aprecierea 
probelor are o valoare incontestabilă. 

Reflecții normative
Legea procesual penală conţine o serie de regle-

mentări importante care reliefează întreaga esenţă a 
conceptelor de „libera apreciere a probelor” şi de „in-
tima convingere a judecătorului”. Așadar, în confor-
mitate cu art.26 din Codul de procedură penală [2], la 
înfăptuirea justiţiei în cauzele penale, judecătorii sunt 
independenți, se supun doar legii, judecă materialele 
şi cauzele penale conform legii şi propriei convin-
geri bazate pe probele cercetate în cadrul procedurii 
judiciare. Judecătorul nu trebuie să fie predispus să 
accepte concluziile date de organul de urmărire pe-
nală în defavoarea inculpatului sau să înceapă o ju-
decată de la ideea preconcepută că acesta a comis o 
infracțiune ce constituie obiectul învinuirii. În art. 27 
din Cod este stipulat că judecătorul apreciază probele 
în conformitate cu propria lui convingere, formată în 
urma cercetării tuturor probelor administrate, iar nor-
ma de la art.100 alin. (4) din Cod prevede că probele 
administrate în cauza penală vor fi verificate sub toa-
te aspectele, complet şi obiectiv. De asemenea, legiu-
itorul a reglementat că verificarea probelor constă în 
analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte 
probe, administrarea de noi probe şi verificarea sursei 
din care provin probele.

Cel mai relevant moment al aprecierii probelor 
se manifestă cu ocazia deliberării finale, atunci când 
instanţa de judecată trebuie să-şi formeze o părere 
personală în raport cu materialul probator colectat 
pe parcursul derulării procesului penal. Se înţelege 
că acest punct de vedere al organului judiciar nu 
trebuie să constituie o părere pur subiectivă – chiar 
dacă uneori opinia unui judecător poate să fie diferită 
de cea a altui judecător din complet – soluționarea 
cauzei şi felul în care se apreciază probele urmând 
să fie întemeiată pe evaluarea corectă a faptelor în 
conștiința judecătorului şi pe înţelegerea exactă a 
circumstanțelor. 

Deoarece sentinţa pronunţată poate să influențeze 
în mod radical viaţa unor persoane, judecătorul tre-



84 Revista Națională de Drept

buie să ştie pe deplin realitatea tuturor împrejurărilor 
cauzei penale, astfel încât acesta să fie sigur că sen-
tinţa pe care o va pronunţa este una corectă. [13, p. 
16] Organul judiciar face o sinteză a tuturor dovezilor 
acumulate în cauza penală şi îşi întemeiază sentinţa 
numai pe probele care au fost cercetate în şedinţa de 
judecată. Sentinţa instanţei de judecată trebuie să fie 
legală, întemeiată şi motivată (art. 384 alin. (3) din 
Codul de procedură penală). În același context, este 
indicat că sentinţa de condamnare nu poate fi bazată 
pe presupuneri (art. 389 alin. (2) din Cod).

Judecătorul va acorda o atenţie sporită atât probe-
lor administrate în faza de urmărire penală, cât şi ce-
lor prezentate în cursul cercetării judecătoreşti. Toate 
probele administrate vor beneficia de incidenţa prin-
cipiilor contradictorialității, publicității şi oralității. 
Fie că sunt probe noi, fie că au fost acumulate în cur-
sul urmăririi penale, probele nu beneficiază de vreo 
ordine de preferinţă a puterii lor probante. Deducem, 
așadar, că aprecierea probelor este o activitate esen-
ţială în cadrul procesului judiciar şi, în consecinţă, ea 
trebuie efectuată prin garantarea tuturor drepturilor 
procesuale ale părţilor, în special faţă de inculpat. 

Instanța de judecată îşi asumă sarcina de a deter-
mina admisibilitatea probelor prin aplicarea norme-
lor din Codul de procedură penală într-un mod care 
să corespundă jurisprudenței Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului. Anume în acest scop, legis-
latorul moldovean a stabilit în art. 383 alin. (1) din 
Codul de procedură penală că, dacă în cursul delibe-
rării instanţa constată că o anumită circumstanță ne-
cesită concretizare pentru justa soluționare a cauzei, 
instanța poate relua cercetarea judecătorească prin 
încheiere motivată.

Având în calitate de suport legal norma de la 
art.101 din Codul de procedură penală, conchi-
dem că organul judiciar trebuie să aprecieze fiecare 
probă sub toate aspectele din punctul de vedere al 
pertinenței, concludentei, utilității şi veridicității ei, 
iar toate probele în ansamblu – din punctul de vede-

re al coroborării lor. Nici o probă nu poate avea va-
loare dinainte stabilită. Totodată, conducându-ne de 
principiul prezumţiei nevinovăţiei stipulat în art. 8 al 
Codului de procedură penală, concluziile despre vi-
novăţia persoanei de săvârşirea infracţiunii nu pot fi 
întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea 
învinuirii care nu pot fi înlăturate, se interpretează în 
favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului. 

Legea procesual penală stabileşte că organul ju-
diciar are obligaţia de a pune la baza hotărârii sale 
doar acele probe, la cercetarea cărora au avut acces, în 
egală măsură, toate părţile şi să motiveze în hotărâre 
admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probe-
lor ce au fost administrate. În acelaşi context, Curtea 
Constituțională a R.M. a subliniat că libera apreciere 
a probelor exclude posibilitatea conferirii unei puteri 
probante dinainte stabilite unei probe. Aprecierea fie-
cărei probe se face de instanța de judecată ca urmare a 
examinării conjugate a tuturor probelor administrate, 
în scopul aflării adevărului. [4] Libera apreciere a pro-
belor nu presupune arbitrariu, ci libertatea de a aprecia 
probele în mod rezonabil și imparțial, iar rezultatele 
aprecierii probelor sunt prezentate de către instanța de 
judecată în acte procedurale, care trebuie să fie mo-
tivate în mod obiectiv și sub toate aspectele potrivit 
legii. Motivarea constă în faptul că la admiterea unor 
probe și la respingerea altora judecătorul este obligat 
să prezinte argumentele unei asemenea soluții. [5]

În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a 
R.M. a motivat că judecătorii trebuie să ia decizii în 
deplină libertate şi să acţioneze fără restricţii şi fără 
a fi obiectul unor influenţe, presiuni, ameninţări sau 
intervenţii nelegale, directe sau indirecte, indiferent 
din partea cărei persoane vin şi sub ce motiv. [6] Sunt 
relevante şi argumentele Curții Constituționale a 
R.M. care, în Hotărârea nr.18 din 22.05.2017 privind 
excepţia de neconstituționalitate a unor prevederi 
din Codul de procedură penală (intima convingere a 
judecătorului), a reținut că libera apreciere a probe-
lor este strâns legată de regula cercetării sub toate as-
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pectele, complet și obiectiv a circumstanțelor cauzei 
și probelor. Astfel, Curtea a menționat că dispozițiile 
potrivit cărora probele sunt supuse liberei aprecieri 
a judecătorului urmează a fi interpretate în sensul în 
care propria sa convingere este formată în urma cer-
cetării tuturor probelor administrate.

În plan internațional, există o serie de instrumen-
te juridice care au consacrat şi au dezvoltat garanțiile 
independenței judecătorilor. Astfel, potrivit Principi-
ilor de la Bangalore, judecătorul trebuie să îşi exer-
cite funcţia judiciară în mod independent, pe baza 
propriei aprecieri a faptelor şi în concordanţă cu spi-
ritul legii, fără influențe externe, sugestii, presiuni, 
ameninţări şi fără vreun amestec, direct sau indirect, 
indiferent de la cine ar proveni şi sub ce motiv (Re-
zoluţia ONU 2003/43 din 29 aprilie 2003). În Reco-
mandarea CM/Rec (2010) a Comitetului Miniștrilor 
al Consiliului Europei către statele membre cu pri-
vire la judecători s-a menționat că toate persoane-
le care au legătură cu un caz, inclusiv organismele 
publice sau reprezentanții lor, trebuie să se supună 
autorității judecătorului.

Judecătorii trebuie să beneficieze de libertate ne-
îngrădită de a soluţiona în mod imparţial cauzele, în 
conformitate cu legea şi cu propria apreciere a fapte-
lor. În acest sens, și Comisia de la Veneția a declarat 
că un judecător este liber să își expună opinia, să sta-
bilească faptele și să aplice legea în toate problemele 
conform propriei sale convingeri și nu este obligat 
să se justifice în fața nimănui, nici chiar în fața altor 
judecători și/sau președintele instanței, pentru modul 
în care a înțeles legea și a stabilit faptele. Acestea 
sunt garanțiile de bază care să asigure independența 
judecătorului de a judeca cauzele cu imparțialitate, 
conform conștiinței sale și interpretării pe care a 
dat-o faptelor, și în conformitate cu legea aplicabilă. 

Opinii doctrinare
Marea majoritate a autorilor din sfera dreptului 

procesual penal, atunci când se referă la convinge-

rea judecătorului, folosesc sintagma „convingere 
intimă”. Cercetând problema dată, autorul român 
A.Sava a ajuns la concluzia că „convingerea intimă” 
nu are sensul de opinie subiectivă, ci înțelesul de cer-
titudine dobândită de judecător în urma examinării 
tuturor probelor în ansamblu, sub toate aspectele, în 
mod obiectiv și călăuzindu-se de lege. Convingerea 
se formează prin aprecierea probelor, nu a normelor. 
Judecătorul va trebui să înveţe să aplice legea şi în 
spiritul ei, nu doar în litera ei. [12, p. 51-52] Ne rali-
em opiniei expusă de A.Sava şi credem că libertatea 
de convingere a judecătorului nu poate fi înțeleasă pe 
deplin decât atunci când are ca efect „transformarea” 
judecătorului dintr-un mecanism de aplicare a legii, 
într-un om, rolul căruia este de a apăra interesele și 
a rezolva conflictele justițiabililor în cel mai adecvat 
mod.

În opinia A.Crişu, intima convingere nu constituie 
o intuiție pur subiectivă, ci un sentiment de certitudi-
ne fermă despre existența sau inexistența unei fapte, 
convingerea întemeindu-se pe raționament şi argu-
mente logice. [3, p. 55] Mai mult decât atât, A.Crişu 
este de părere că formarea convingerii este rezultatul 
unui proces intelectiv prin care probele administrate 
se reflectă complet şi exact în conștiința persoanelor 
abilitate cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei şi le pro-
duc un sentiment de certitudine în legătură cu fapta 
dovedită [3, p. 83]. Cu toate acestea, noi credem că 
intima convingere, chiar dacă nu constituie o probă, 
ci rezultatul acesteia, rămâne un sistem din care su-
biectivismul nu poate fi exclus.

Subliniem faptul că legiuitorul moldovean a in-
stituit criterii clare de apreciere a probelor. Astfel, 
potrivit art. 101 alin. (1) din Codul de procedură 
penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din 
punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilită-
ţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu 
- din punct de vedere al coroborării lor. 

În acelaşi timp, aprecierea probelor după propria 
convingere a judecătorului nu trebuie confundată cu 
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aprecierea după impresie, care este produsul unor 
perceperi emoționale. Totodată, libera apreciere a 
probelor nu înseamnă arbitrariu, ci libertatea de a 
aprecia probele în mod rezonabil și imparțial, iar 
rezultatele aprecierii probelor sunt expuse de către 
instanța de judecată în acte procedurale, care trebuie 
să fie motivate în mod obiectiv și sub toate aspectele 
potrivit legii. [19, p. 88] Motivarea se exprimă prin 
faptul că la admiterea unor probe și la respingerea 
altora judecătorul este obligat să indice motivele de 
fapt şi de drept ale unei asemenea soluții.

În literatura juridică au fost realizate multi-
ple încercări de a face distincție între principiile 
independenței judecătorului și libertăţii de apreciere 
a probelor. Astfel, conform opiniei cercetătorului ro-
mân I. Neagu [10, p. 454], aprecierea probelor este 
unul dintre cele mai importante momente ale proce-
sului penal, deoarece întregul volum de muncă de-
pus de către organele de urmărire penală, instanțele 
judecătorești, cât și de către părțile din proces se 
concretizează în soluția ce va fi dată în urma unei 
activități.

Din perspectiva juridică, garanția „intimei 
convingeri” este dublă, pornind de la principiul 
constituțional al separației puterilor în stat, care 
trebuie prevăzut expres în orice constituție demo-
cratică și terminând cu principiul independenței 
judecătorilor și supunerii lor numai legii. Credem 
că această dublă garanție este obligatorie și pen-
tru celelalte categorii ce funcționează în sistemul 
autorităților publice, răspunzătoare de aplicarea co-
rectă a legilor.

Autorii români I.T. Butoi și T. Butoi au pornit în 
examinarea acestui concept de la descrierea pe care a 
făcut-o Hegel „ultimul cuvânt în decizie îl constituie 
convingerea subiectivă și conștiința (animi-senten-
tia), așa cum, în ce privește dovada care se sprijină 
pe declarațiile și mărturiile altora, jurământul ră-
mâne ultima garanție, deși subiectivă”. [1, p. 112] 
Este reliefat prin aceste precizări subiectivismul 

hotărârilor pe care le pronunţă judecătorul, dar mai 
ales componența psihologică firească pe care o are 
instituția deliberării, exprimată prin intima convin-
gere a celui care pronunță actul judecătoresc.

Justiția modernă trebuie să urmărească „dreptatea 
obiectivă” și nepărtinitoare pe temeiurile legale ale 
statului de drept, iar nu dreptatea subiectivă așa cum 
o înțelege fiecare, iar față de acest obiectiv generos 
și deloc utopic, buna credință reprezintă puterea di-
vină cu care sunt investiți judecătorii. Buna-credință 
este puterea virtuală care mijlocește actul de justiție, 
este dreptul imprescriptibil al puterii judecătorești de 
a ține cont de buna-credință a justițiabililor, de a o 
aprecia și de a stabili dreptatea. Dreptatea, la rân-
dul său, este valoare constituțională și ea nu trebuie 
să rămână un simplu ideal, ci trebuie să fie în mod 
real garantată de către puterile statului, dar mai ales 
de către puterea judecătorească, acesta fiind funcția 
principală a judecătorului - de a stabili adevărul după 
intima lui convingere. [9, p. 52] Aceasta dreptate tre-
buie efectuată în cursul judecății după conștiința și 
după echitate, nu numai după lege, dreptatea fiind 
mai presus ca legea. 

„Intima convingere a judecătorului” în pro-
cesul penal operează concludent cu principiul 
independenței judecătorului, acest principiu îi impli-
că în activitatea sa cerința soluționării litigiilor fără 
imixtiunea unui organ de stat sau din partea vreunei 
persoane. [3, p. 87] Independența este necesară pen-
tru a asigura imparțialitatea față de părțile în proces, 
acesta păstrându-și o atitudine echidistantă fața de 
părțile din proces. 

Analizând doctrina rusească la acest comparti-
ment, am sesizat multitudinea de opinii expuse în lu-
crările științifice a multor savanți. De exemplu, A.P. 
Sevastianov susţine că în cazul sentinței, normele 
stricte stabilite prin lege sunt aproape întotdeauna 
combinate cu o măsură de discreție judiciară. [20, 
p. 54] Problema o vede în principal – cât de largi 
sunt limitele puterii de apreciere judiciară, la alege-
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rea tipului și dimensiunii pedepsei. Necesitatea de a 
aborda problema oportunității de a restrânge limite-
le discreției judiciare în condamnare face relevantă 
studierea practicilor existente de alegere a tipului 
și a cuantumului pedepsei, care se bazează în mare 
măsură pe discreția judiciară. De asemenea, este re-
levantă problema modului în care această practică 
respectă cerințele moderne și asigură numirea unei 
pedepse corecte.

Cercetătoarea A.A.Pivovarova, în lucrarea de 
disertaţie a menţionat că legislativul, la stabilirea 
regulilor de stabilire a pedepsei penale, folosește 
sancțiuni prestabilite şi oferă judecătorului posibi-
litatea aprecierii individuale la stabilirea pedepsei. 
Aprecierea judecătorului – este dreptul acordat de 
lege judecătorului de a alege una din sancțiunile 
în conformitate cu propria sa convingere. Intima 
convingere reprezintă un element al conștientizării 
juridice. Astfel, și regulile de stabilire a pedepsei, 
și conștientizarea judecătorului, ce include în sine 
cunoștințele sale juridice, asimilarea procedurilor 
de judecată, psihologiei judiciare dar și emoțiile, 
constituie elementele formării deciziei despre pe-
deapsa cuvenită. [21, p. 93] În lumina celor expuse, 
autorul este de părere că la stabilirea pedepsei este 
necesar de a ține cont de regulile de etică a judecă-
torului.

Legislația Federației Ruse, de asemenea nu oferă 
o noțiune juridică a conceptului de „intimă convin-
gere”, dar privitor la acest subiect, în literatura juri-
dică există o opinie comună că, „intima convingere” 
constă în sentimentul de încredere în cunoștințele și 
concluziile proprii precum și în propria decizie. Ast-
fel, cercetătorul A.V. Smirnov a opinat că „propria 
convingere” pe un caz concret, se formează la jude-
cători în momentul citirii discursului procurorului și 
finalizării cercetării judecătorești. Conducându-se de 
această „convingere”, judecătorul în camera de deli-
berare face o apreciere finală a probelor cercetate în 
ședințele de judecată. [22, p. 45] În opinia autorului, 

însăși aprecierea probelor în rezultatul examinării și 
soluționării cauzelor penale se desfășoară etapizat, 
divizându-se în etapele primară și finală, la fel cum 
și procesul în întregime are mai multe etape.

În aprecierea aceluiași subiect, A.F.Galuşko a 
menționat că în momentul aprecierii proprii a fap-
telor constatate în procesul examinării, judecătorul 
„simte” acea povară a propriei răspunderi pentru 
corectitudinea deciziei luate, sentiment bazat pe 
emoție și încordare intelectuală. [14, p. 148] Ace-
laşi autor a subliniat că per ansamblu, în literatura 
rusă este susținută ideea că răspunsul la întrebarea 
dacă o acțiune sau alta a judecătorului este corectă, 
nu trebuie apreciată prin prisma libertății acestuia 
de a acționa conform propriei convingeri, dar prin 
prisma limitelor juridice puse la dispoziția judecă-
torului care corespund principiului echității conform 
adagiului latin „discretio est scire per legem quid sit 
justum”.

Reflecții jurisprudențiale
De-a lungul timpului, odată cu modificările ope-

rate în legislație, a avut de suferit și sensul concepu-
tului de „intima convingere a judecătorului”. Aceas-
ta este explicația prin care Curtea Constituțională 
a României a format două opinii diametral opu-
se cu referire la acest subiect. Astfel, prin Decizia 
nr.171 din 23 mai 2001, Curtea a declarat ca fiind 
neconstituțională prevederea art. 63 alin. (2) din Co-
dul de procedură penală (redacția Legii din 1963), 
prin care se stabilea posibilitatea organului de urmă-
rire penală ori a instanței de judecată să aprecieze 
fiecare probă potrivit „intimei convingeri” și condu-
cându-se după „conștiința” lor. S-a constat că aceas-
tă dispoziție contravine prevederilor art.123 alin. (2) 
din Constituția României, potrivit cărora „judecăto-
rii sunt independenți şi se supun numai legii”. [7] 

Or, prin reglementarea cenzurată, legislația la 
acel moment permitea judecătorului să se conducă 
după „conștiința” sa care spre deosebire de „con-
vingere” presupune un sentiment intuitiv pe care 
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ființa umană îl are despre propria existență, deci o 
cunoaștere reflexivă vis-a-vis de situațiile și lucru-
rile din jurul său.

În acest sens, subliniem că în perioada 1990-
1991, Senatul a respins propunerile de modificare a 
proiectului Constituției României, formulate de unii 
deputați, cu privire la inserarea și a altor criterii pen-
tru înfăptuirea justiției, cum ar fi acela ca judecătorii 
să se supună nu doar legii, dar și „conștiinței lor” 
sau „intimei convingeri”, cu motivarea că, într-un 
stat de drept, legea trebuie să cuprinde prin extensie, 
inclusiv convingerea intimă a judecătorului sau, al-
tfel spus, intima convingere nu poată să contravină 
legii. În cele din urmă, Senatul a adoptat sintagma 
„în activitatea lor, judecătorii sunt independenți și se 
supun numai legii”.

O altă accepțiune a aceluiași concept, Curtea 
Constituțională a României l-a prezentat prin De-
cizia nr. 778 din 17.11.2015 prin care a fost su-
pusă controlului de constituționalitate cuprinsul 
dispozițiilor art. 100 alin. (2) și art.103 alin. (2) din 
Codul de procedură penală, a noțiunii de „convin-
gerea” instanței. Curtea Constituțională a României 
a statuat că „convingerea” magistratului reprezintă 
acea stare a unei persoane răspunzătoare de aplica-
rea legii, bazată pe buna credință, care este împăca-
tă cu propria conștiință morală care a îndrumat-o în 
aflarea adevărului prin utilizarea tuturor mijloace-
lor legale respectiv a probelor. Convingerea ce stă 
la baza hotărârilor pe care un judecător le pronunță 
are drept fundament o conștiință juridică ce se for-
mează numai după epuizarea duelului judiciar. S-a 
statuat că pentru a ajunge la o anumită convingere, 
judecătorul va face o analiză logică, științifică și 
riguroasă a faptelor relevate, cu respectarea prin-
cipiilor legale referitoare la loialitatea administrării 
probelor și a aprecierii lor ca un tot unitar. Așa fi-
ind, câtă vreme convingerea magistratului respectă 
principiul constituțional al independenței judecăto-
rului, care se supune numai legii, atunci ea nu poate 

fi privită ca un impediment în înfăptuirea actului de 
justiție, ci dimpotrivă ca o garanție a lui.

Legislația Republicii Moldova, în special 
legislația procedurală nu oferă noțiunea legală a 
acestui concept. Aceasta este interpretată ținând cont 
de etimologia cuvintelor „intimă” și „convingere”. 
Potrivit principiilor „independenței judecătorului” 
și „rolului activ a judecătorului”, activitatea jude-
cătorească presupune o responsabilitate și diligență 
maximală fiind necesar pentru stabilirea unui adevăr 
obiectiv si pronunțarea unei decizii legale. Totuși 
aceste principii activează în cumul cu „principiul 
supunerii judecătorului numai față de lege”, adică 
exclude liberului arbitru a judecătorului. 

Un interes aparte manifestă jurisprudența Curții 
Europene a Drepturilor Omului. Cu referire la 
garanțiile unui proces echitabil Curtea Europeană a 
stabilit că imparțialitatea judecătorului se apreciază 
atât conform unei abordări subiective, care ia în con-
siderare convingerile personale sau interesele jude-
cătorului într-o cauză, cât şi conform unui test obiec-
tiv, care stabileşte dacă judecătorul a oferit garanții 
suficiente pentru a exclude vreo îndoială motivată 
din acest punct de vedere (hotărârea Demicoli vs. 
Malta din 27 august 1991). Totodată, imparțialitatea 
subiectivă este prezumată până la proba contrară, în 
schimb, aprecierea obiectivă a imparțialității con-
stă în analiza dacă anumite împrejurări care pot fi 
verificate dau naștere unor suspiciuni de lipsă de 
imparțialitate. De asemenea, judecătorii trebuie să 
beneficieze de libertate neîngrădită de a soluționa în 
mod imparțial cauzele, în conformitate cu legea şi cu 
propria apreciere a faptelor. 

În acest sens, și Comisia de la Veneția drept răs-
puns la scrisoarea din 12.01.2017 a președintelui 
Curții Constituționale a R.M. [8], a declarat că „un 
judecător este liber să își expună opinia, să stabi-
lească faptele și să aplice legea în toate problemele 
conform propriei sale convingeri și nu este obligat 
să se justifice în fața nimănui, nici chiar în fața altor 
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judecători și/sau președintele instanței, pentru mo-
dul în care a înțeles legea și a stabilit faptele. Acestea 
sunt garanțiile de bază care să asigure independența 
judecătorului de a judeca cauzele cu imparțialitate, 
conform conștiinței sale și interpretării pe care a 
dat-o faptelor, și în conformitate cu legea aplicabi-
lă”. Suplimentar, Comisia de la Veneția a menționat 
că „Sistemele juridice din Uniunea Europeană sunt 
foarte diferite în ceea ce privește rolul delegat jude-
cătorului în raport cu organul legislativ și cu părțile 
în proces. Tehnicile de creație legislativă în siste-
mul european sunt variate şi lasă judecătorului mai 
mult spațiu de interpretare. Cu toate acestea, întot-
deauna va exista un anumit element de discreție la 
interpretarea legilor, stabilirea faptelor și aprecie-
rea probelor. Aceasta este esența funcției judiciare 
și reprezintă un element de bază al independenței 
judecătorului”. 

Analizând în ansamblu cele expuse, se conturea-
ză concluzia că sintagma de „intima convingere” a 
judecătorului trebuie tratată întotdeauna prin prisma 
a două laturi: cea subiectivă și cea obiectivă. Prima 
reprezintă un amalgam de factori umani: psihologie, 
emoție, caracter; în timp ce latura obiectivă este vector 
legal. Aceste două componente sunt interdependente. 
Totuși la conturarea unei decizii corecte, „legea” va fi 
baza „aprecierii subiective” a judecătorului.

La nivel național, conceptul de „intima convinge-
re” mai este „garantat” și fundamentat de prevederi-
le art. 339 alin. (7) din Codul de procedură penală, 
ce stipulează că, în cazul în care unul din judecătorii 
completului de judecată are o opinie separată, el o 
expune în scris, motivând-o, totodată fiind obligat să 
semneze hotărârea adoptată cu majoritatea de voturi. 
De aici se desprinde concluzia că, chiar dacă cauza 
este examinată de un complet de judecată, unde de-
cizia finală este adoptată cu votul majorității, fiecare 
membru al completului are dreptul de a-și expune 
propria opinie referitor la procesul de apreciere a 
probelor. Acest fapt evidențiază încă o dată „garan-

tul” independenței judecătorului în sistemul de drept 
al Republicii Moldova.

Concluzii şi recomandări
Generalizând cele expuse, putem conchide că 

aflarea adevărului în cauzele penale este posibilă 
doar în baza unei aprecieri libere a probelor conform 
propriei convingeri de către autoritatea judiciară ce 
înfăptuiește justiția. 

 Intima convingere a judecătorului este un con-
cept care necesită o cercetare aprofundată, deoarece 
poate să persiste riscul major ca sintagma să fie in-
terpretată în mod extensiv, cu denaturarea sensului 
adevărat al noțiunii. Deși există un anumit element 
de discreție la interpretarea legilor, stabilirea faptelor 
și aprecierea probelor, suntem de opinia că „intima 
convingere a judecătorului” urmează să opereze în 
limita cadrului legal. Or, „intima convingere a jude-
cătorului” în luarea unei decizii nu are sensul unei 
simple opinii subiective a judecătorului, ci acela al 
certitudinii dobândite de acesta în mod obiectiv, pe 
bază de probe incontestabile. Credem că conștiința 
juridică este factorul principal pe care intima con-
vingere se formează. 

Propria convingere a judecătorului nu este în-
temeiată doar pe argumente logice de ordin perso-
nal, ci pe rezultatul examinării și aprecierii probelor 
acumulate în modul stabilit de lege. În acelaşi timp, 
aprecierea probelor și examinarea cauzelor conform 
propriei convingeri manifestă o parte componentă 
a principiului independenței judecătorului. Propria 
convingere urmează a fi fundamentată pe dispozițiile 
actului normativ și pe probele cercetate în ședința de 
judecată. 

Suntem de opinia că libertatea de convingere poate 
fi înțeleasă pe deplin numai dacă are ca efect „trans-
formarea” judecătorului dintr-un mecanism de aplicat 
litera legii, într-un om care înţelege că are de-a face 
cu oameni şi că rolul său este de a le apăra interesele 
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şi a le soluţiona conflictele în cel mai adecvat mod 
cu putinţă. Firește, toate acestea cer timp, dedicație 
şi încredere în statutul de judecător. Mai precis, o 
conștientizare a faptului că justiţia reprezintă o putere 
separată, independentă şi că tocmai de aceea i s-a dat 
această putere şi libertate în apreciere: pentru a găsi 
soluţii şi pentru a şi le asuma, dacă este convins că ast-
fel îşi îndeplineşte sarcina în limitele cadrului legal. 

Expunându-ne punctul de vedere, credem că pen-
tru aflarea adevărului într-o cauză penală, un rol im-
portant revine controlului judiciar. Practica denotă 
faptul că în activitatea de înfăptuire a justiţiei pot sur-
veni greşeli. Anume controlul judiciar al hotărârilor 
judecătoreşti face posibilă depistarea şi înlăturarea 
unor eventuale erori judiciare. Graţie prezenţei mai 
multor grade de jurisdicţie, examinarea unei cauze 
penale se face pe mai multe nivele, într-un sistem 
organizat pe ierarhie, fiecare nivel fiind manifestat 
de către instanţe de judecată ierarhic superioare. În 
acest context, suntem de opinia că procedura de con-
trol judiciar al hotărârilor judecătoreşti poate să ofe-
re rezultate scontate dacă în cadrul exercitării căilor 
de atac, vor fi implicaţi subiecţi profesionişti, care să 
acţioneze fără de parţialitate. 

În scopul eficientizării aprecierii probelor în pro-
cesul penal, recomandăm: 

a) excluderea aprecierii eronate a probelor prin 
responsabilizarea subiecților implicaţi în desfășurarea 
procesului penal; 

b) consolidarea controlului judecătoresc; 
c) nivelul înalt de responsabilitate, integritate şi 

corectitudine din partea subiecților procesuali; 
d) administrarea corectă şi legală a probelor în 

procesul penal. 
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În prezentul articol este pusă în evidență importanța teoretico-practică a delimitării infracțiunii de constrângere de 
a face declarații prevăzută la art.309 CP RM de infracțiunea prevăzută la art.312 CP RM Declaraţia mincinoasă, con-
cluzia falsă sau traducerea incorectă. Este investigată corelația infracţiunilor date prin prisma similitudinilor, dar şi a 
diferenţelor ce le sunt specifice. Obiectivul propus se atinge prin analiza tuturor elementelor componente respective de 
infracțiune. Un accent aparte este pus pe identificarea semnelor laturii obiective, fiind relevată semnificația fenomenului 
constrângerii pentru delimitarea corectă a infracțiunilor cercetate. Întru atingerea scopului propus au fost utilizate un șir 
de metode precum metoda istorică, metoda logică, metoda sistemică, ș.a, pe larg fiind utilizată metoda comparativă.
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DELIMITATION OF THE CRIME OF COERCION TO MAkE STATEMENTS By THE CRIME OF 
FALSE STATEMENT, FALSE CONCLUSION OR INCORRECT TRANSLATION

This article highlights the theoretical and practical importance of the delineation of the crime of coercion to make 
statements provided for in art.309 CP RM of the offense provided for in art.312 CP RM false statement, false conclusion 
or incorrect translation. The correlation of the given crimes is investigated through the prism of similarities, but also of 
the differences that are specific to them. The proposed objective shall be achieved through the analysis of all the rele-
vant criminal components. A special emphasis is placed on identifying the signs of the objective side, being revealed the 
significance of the phenomenon of constraint for the correct delimitation of the crimes under investigation. In order to 
achieve the proposed goal, a number of methods were used  such as the historical method, the logical method, the systemic 
method, etc., the comparative method is widely used.
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DÉlIMITATION DE l'INFRACTION DE COERCITION pOUR FAIRE DES DéCLARATIONS 
DE l'INFRACTION DE FAUSSE DéCLARATION, FAUSSE CONCLUSION OU TRADUCTION 

INCORRECTE

Cet article souligne l'importance théorique et pratique de la délimitation du crime de coercition pour faire des dé-
clarations prévues à l'art. 309 CP RM de l'infraction prévue à l'art. 312 CP RM fausse déclaration, fausse conclusion 
ou traduction incorrecte. La corrélation des crimes donnés est étudiée à travers le prisme des similitudes, mais aussi des 
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Introducere
Constrângerea de a face declarații – infracțiunea 

prevăzută la art. 309 CP RM are unele similitudini cu 
un şir de infracţiuni conexe, inclusiv cu infracțiunea 
prevăzută la art. 312 CP RM Declaraţia mincinoa-
să, concluzia falsă sau traducerea incorectă. În ac-
tivitatea practică ce ține de aplicarea legii penale în 
contextul combaterii juridico-penale a infracțiunii 
de constrângere de a face declarații apar anumite di-
ficultăţi legate, în primul rând, de delimitarea acestei 
fapte de infracțiunea de declaraţia mincinoasă, con-
cluzia falsă sau traducerea incorectă. Dificultățile se 
explică prin faptul că o anumită infracţiune întot-
deauna are un șir de elemente și semne comune cu 
alte infracţiuni. Pentru a califica corect o infracţiune 
este necesar a stabili liniile de delimitare între aceas-
tă infracţiune şi infracţiunile adiacente. 

 Situaţia se complică pe motivul că, și în lite-
ratura de specialitate nu există o opinie unică în 
perceperea faptelor cuprinse de către aceste com-
ponente de infracţiune. Efectuarea unei cercetări 

ştiinţifice – cu imanente implicaţii în legislaţia pe-
nală, doctrina penală şi practica judiciară – a pro-
blemelor teoretice şi aplicative privind delimitarea 
constrângerii de a face declarații de infracțiunea de 
declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traduce-
rea incorectă este un obiectiv științific cât se poate 
de important și actual. 

Metode utilizate şi materiale aplicate. Pentru re-
alizarea scopului şi obiectivelor propuse au fost utili-
zate următoarele metode: istorică, logică, sistemică, 
inducţia și deducţia, metoda sociologică ș.a. Pe larg 
a fost utilizată metoda comparativă, prin a cărei apli-
care au fost analizate infracțiunile prevăzute la art. 
309 CP RM și art. 312 CP RM. Investigaţia efectuată 
se bazează pe analiza cadrului normativ incriminato-
riu al celor două componențe de infracțiune, pe stu-
dierea doctrinei şi a practicii judiciare în domeniu. 

Idei și discuții
Pentru a stabili liniile de delimitare între două 

infracțiuni adiacente este necesar, în primul rând, să 

différences qui leur sont spécifiques. L'objectif proposé doit être atteint grâce à l'analyse de toutes les composantes péna-
les pertinentes. Un accent particulier est mis sur l'identification des signes du côté objectif, en révélant l'importance du 
phénomène de contrainte pour la délimitation correcte des crimes faisant l'objet d'une enquête. Afin d'atteindre l'objectif 
proposé, un certain nombre de méthodes ont été utilisés telles que la méthode historique, la méthode logique, la méthode 
systémique, etc., la méthode comparative est largement utilisé.

Mots-clés: infraction, délimitation, coercition, déclaration, fausse déclaration, fausse conclusion, traduction incorrecte.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ О ПРИНУЖДЕНИИ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЕМ О ДАЧЕ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ, ЛОЖНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЛИ 

НЕВЕРНОМ ПЕРЕВОДЕ

В данной статье подчеркивается теоретическая и практическая значимость разграничения состава престу-
пления о принуждении к даче показаний, предусмотренных статьей 309 УПК РМ, от преступления, предусмо-
тренного статьей 312 УПК РМ, - дача ложных показаний, ложные заключения или неверный перевод. Взаимосвязь 
между данными преступлениями исследуется с точки зрения их сходства, а также характерных для них отличий. 
Предлагаемая цель достигается путем анализа всех элементов рассматриваемого преступления. особый акцент 
делается на выявлении признаков объективной стороны, раскрывается значение феномена принуждения для пра-
вильного разграничения расследуемых преступлений. Для достижения поставленной цели использовался ряд мето-
дов, - исторический, логический, системный и др., при этом широко применялся сравнительный метод.
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fie stabilite semnele caracteristice ale faptei, care îi 
sunt proprii, treptat adâncind analiza normei de drept 
şi circumstanţele faptice ale cazului, ajungem la 
unicul cumul de semne, care caracterizează această 
infracţiune şi o deosebesc de alte infracţiuni. [1, p. 
207]

Este remarcabilă în acest sens poziția doctrina-
rilor naționali ce au întocmit un îndrumar pentru 
avocați în care fac referire la importanța delimitării 
infracțiunilor, întrucât în practica judiciară deseori 
există probleme de calificare ce rezultă din delimita-
rea eronată a normelor penale, care, aparent, au multe 
similitudini în sens juridico-penal. Orice componență 
de infracțiune se caracterizează prin semnele specifi-
ce elementelor acesteia, care ghidează spre o încadra-
re juridică corectă. Prin prezenta investigație s-a ur-
mărit scopul identificării liniilor de demarcație între 
numitele fapte penale adiacente și a stabilirii expres 
a existenței concurenței normelor penale analizate, 
fapt ce presupune delimitarea acestora în funcție de 
elementele componențelor infracțiunilor analizate, 
vorba fiind, de fapt, despre o abordare generică speci-
fică tuturor ipotezelor de delimitare a unor infracțiuni 
conexe. În funcție de asemănările dintre semnele 
componențelor de infracțiune, conform opiniei aca-
demicianului rus Kudreavțev V.N., pot fi identificate 
trei categorii de infracțiuni: infracțiuni care nu au ni-
mic în comun (cu excepția responsabilității și vârstei 
subiectului); infracțiuni care au un număr mic de ca-
racteristici comune și, în cele din urmă, infracțiuni 
care au toate caracteristicile comune, cu excepția 
uneia. [2, p. 148] 

În activitatea practică a instituțiilor de ocrotire 
a ordinii de drept ce ține de aplicarea legii penale 
în contextul infracțiunii de constrângere de a face 
declarații apar anumite dificultăţi legate, în special, 
de delimitarea acestei fapte de declaraţia mincinoasă, 
concluzia falsă sau traducerea incorectă. Împărtășim 
părerea savantului român Boroi Al., care constată 
faptul, că în condițiile de dezvoltare ale societății 

contemporane, declarațiile pe care le fac sau le pre-
zintă persoanele fizice în fața unei autorități sau 
instituții publice, joacă un rol deosebit pentru buna 
funcționare a mecanismelor sociale, economice și 
juridice ale statului, aceste declarații constituind cel 
mai adesea, mijloace de probă, cu toate consecințele 
care decurg din aceasta. În măsura în care asemenea 
declarații nu corespund realității, este zdruncinată 
încrederea publică în declarațiile susceptibile a pro-
duce consecințe juridice. [3, p. 538]

Din familia declarațiilor cu rea-voință, pro-
ducătoare de consecințe juridice fac parte atât 
infracțiunea prevăzută la art.312 CP RM Declaraţia 
mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorec-
tă, cât și infracțiunea de determinare la depunerea 
de declarații mincinoase, la formularea de concluzii 
false sau la efectuarea de traduceri incorecte, incri-
minată la art. 314 CP RM, ambele prezentând semne 
comune cu infracțiunea de constrângerea de a face 
declarații, prevăzută la art. 309 CP al RM. Consta-
tăm în sensul dat existența unor coincidențe ce țin de 
obiectul juridic specific și metoda de influențare asu-
pra persoanelor participante într-un proces judiciar, 
subiectul activ și pasiv al infracțiunilor date, scopul 
urmărit, etc. Totodată, între aceste componențe de 
infracțiune există și anumite deosebiri, pe care ne-
am propus să le evidențiem în cele ce urmează.

Prin încriminarea declarației mincinoase, conclu-
ziei false sau traducerii incorecte în art. 312 CP RM 
legiuitorul național a urmărit scopul creării unei pâr-
ghii efective în asigurarea legalității în cadrul pro-
batoriului.

Referindu-ne la liniile de demarcație dintre 
infracțiunea de constrângere de a face declarații 
prevăzută la art. 309 CP RM și infracțiunea stipu-
lată la art. 312 CP RM Declarația mincinoasă, con-
cluzia falsă sau traducerea incorectă, vom analiza 
prin comparație toate elementele constitutive ale 
infracțiunilor date. Spre deosebire de infracțiunea 
prevăzută la art. 314 CP RM, declarația mincinoasă, 
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concluzia falsă sau traducerea incorectă nu prezintă 
atât de multe tangențe cu infracțiunea de constrân-
gere de a face declarații. Referitor la obiectul juridic 
special al infracțiunilor analizate putem afirma că, în 
ambele cazuri acesta are un caracter multiplu, în ca-
zul declarației mincinoase, concluzia falsă sau tradu-
cerea incorectă, acesta este constituit din relații soci-
ale cu privire la buna-credință ce trebuie manifestată 
cu prilejul prezentării declarației, concluziei, tradu-
cerii sau interpretării în cadrul urmăririi penale sau 
al judecării cauzei în instanța de judecată națională 
sau internațională. Doctrinarii ruși Gorelik A.S. și 
Lobanova L.V menţionează că, obiectul declaraţiilor 
mincinoase, concluziilor false sau a traducerilor in-
corecte îl constituie relaţiile sociale, care exclud pri-
mirea de către organul de urmărire penală şi instanţa 
de judecată a informaţiilor probatorii necalitative şi 
adecvate. Tot ei relevă că, în anumite situaţii, când în 
rezultatul declaraţiilor mincinoase, concluziilor fal-
se, traducerilor incorecte sunt luate anumite decizii 
şi hotărâri procesuale incorecte, pot suporta anumite 
daune, de asemenea, şi interesele cetăţenilor. La fel, 
în doctrina rusă atestăm şi opinia, conform căreia „...
în unele situaţii, în calitate de parte vătămată în cazul 
infracţiunii de denunţare falsă sau plângere falsă poa-
te figura şi statul. Astfel, dacă în rezultatul denunţării 
false sau plângerii false referitoare la săvârșirea unei 
anumite infracţiuni persoana va fi supusă răspunde-
rii penale, iar apoi se va constata printr–o hotărâre 
judecătorească nevinovăţia acesteia, partea vătămată 
are dreptul la reabilitare în ordinea stabilită de legea 
procesual penală“. [4, p. 273] 

Comună pentru aceste infracțiuni este ambianța 
infracțiunii și anume faptul că, acțiunile ilegale sunt 
săvârșite în cadrul unui proces penal.

Spre deosebire de constrângerea de a face 
declarații, declarația mincinoasă, concluzia falsă 
sau traducerea incorectă nu are obiect material, în-
trucât fapta nu presupune o influențare nemijlocită 
infracțională asupra vreunei entități corporale sau in-

corporale. ,,Declaraţiile scrise ale martorilor, rapoar-
tele de expertiză şi traducerile scrise nu constituie 
obiecte materiale ale faptei de declarație mincinoasă. 
Acestea nu sunt obiecte asupra cărora se realizează 
acţiunea concretă, ci reprezintă produsul ori mijloa-
cele de săvârşire a infracţiunii”. [5, p. 657]

Latura obiectivă ale infracțiunilor analizate și 
anume fapta prejudiciabilă, ca element constitutiv al 
laturii obiective, în ambele cazuri se manifestă prin 
acțiune. Modalitățile normative ale acțiunii prejudi-
ciabile de asemenea au caracter alternativ doar că, în 
cazul infracțiunii prevăzute la art. 312 CP RM aces-
tea sunt : 

- prezentarea declarațiilor mincinoase de către 
martor sau partea vătămată;

 - prezentarea concluziei false de către specialist 
sau expert;

 - prezentarea traducerii incorecte de către tra-
ducător, sau al interpretării incorecte de către inter-
pret. 

Comun pentru aceste modalități este faptul că, 
este viciat procesul aflării adevărului într-un proces 
penal, astfel creându-se erori judiciare, fiind pericli-
tate aprecierea circumstanțelor cauzei, tragerea la 
răspundere penală a persoanei vinovate sau absolvi-
rea de răspundere penală penală a unei persoane vi-
novate. La prima vedere, modalitățile normative de 
săvârșire a infracțiunilor analizate au puncte comune, 
ceea ce face diferența este elementul de ,,constrân-
gere” prezent în cazul infracțiunii de constrângere de 
a face declarații. De aici rezultă că, principala deo-
sebire dintre aceste două infracțiuni este termenul de 
,,constrângere” stipulat în norma penală prevăzută la 
art. 309 CP RM. După cum am menționat anterior, 
acesta are sensul de influențare asupra victimei, întru-
cât aceasta din urmă să fie lipsită de posibilitatea de 
a dirija acțiunile sale. Deci, în cazul în care victima 
nu va fi lipsită de posibilitatea de a-și dirija acțiunile, 
nu ne vom afla în prezența infracțiunii specificate la 
art. 309 CP RM. Drept exemplu poate servi situația 
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când are loc instigarea la prezentarea, cu bună știință 
a declarației mincinoase de către martor sau de către 
partea vătămată, a concluziei false de către specia-
list sau expert, a traducerii sau a interpretării inco-
recte de către traducător sau interpret, dacă această 
acțiune a fost săvârșită în cadrul urmăririi penale sau 
judecării cauzei, în instanța de judecată națională sau 
internațională, urmează a fi calificate în baza alin. (4) 
art. 42 și art. 312 CP RM.

Infracțiunile analizate sunt formale. Spre deo-
sebire de constrângerea de a face declarații, pentru 
reținerea căreia nu este relevant dacă victima va în-
deplini sau nu acțiunea la care este constrânsă, mo-
mentul consumării în cazul declarației mincinoase, 
concluzia falsă sau traducerea incorectă este mo-
mentul realizării integrale a acțiunii de prezentare a 
declarației mincinoase de către martor sau parte vă-
tămată, a concluziei false de către specialist sau ex-
pert, a traducerii sau interpretării incorecte de către 
traducător sau interpret.

Latura subiectivă în cazul infracțiunilor date 
se caracterizează prin intenție directă. Motivele 
infracțiunii prevăzute la art. 312 CP RM constau 
în : răzbunare, ură, gelozie, etc., iar în cazul în care 
infracțiunea dată este săvârșită din interes material, 
răspunderea urmează a fi agravată în baza lit.b), alin.
(2), art. 312 CP RM. Spre deosebire de constrângerea 
de a face declarații, declarația mincinoasă, concluzia 
falsă sau traducerea incorectă este încriminată în două 
variante tip și o variantă agravantă de infracțiune.

Dacă în cazul infracțiunii de constrângere de a 
face declarații suntem în prezența unui scop speci-
al, iar lipsa acestuia exclude calificarea conform art. 
309 CP RM, legiuitorul național nu a mers pe aceiași 
ordine de idei în cazul infracțiunii prevăzute la art. 
312 CP RM, aici făcând doar mențiunea că, făptui-
torul trebuie să manifeste bună știință la săvârșirea 
infracțiunii în cauză, adică să manifeste certitudinea 
că prezintă o declarație mincinoasă, o concluzie falsă 
sau o traducere ori interpretare incorectă. Erorile de 

percepție prezintă un fenomen firesc ce caracterizea-
ză manifestările psihologice ale unui individ, apreci-
erile greșite ale realității, percepute în raport cu ceea 
ce s-a întâmplat în mod real, nu pot fi excluse. [6, p. 
749]

Cât privește subiectul infracțiunii analizate, aces-
ta de asemenea prezintă caracteristici comune cât și 
caracteristici proprii fiecărei infracțiuni în parte. În 
ambele cazuri, subiectul infracțiunii este unul special, 
pe lângă condiția ce ține de responsabilitate și vârstă 
(16 ani). În cazul infracțiunilor date este obligatoriu 
ca subiectul să dețină o calitate procesuală, declarația 
mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă 
prevede un cerc mai lărgit de subiecți ai infracțiunii, 
aici întâlnim martorul sau partea vătămată – atunci 
când aceștia prezintă declarații mincinoase, specia-
listul sau expertul- în ipoteza prezentării concluziei 
mincinoase, traducătorul sau interpretul- în ipoteza 
prezentării sau a interpretării incorecte. Observăm 
că subiectul activ al infracțiunii de declarații min-
cinoase, concluzie falsă sau o traducere ori interpre-
tare incorectă prezintă semne comune cu subiectul 
pasiv, adică victima, infracțiunii de constrângere 
de a face declarații. Deosebirea o face influențarea 
asupra persoanei participante la procesul penal, 
aceasta fiind victima infracțiunii de constrângere de 
a face declarații căci, după cum am menționat ante-
rior, principala deosebire, care conturează liniile de 
demarcație între infracțiunile analizate este prezența 
fenomenului de constrângere care este obligatoriu 
în cazul constrângerii de a face declarații. Dacă în 
prezența infracțiunii de declarații mincinoase, con-
cluzie falsă sau o traducere ori interpretare incorec-
tă, acestea trebuie să fie liber exprimate, dorite de 
către subiect, în cazul infracțiunii de constrângere de 
a face declarații, subiectul dorește de a obține aces-
te declarații, concluzii, traduceri, interpretări anume 
lipsind subiectul pasiv de posibilitatea de a-și dirija 
acțiunile sale iar în cazul în care se va dovedi că vic-
tima nu a fost lipsită de această posibilitate atunci 
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acțiunile ilegale nu se vor încadra în art. 309 CP RM 
dar vor face obiectul infracțiunii prevăzute la art. 312 
CP RM. De aici și rezultă necesitatea unei analize 
comparative a elementelor infracțiunilor analizate, 
întru obținerea unei calificări corecte, legale. Exem-
plul clasic întâlnit în practică, la care ne-am referit 
și anterior, este cazul prezenței unui instigator, care 
instigă participantul la procesul penal la prezentarea, 
cu bună știință a declarației mincinoase, a conclu-
ziei false de către specialist sau expert, a traducerii 
sau a interpretării incorecte de către traducător sau 
interpret.

Concluzii
În urma celor analizate reiterăm importanța de-

osebită a necesității delimitării infractiunilor ce 
prezintă caracteristici comune, așa cum este și ca-
zul infracțiunii de constrângere de a face declarații 
și cea de declarații mincinoase, concluzie falsă sau 
traducere incorectă, din cauza că în practică se ad-
mit o serie de erori la calificarea infractiunilor date. 
Este necesar sub aspect teoretico-practic să punem 
în evidență criteriile principale de delimitare a aces-
tor infracțiuni, ceea ce este posibil doar prin analiza 
elementelor componențelor respective de infracțiune 
per ansamblu. Trasarea liniilor clare de delimitare a 
acestor două infracțiuni poate prezenta interes real 
atât pentru activitatea practică de aplicare a norme-
lor în cauză, cât și pentru aprofundarea studiului te-
oretic al problemei date.

În urma cercetării efectuate s-a constatat că, prin-
cipala deosebire dintre infracțiunea de constrânge-

re de a face declarații și infracțiunea de declarații 
mincinoase, concluzia falsă sau traducerea incorec-
tă este fapta (fenomenul) de ,,constrângere” stipu-
lat în norma penală prevăzută la art. 309 CP RM. 
Acesta are sensul de influențare asupra victimei în 
așa mod, încât aceasta să fie lipsită de posibilitatea 
de a dirija acțiunile sale, iar în prezența menținerii 
posibilității de a-și dirija acțiunile de către martor 
sau de către partea vătămată, specialist sau expert, 
traducător sau interpret, fapta va întruni elemente-
le componenței de infracțiune prevăzută la art. 312 
CP RM.
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 În relațiile internaționale, securitatea cumulează acel ansamblu de relații interstatale care asigură stabilitate pe plan 
mondial. Cu alte cuvinte, securitatea internațională reprezintă acea stare în care statele nu sunt amenințate de războaie 
sau de orice nerespectare a suveranității lor sau a dezvoltării lor independente din partea altor state. În conformitate cu 
Carta ONU, în prezent Consiliul de Securitate deține misiunea principală de a asigura pacea pe plan mondial, având, de 
asemenea, dreptul unic de a utiliza sancțiuni împotriva agresorilor.

Ideea de securitate internațională, realizarea ei în mod practic este determinată de condiții istorice, economice, 
politice, sociale, precum și de alți factori. Problema securității a luat naștere odată cu formarea instituției statului, fiind 
mereu apropiată de problema războiului și a păcii. De-a lungul timpului s-a produs o schimbare în capacitatea de analiză 
și de sesizare a problemelor de securitate. Alături de acestea, au suferit un proces de metamorfozare atât politicile, cât și 
strategiile de securitate din societățile contemporane.

Cuvinte-cheie: securitate internațională, școala de la Copenhaga, drept internațional, relații internaționale, studii 
de securitate. 

THEORETICAL REFLECTIONS ON INTERNATIONAL SECURITy

In international relations, international security combines that set of international relations that ensures global stabi-
lity. In other words, international security is a state in which states are not threatened by war or by any breach of their so-
vereignty or independent development by other states. In accordance with the UN Charter, the Security Council currently 
has the main task of ensuring world peace, also having the sole right to impose sanctions against aggressors.

The idea of   international security, its realization in practice is determined by historical, economic, political, social 
conditions, as well as other factors. The problem of international security arose with the formation of the state institu-
tion, being always close to the problem of war and peace. Over time, there has been a change in the ability to analyze 
and report security issues. Along with these, both the policies and the security strategies of contemporary societies have 
undergone a process of metamorphosis.

 Keywords: international security, Copenhagen School, international law, international relations, security studies.

RéFLEXIONS THéORIQUES SUR LA SéCURITé INTERNATIONALE

La sécurité internationale combine cet ensemble de relations interétatiques qui assurent la stabilité mondiale. En 
d’autres termes, la sécurité internationale est l’état dans lequel les États ne sont pas menacés par des guerres ou par le 
non-respect de leur souveraineté ou de leur développement indépendant par d’autres États. Conformément à la Charte 
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Introducere
Evenimentele importante de la sfârșitul anilor 

՚80, culminând cu sfârșitul Războiului Rece, au obli-
gat cercetătorii să treacă peste logica tradiționalistă 
conflictualistă și sistemică, și să caute explicații și 
înțelegeri mai profunde pentru schimbările cu care 
se confruntă lumea în perioada actuală. 

Perspectiva realistă a pus accentul pe dimensiu-
nea militară a securităţii. Astfel, un stat cu un puter-
nic arsenal militar reprezenta un stat care putea să-şi 
asigure securitatea, un stat ferit de vulnerabilități şi 
amenințări. Prin urmare, singurele ameninţări care 
puteau afecta securitatea unui stat erau, din punct de 
vedere realist, cele militare. 

Deşi, în mare parte valabilă, teoria realistă s-a 
dovedit incapabilă să explice fenomenele care s-au 

petrecut la sfârşitul Războiului Rece. Destrămarea 
Uniunii Sovietice şi căderea regimurilor comuniste 
din Europa de Est nu s-au datorat factorilor militari. 
Căderea URSS-ului a fost rezultatul unui complex 
de factori, dintre care cei militari au avut cea mai 
mică importanță. Situația economică precară a Uniu-
nii Sovietice, discrepanțele sociale, precum și refor-
mele politice au erodat statul din interior.

Extinderea conceptului de securitate duce la o 
multiplicare a obiectelor de referință ale acesteia, 
aceea ce se consideră că trebuie protejat, dar și se-
curizat. Sectorul militar are în vedere mai cu seamă 
statul, dar se poate referi de fapt la orice entitate po-
litică. 

În acest context, s-a impus o abordare distinctă a 
conceptului de securitate, abordare care să iasă din 

des Nations Unies, le Conseil de sécurité a actuellement pour mission principale d’assurer la paix mondiale, tout en 
ayant le droit unique d’accorder des sanctions contre les agresseurs.

L’idée de sécurité internationale, sa réalisation est pratiquement déterminée par les conditions historiques, écono-
miques, politiques, sociales, ainsi que par d’autres facteurs. Le problème de la sécurité internationale s’est posé avec la 
formation de l’institution étatique, toujours proche du problème de la guerre et de la paix. Au fil du temps, la capacité 
d’analyser et de signaler les problèmes de sécurité a changé. Parallèlement, les politiques et les stratégies de sécurité 
dans les sociétés contemporaines ont connu un processus de métamorphose.

Mots-clés: sécurité internationale, école de Copenhague, droit international, relations internationales, études de 
sécurité.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В международных отношениях безопасность сочетает в себе тот набор межгосударственных отношений, 
который обеспечивает глобальную стабильность. иными словами, международная безопасность - это состоя-
ние, в котором государствам не угрожает война или какое-либо нарушение их суверенитета или независимому 
развитию со стороны других государств. В соответствии с Уставом оон, Совет Безопасности в настоящее 
время имеет главную задачу по обеспечению мира во всем мире, а также наделен исключительным правом вво-
дить санкции против агрессоров.

идея международной безопасности, ее реализация на практике определяется историческими, экономиче-
скими, политическими, социальными условиями, а также другими факторами. Проблема международной без-
опасности возникла вместе с формированием института государства. Безопасность всегда ассоциируется с 
вопросами войны и мира. Со временем, способность анализировать и сообщать о проблемах безопасности из-
менилась. наряду с этим, как политика, так и стратегии безопасности современных обществ претерпели су-
щественные изменения.

Ключевые слова: международная безопасность, Копенгагенская школа, международное право, международ-
ные отношения, исследования в области безопасности.
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tiparele tradiţionale şi să ofere o explicaţie validă a 
conceptului de securitatea prin prisma unui spectru 
mult mai larg de ameninţări. Cei care au reuşit să 
ducă studiile de securitate la un alt nivel sunt repre-
zentanţii Şcolii de la Copenhaga.

Idei principale ale cercetării
Dacă în viziunea clasică a securității statele aveau 

un interes deosebit și față de asigurarea unui mediu 
sigur pentru individ în fața agresiunilor clasice, la 
etapa actuală rolul statului a sporit în ceea ce privește 
acest aspect, iar prin prisma acestui fapt, statul, gu-
vernele și șefii au misiunea de a găsi soluții care să 
conducă la prosperitate, dezvoltare democratică și 
protejarea drepturilor omului. [8, p. 21]

În trecut, mijloacele de asigurare a securității 
internaționale erau reprezentate de: alianțe militaro-
politice dintre două sau mai multe state, pacte, blo-
curi, grupări, crearea de mari sisteme de defensivă, 
posesiunea unui număr maxim de armament modern 
și tehnică militară inovatoare. Această practică isto-
rică nu a fost, însă, suficientă pentru asigurarea unei 
securități internaționale mondiale. 

Conceptul de „securitate” a fost şi rămâne un con-
cept intens dezbătut, cu numeroase valenţe. În centrul 
acestor dezbateri s-a aflat, în mod paradoxal, însăşi 
definiţia securităţii. Fiind un concept extrem de poli-
tizat, folosit adesea în funcţie de interesele şi scopuri-
le actorilor din sistem, termenul pare a folosi adesea 
drept pretext pentru o acţiune sau alta. Securitatea 
este definită, în primă instanţă, ca şi asigurarea unei 
continue existenţe a statului, acesta fiind şi scopul ei 
primordial. Extinderea agendei de securitate a avut 
ca şi urmare un nou cadru de analiză, pentru a oferi 
posibilitatea sporirii gamei de sectoare, în afara celui 
militar şi politic, acest fapt a adus cu sine şi o serie de 
consecinţe politice, constatând, prin urmare, comple-
xitatea şi originalitatea acestui act. [5, p. 274]

Studiile tradiţionale de securitate au evitat din-
totdeauna să ia în considerare şi alte domenii pen-

tru a putea defini securitatea propriu-zisă, axându-se 
exclusiv pe domeniul militar. Abordarea sectorială 
este foarte importantă pentru domeniul studiilor de 
securitate din trei motive: menţine o legătură puter-
nică cu studiile tradiţionale de securitate; retorica 
sectoarelor produce necesitatea unei prelungiri baza-
te pe analiză; oferă o comprehensivitate mai multor 
aspecte ale securităţii, asigurând reprezentarea trăsă-
turilor unei agende mai ample. 

Dominaţia conceptului de către ideea de securi-
tate naţională, precum şi interpretarea militarizată a 
securităţii, căreia i-a dat naştere această abordare cu 
uşurinţă, deşi nu în mod necesar, a fost criticată de 
mai mulţi autori ca fiind excesiv de îngustă şi gău-
noasă. [5, p. 273]

Securitatea internațională indica, la început, 
o relaţie conflictuală între state, cu precădere în-
tre marile puteri. Odată cu extinderea domeniilor 
securității la dimensiunile socială, economică, cul-
turală, ecologică, politică, s-a creat o graniță foarte 
subțire între studiile de securitate și alte discipline 
care au ca obiect de studiu societatea umană. [8, p. 
13] Percepția asupra securității s-a schimbat odată 
cu dezvoltarea umanității. 

Pe parcursul la foarte mult timp lumea a fost 
dominată de idei religioase și filosofice în ceea ce 
privește domeniul securității. Aristotel și Platon 
considerau, că securitatea indivizilor trebuie să fie 
asigurată de stat, prin controlul vieții sociale pentru 
a asigura dreptatea și bunăstarea comună. [1] Securi-
tatea ca absență a amenințărilor, datorită concepțiilor 
filosofice ale lui Thomas Hobbes, Jean Jacques Ro-
usseau, Baruch Spinoza, Friedrich Hagel, a intrat cu 
ușurință în cadrul elitelor politice și științifice ale 
statelor europene. 

Unul dintre primii gânditori, care nu doar a ple-
dat pentru pace, ci a şi demonstrat iminența sa a fost 
Immanuel Kant. În tratatul său „Spre pacea eternă”, 
care a devenit un manifest împotriva forţelor milita-
re, Kant avertiza că războiul va duce la o pace eter-
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nă numai pe fondul unui mare cimitir al umanităţii. 
[10] Nu putem să nu ne aducem aminte și de lucrarea 
lui Carl von Clausewitz, Războiul: o teorie a stra-
tegiilor, care a pus bazele concepției clasice asupra 
caracterului războiului și rolul puterii în apărarea in-
tereselor statului. 

Această moștenire a clasicilor se folosește la 
scară largă de analiștii contemporani și politicieni în 
formarea politicii în domeniul securității naționale 
și internaționale. Conceptele despre securitate au o 
abordare îngustă şi se centrează pe domeniul militar 
şi politic. Totuşi, apare aici o problemă în percepe-
rea procesului de securizare din celelalte sectoare 
în cazul în care nu găsim o metodă în distingerea 
problemelor de securitate ce ţin de ordin politic şi 
militar. 

În perioada Războiului Rece, viziunea realistă 
asupra securităţii a dominat studiile de securitate. 
Şcoala Realistă părea să explice o mare parte din 
evenimentele şi procesele care au avut loc după cel 
de-al Doilea Război Mondial. Această abordare tra-
diţională se concentrează pe dimensiunea militară 
a securităţii. Pentru realişti, distincţia dintre „pace” 
şi „securitate” este adesea inexistentă, iar definiţiile 
date securităţii au în centru ideea de conflict. Astfel, 
pentru Arnold Wolfers, securitatea reprezintă relati-
va absenţă a ameninţărilor la adresa valorilor speci-
fice, precum şi relativa absenţă a temerii că aceste 
valori vor fi atacate. În sens similar, Waltz înţelege 
prin securitate nimic altceva decât supravieţuirea 
statelor, principalul scop într-un sistem anarhic. [13, 
p. 180-182]

Pentru sectorul politic, amenințările se definesc 
în general prin prisma principiului suveranității, dar 
câteodată și ideologia, cum a fost în cazul URSS. 
Dilema securității se referă la un paradox al puterii, 
având o legătură cu dilema prizonierului. Pe mă-
sură ce puterea cuiva crește, securitatea celorlalți 
scade, împingându-i la violență pentru a se apăra. 
[11, p. 142] 

Primul care a realizat o analiză cuprinzătoare a 
dimensiunii extensive a securităţii este Barry Buzan. 
În lucrarea Popoare, State şi Teamă, publicată pen-
tru prima oară în 1983, Buzan susţine că noţiunea de 
securitate poate reprezenta un instrument deosebit 
de puternic în analiza relaţiilor internaţionale. Buzan 
prezintă sistemul internaţional, statele şi indivizii ca 
obiecte de referinţă, iar peisajul militar, politic, econo-
mic, societal şi de mediu ca potenţiale surse de ame-
ninţare la adresa acelor obiecte de referinţă. [2, p. 9]

Buzan identifică dificultăţile ce pot apărea în 
încercarea de a oferi o definiţie general valabilă a 
termenului de „securitate”, făcând referire la noţi-
unea de „concepte contestate în mod fundamental. 
[2, p. 8] Principala critică adusă lucrării lui Buzan 
este aceea că privilegiază statul ca principal obiect 
de referintă al securităţii. În viziunea acestuia, deşi 
dinamica analizei se deplasează la nivelul sectoare-
lor şi al sistemului, statul rămâne elementul care dă 
sens acestei dinamici. 

Acest model al „clepsidrei” este adoptat de la un 
alt reprezentant al Şcolii de la Copenhaga, Ole Wae-
ver. Pentru Waever, securitatea nu are o dimensiune 
obiectivă, palpabilă, ci este un act de vorbire. Enun-
ţând conceptul de securitate, un reprezentant autori-
zat al statului tranferă o chestiune sau un eveniment 
într-o zonă specifică a activităţii politice care garan-
tează acţiune şi mijloace excepţionale. [2, p. 13] 

Prezentăm și alte definiţii date conceptului de se-
curitate: 

- studiul ameninţării, folosirii şi controlului forţei 
militare – Stephen Walt;

- păstrarea unui mod de viaţă acceptabil pentru 
populaţie şi compatibil cu nevoile şi aspiraţiile le-
gitime ale altora. Include protecţia faţă de atacuri 
militare sau exercitarea forţei, protecţia faţă de sub-
versiunea internă şi faţă de erodarea valorilor poli-
tice, economice şi sociale esenţiale pentru calitatea 
vieţii. – Colegiul Naţional de Apărare (Canada). [2, 
p. 12] 
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O altă contribuţie deosebit de importantă a Şcolii 
de la Copenhaga constă în introducerea conceptului 
de „securitizare”. Dacă securitatea gravitează în ju-
rul ameninţărilor considerate ca fiind existenţiale, 
atunci securitizarea se referă la deplasarea într-un 
spaţiu politic cu o probabilitate sporită de confrunta-
re militară violentă. 

Matt McDonald este de părere că securitizarea, 
aşa cum este ea definită de reprezentanţii Şcolii de la 
Copenhaga, este un concept îngust, care pune mari 
probleme şi care ignoră foarte multe aspecte esenţi-
ale pentru studiul securităţii. În primul rând, securi-
tizarea se focalizează pe discursul liderilor politici, 
ignorând celelalte forme de reprezentare, precum 
imagini sau practici fizice. În al doilea rând, contex-
tul în care apare acest proces este slab determinat, 
ceea ce ne-ar determina să privim securitizarea ca 
pe un proces static. Nu în ultimul rând, întreg cadrul 
conceptual este construit destul de îngust, gravitând 
în jurul stabilirii ameninţărilor, ceea ce ar putea su-
gera că securitatea are sens doar în condiţii de peri-
col şi ameninţare. [12, p. 564]

Pe de altă parte, Holger Stritzel consideră că 
noţiunea introdusă de Waever reprezintă o inovaţie 
pentru studiile de securitate. Securitizarea reprezintă 
translaţia de la abstract la concret, de la observaţiile 
pur teoretice la o analiză empirică a fenomenului se-
curităţii. De la simplul act discursiv, securitatea este 
ataşată unui caz aparte, ceea ce oferă o înţelegere 
mult mai profundă a securităţii internaţionale. [9]

Stefano Guzzini şi Dietrich Jung observă că 
Şcoala de la Copenhaga a reuşit să aducă domeniul 
studiilor de securitate la un nou nivel, detaşându-se 
de teoriile realiste tradiţionale, cu o abordare îngustă 
şi depăşită. Principalul merit al Şcolii este acela de 
a se fi pliat pe provocările lumii moderne şi de a fi 
avut în vedere toate acele procese şi mecanisme care 
compun într-adevăr securitatea. [7, pp. 1-5] 

Barry Buzan sintetizează esenţa teoriei Şcolii de 
la Copenhaga: „Securitatea colectivităţilor umane 

este afectată de factori care ţin de cinci sectoare ma-
jore: militar, politic, economic, societal şi de mediu. 
În general, securitatea militară priveşte interacţiunea 
la două niveluri a forţelor armate de ofensivă şi de 
defensivă ale statelor, precum şi a percepţiilor unui 
stat asupra intenţiilor celuilalt. Securitatea politică 
priveşte stabilitatea organizaţională a statelor, sis-
temelor de guvernare şi a ideologiilor care le dau 
legitimitate. Securitatea economică se ocupă de ac-
cesul la resurse, mijloace financiare şi pieţe necesare 
pentru menţinerea unor niveluri acceptabile de bu-
năstare şi putere statală. Securitatea societală priveş-
te menţinerea, în condiţii acceptabile de evoluţie, a 
unor modele tradiţionale de limbă, identitate cultura-
lă, religioasă şi naţională şi obiceiuri. Securitatea de 
mediu se leagă de păstrarea biosferei locale şi plane-
tare ca sistem esenţial de suport de care depind toate 
celelalte activităţi umane. Aceste cinci sectoare nu 
funcţionează izolat unele de altele. Fiecare defineşte 
un aspect esenţial în problematica securităţii şi un 
mod de ordonare a priorităţilor, dar toate sunt legate 
într-o reţea cu conexiuni puternice.” [5, p. 42]

Unii cercetători insistă asupra faptului că securi-
tatea trebuie definită ca fiind o ordine publică, care 
asigură nu doar protecţia societăţii, dar şi condiţiile, 
capabile să deschidă o nouă cale către abilităţile in-
dividului, grupurilor sociale, confesiunilor etnice, ş.a. 
Dominaţia viziunilor tradiţionale devin un obstacol în 
aprofundarea acestor viziuni şi prelungesc definirea 
învechită a securităţii. Deşi, termenul de securitate 
sugerează un fenomen la nivelul statului, conexiunile 
dintre acel nivel şi nivelurile individual, regional şi 
sistemic sunt prea numeroase şi prea puternice pentru 
a fi negate. Сu toate că securitatea naţională sugerează 
o concentrare asupra sectoarelor politic şi militar, aco-
lo unde statul este cel mai solid stabilit, ideea nu poate 
fi percepută cum se cuvine fără a include actorii şi di-
namica din sectoarele social, economic şi de mediu. 

Amenințările definite în mod tradițional care 
vizează sectorul politic sunt reprezentate de pe-
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riclitarea suveranității. Amenințarea suveranității 
poate surveni din orice aspect care pune la îndoială 
recunoașterea, legitimitatea sau autoritatea guverna-
mentală. [5, p. 8]

Este de așteptat, ca pe termen scurt și mediu, ris-
curile de natură nemilitară să prevaleze în raport cu 
cele militare, iar vulnerabilitățile interne și eveni-
mentele neprevăzute să potențeze într-o mare măsu-
ră capacitatea statelor și comunității internaționale în 
ansamblul său, de a răspunde și contracara riscurile 
și amenințările la adresa securității naționale și a ce-
lei international. [6, p. 10]

O analiză pertinentă şi completă a securităţii in-
ternaţionale presupune nu doar extinderea sferei de 
analiză, ci şi existenţa unui nivel intermediar între 
stat, ca obiect primar de referinţă, şi sistem. Aici 
intervine conceptul de securitate regională. După 
dezmembrarea Uniunii Sovietice, a devenit evident 
că cercetarea raporturilor şi interacţiunilor dintre 
state nu se mai poate limita la sistem. Prin urmare, 
o atenţie sporită a fost acordată regiunilor. Barry 
Buzan defineşte regiunea ca fiind „existenţa unui 
sistem distinct şi semnificativ de relaţii de securi-
tate într-un grup de state cărora le-a fost sortit să 
se afle în vecinătate geografică unul faţă de altul”. 
[6, p. 14]

O regiune mai poate fi definită drept un grup de 
unităţi atât de strâns legate, încât problemele lor de 
securitate nu pot fi analizate coerent în mod separat. 
Termenul este dinamic, permiţând ieşirea din sche-
me de gândire predeterminate, dar păstrând şi o doză 
de stabilitate. [13, p. 193] Relaţiile existente la nive-
lul unui complex regional pot fi definite în termeni 
de amiciţie şi inimiciţie. Amiciţia se referă la coope-
rarea şi prietenia dintre statele care compun un com-
plex regional, în timp ce inimiciția este caracterizată 
prin tensiune, suspiciune şi conflict.

După cum ne relatează Barry Buzan în lucrarea 
sa „Popoarele, statele şi teama”, modelele amiciţiei 
şi inimiciţiei se întind de la lucruri specifice, cum 

ar fi disputele asupra graniţelor, intereselor legate 
de populaţiile înrudite etnic şi alinierile ideologice, 
ca acelea dintre evrei şi arabi, englezi şi americani, 
vietnamezi şi chinezi. [4, p. 196]

Ea oferă prea puţin celor a căror preocupare prin-
cipală este acumularea de putere, şi de aceea face 
distincţia între cei agresivi şi cei sincer preocupaţi 
de autoprotecţie. Este foarte complicat să realizăm 
o delimitare conceptuală între tipurile de ameninţări 
la adresa securităţii. Orice poate periclita identitatea 
unei comunităţi se referă la ameninţările din sectorul 
social. Elementul-cheie care ajută la definirea unei co-
munităţi este reprezentat de acea convingere de provi-
nienţă a indivizilor la această formă de alipire socială, 
indiferent de normele folosite, fie ele de ordin etnic, 
religios, lingvistic, cultural, rasial. [13, p. 190] 

Avându-și originea odată cu formarea instituției 
statului, problema securității internaționale, din 
punct de vedere istoric, a fost mereu legată de pro-
blema războiului și a păcii. Securitatea nu mai este 
astăzi direct legată doar de preocuparea statelor de 
a-și proteja indivizii în fața agresiunilor clasice-agre-
siuni militare și războaie - ci și de nevoia Guvernelor 
și a șefilor de stat de a găsi soluții care să conducă 
la prosperitate, dezvoltare democratică și protejarea 
drepturilor omului. [8, p. 21]

Procesul de construcţie europeană s-a acutizat în 
ultimele două decenii odată cu prăbuşirea regimuri-
lor comuniste din Europa Centrală şi de Est, schim-
barea contextului politic european a determinat re-
gândirea structurii Comunităţii Europene în vederea 
desăvârşirii unităţii economice şi monetare şi crearea 
unei uniuni politice. 

Fundamentul legal al Uniunii Europene îl consti-
tuie Tratatul de la Maastricht, semnat la 7 februarie 
1992 şi ratificat la 1 noiembrie 1993. Amprenta gân-
dirii lui Jacques Delors este dezvoltată cu o acurateţe 
excepţională în preambulul Tratatului de la Maastri-
cht prin crearea Uniunii Europene, prin extinderea 
responsabilităţilor instituţiilor Uniunii spre noi arii 



104 Revista Națională de Drept

politice, prin aplicarea principiului subsidiarităţii 
care mobiliza respectul pentru inima valorilor euro-
pene şi menţinea diversitatea şi pacea într-o Europă 
nouă. [3, pp. 105-106]

Europa sub semnul unităţii în diversitate este un 
concept ce asumă tot mai multe valenţe şi dileme, 
conflicte şi libertăţi. Instituirea unei cetăţenii euro-
pene care să fie liantul tuturor acestor identităţi este 
rezultatul aspiraţiei la o Uniune Europeană fondată 
pe respectul libertăţilor şi drepturilor fundamentale 
ale omului, în care să fie realizată siguranţa lor şi 
integrarea în sistemele judiciare ale statelor membre. 
[14, p. 80]

La 15 decembrie 2001, Consiliul European de la 
Laeken adopta Declaraţia asupra viitorului Uniunii 
Europene, prin care se contura nevoia ca Uniunea 
Europeană să devină mai democratică, mai transpa-
rentă, mai eficientă, prin elaborarea unei Constitu-
ţii, care să răspundă aspiraţiilor cetăţenilor, oferind 
rezultate clare privind îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
crearea unor noi locuri de muncă, reducerea crimi-
nalităţii transfrontaliere, etc. [15, p. 84] 

Uniunea Europeană devine tot mai deschisă spre 
compromis odată cu extinderea sa, încercând, ast-
fel să îşi asigure securitatea graniţelor statelor sale 
membre. Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Amsterdam la 1 mai 1999, s-a decis instituirea unei 
unităţi de alertă în cazul noilor confruntări din dome-
niul securităţii care pot surveni în Europa. Strategia 
Europeană de Securitate, elaborată în anul 2003, a 
definit politica europeană pentru managementul cri-
zelor, afirmându-se faptul că securitatea europeană 
nu poate fi separată de capacitatea statelor de a men-
ţine ordinea în propriile teritorii. [...] Activităţile de 
pregătire a operaţiilor de management al crizelor, 
atunci când Comitetul Politic şi de Securitate (PSC) 
consideră intervenţia UE ca fiind necesară, cuprind:

1. elaborarea unei concepţii pentru managementul 
crizei (CMC) de către Secretariatul General al Con-
siliului Uniunii în cooperare cu Comisia Europea-

nă, în cuprinsul căruia sunt identificate scopul final, 
obiectivele operaţiei precum şi cele mai importante 
opţiuni strategice;

2. elaborarea opţiunilor militare strategice (MSO) 
de către Statul Major al Uniunii Europene (EUMS), 
la solicitarea comitetului militar, care cuprind, în 
principiu, următoarele elemente: evaluarea riscu-
rilor, cerinţele pentru constituirea forţei europene, 
structura de comandă şi control;

3. elaborarea directivei militare de iniţiere şi a 
concepţiei operaţiei (CONOPS);

4. elaborarea planului de operaţii (OPLAN) şi so-
licitarea de avizare a regulilor de angajare. [16, pp. 
83-84]

Procesul de extindere a Uniunii Europene, în 
cadrul contextului de securitate regională, vine ca 
o garanţie a păcii în regiune şi în vecinătatea sa, 
mai ales prin stabilirea de acorduri de colaborare 
şi asociere (în cazul Europei de Sud-Est este vorba 
despre Procesul de Stabilizare şi Asociere), meni-
te să creeze o zonă stabilă şi un climat pacifist şi 
prosper. 

Concluzii
 Evenimentele de la sfârșitul anilor ‘80 au schim-

bat, fără îndoială, ordinea mondială instaurată până 
atunci, iar unul dintre cele mai semnificative eveni-
mente este colapsul Uniunii Sovietice, care a pus ca-
păt Războiului Rece, dintre aceasta şi Statele Unite 
ale Americii. Sfârşitul Războiului Rece a schimbat 
modul de gândire şi logica sistemică pe care o aveau 
teoreticienii, oferindu-le o nouă abordare în studiul 
asupra schimbărilor cu care se confruntă lumea. Re-
gândirea termenului de securitate, precum şi a dome-
niilor de abordare a acesteia, a reprezentat un prim 
pas în extinderea termenului.

Abordarea tradiţională a securităţii plasa ter-
menul într-o singură dimensiune, şi anume în cea 
militară. Această abordare îngustă nu considera 
dimensiunile social, economic şi ecologic impor-
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tante, ceea ce a dus, după cum consideră mulţi spe-
cialişti, la căderea URSS-ului. Lipsa unei coeziuni 
economice şi sociale a dus la slăbirea economiei şi 
la manifestaţii interne cu caracter reformator au dus 
la colapsul Uniunii Sovietice. 

Astfel, în anul 1991, la întâlnirea de la nivel înalt 
de la Roma, s-a schimbat abordarea unidimensională a 
securităţii, adăugându-se alte patru dimensiuni: politi-
că, economică, socială şi ecologică. Cele cinci dimen-
siuni ale securităţii au menirea de a înlesni procesul de 
analiză al securităţii. Aşadar, fiecare dimensiune este 
foarte importantă pentru agenda politică a securităţii 
internaţionale. Dimensiunea militară este unul dintre 
cele mai importante elemente ale securităţii, mai ales 
după cel de-al Doilea Război Mondial.

O altă dimensiune de pe agenda politică a securi-
tăţii este cea economică. Liberalizarea şi democrati-
zarea economică au avut drept rezultat crearea unei 
interdependenţe şi cooperări între state. Importanţa 
dimensiunii economice se regăseşte în consolidarea 
economică a puterii militare.

Dimensiunea socială are la bază securitatea indivi-
zilor, component principal al unui stat. Ameninţările 
care se adresează acestei dimensiuni provin, de regulă, 
din mediul extern, şi se adresează identităţii naţionale. 

Securitatea a devenit, în perioada actuală, un 
concept tot mai complex, evoluţia acesteia fiind una 
continuă, fiind strâns legată de evoluţia tehnologi-
ei, a domeniului militar, economic şi social, politic 
şi ecologic al statelor. Odată cu sfârşitul Războiului 
Rece s-a constatat faptul că nivelurile sistemic şi sta-
tal nu mai erau suficiente pentru discutarea securită-
ţii. Acest fapt a atras cu el şi constatarea necesităţii 
mai multor paliere de analiză, deci extinderea con-
ceptului de securitate.

Cercetând şi analizând problemele cu care se 
confruntă statul, Barry Buzan a identificat, în funcţie 
de natura ameninţărilor, cinci sectoare ale securităţii: 
militar, politic, economic, social şi ecologic. Aceste 
sectoare au scopul de a înlesni discuţiile asupra secu-

rităţii naţionale, în sensul că ele o divid în părţi mai 
mici, fiind astfel mai uşor de identificat problemele 
cu care se confruntă societatea.
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În articol este scoasă în evidenţă valoarea socială a măsurilor speciale de investigaţie realizate de ofiţerii Inspecto-
ratului General al Poliţiei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Este tras un semnal de 
alarmă asupra efectelor negative pe care le produce şi astăzi reforma activităţii speciale de investigaţie din 2012 asupra 
consolidării statului de drept şi ocrotirii drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţeanului. Sunt evidenţiate dificultăţi 
pe care le întâmpină ofiţerii de investigaţii la realizarea sarcinilor activităţii speciale de investigaţie, fiind vorba despre 
prevenirea şi curmarea infracţiunilor, culegerea informaţiilor despre posibile evenimente şi acţiuni ce ar putea pune în 
pericol securitatea statului.

Cuvinte-cheie: activitate specială de investigaţii, infracţiune, răspundere penală, temei, proces penal, urmărire pe-
nală.

SOCIAL VALUE OF SpECIAL pOLICE INVESTIGATION MEASURES IN FIGhT AGAINST CRIME

The article highlights the social value of the special investigative measures carried out by the investigative officers of 
the General Police Inspectorate subordinated to the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova. An alarm is 
being made about the negative effects of the 2012 special investigative work on strengthening the rule of law and protec-
ting the legitimate rights and interests of the citizen. Difficulties encountered by investigative officers in carrying out the 
tasks of the special investigative activity are highlighted, namely the prevention and curtailment of crimes, the gathering 
of information about possible events and actions that could endanger the security of the state.

Keywords: special investigative activity, crime, criminal liability, cause, criminal trial, criminal prosecution.

VALEUR SOCIALE DES MESURES SpéCIALES D’ENQUÊTE DE LA pOLICE DANS                                                   
LA LUTTE CONTRE LE CRIME

 L’article souligne la valeur sociale des mesures spéciales d’enquête menées par les enquêteurs de l’Inspection 
générale de la police du Ministère de l’intérieur de la République de Moldova. Une alarme retentit sur les effets néga-
tifs que la réforme de l’activité d’enquête spéciale de 2012 sur la consolidation de l’Etat de droit et la protection des 
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droits et intérêts légitimes du citoyen produit encore aujourd’hui. Les difficultés rencontrées par les enquêteurs dans 
l’exécution des tâches de l’activité d’enquête spéciale sont mises en évidence, concernant la prévention et la cessati-
on des crimes, la collecte d’informations sur les événements et actions possibles qui pourraient mettre en danger la 
sécurité de l’État.

Mots-clés: activité d’enquête spéciale, crime, responsabilité pénale, motif, procès pénal, poursuite pénale.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                 
ПОЛИЦИИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В данной статье подчеркивается социальная ценность специальных следственных мероприятий, проводимых 
следователями Генерального инспектората полиции при Министерстве внутренних дел Республики Молдова. 
Подчеркивается озабоченность в связи с негативным воздействием, которое возымела осуществленная в 2012 
году реформа специальной следственной деятельности, направленная на укрепление верховенства закона и за-
щиту прав и законных интересов гражданина. Выделены трудности, с которыми сталкиваются следователи 
при выполнении задач специальной следственной деятельности, связанной с борьбой и предотвращением пре-
ступлений, сбором информации о возможных событиях и действиях, способных ставить под угрозу безопас-
ность государства.

Ключевые слова: специальная следственная деятельность, преступление, уголовная ответственность, 
основания, уголовный процесс, уголовное преследование.

Introducere

Măsurile speciale de investigaţie în limbajul 
internațional sunt numite tehnici speciale de investi-
gare [11], în legislaţia României se foloseşte terme-
nul metode speciale de supraveghere sau cercetare 
[3]; legislaţia Federaţiei Ruse operează cu măsuri 
operative de investigaţie [12], legislaţia Ucrainei – 
acțiuni secrete de investigație (de căutare) [14] sau 
drepturi ale subdiviziunilor care desfăşoară activi-
tate specială de investigaţie. [13] 

Valoarea socială a măsurilor speciale de investiga-
ţii se exprimă prin realizarea unui şir de sarcini foar-
te importante, necesare şi utile pentru statul de drept 
spre care aspiră să devină şi Republica Moldova, fiind 
vorba despre prevenirea, curmarea, cercetarea infrac-
ţiunilor, asigurarea securităţii statului, identificarea şi 
căutarea persoanelor vinovate de comiterea infracţiu-
nilor şi a celor care se sustrag de la răspundere penală, 
căutarea persoanelor dispărute etc. art. 2. [9] 

Conform legislaţiei naţionale în domeniul inves-
tigaţiilor speciale majoritatea din respectivele sarcini 

revine ofiţerilor de investigaţie ai Inspectoratului 
General al Poliţiei din subordinea Ministerului Afa-
cerilor Interne al Republicii Moldova. Problema este 
că, deşi legislaţia actuală prevede un nomenclator 
bogat de măsuri speciale de investigaţie menite să 
satisfacă sarcinile indicate de mai sus, în total fiind 
vorba de 20 de măsuri, trebuie să evidenţiem fap-
tul că majoritatea din ele, fiind şi cele mai eficiente, 
sunt concentrate spre realizarea unei singure sarcini 
– cercetarea şi descoperirea infracţiunilor, aceasta 
realizându-se doar în cadrul urmăririi penale şi doar 
după ce infracţiunea s-a comis, celelalte sarcini ră-
mânând fără suport eficient de realizare.

Situaţia în cauză a devenit specifică pentru Repu-
blica Moldova odată cu reforma juridică din 2012, 
prin care conceptul investigaţiilor speciale (operati-
ve) s-a schimbat radical – din investigaţii prioritar 
pro-active, focusate pe realizarea măsurilor speciale 
de investigaţii în vederea culegerii de informaţii ne-
cesare realizării tuturor sarcinilor activităţii specia-
le de investigaţii, în special fiind vorba de sarcinile 
de până la pornirea urmăririi penale, în investigaţii 
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reactive, concentrate pe realizarea măsurilor cores-
punzătoare în vederea obţinerii probelor pentru cer-
cetarea şi descoperirea infracţiunilor deja comise.

Prin urmare, reforma în domeniul activităţii speci-
ale de investigaţie a creat dificultăţi majore ofiţerilor 
de investigaţii la realizarea sarcinilor de prevenire şi 
curmare a infracţiunilor, de culegere a informaţiilor 
despre posibile evenimente şi acţiuni ce ar putea pune 
în pericol securitatea statului. Pe lângă acestea, refor-
ma a generat şi unele incoerențe legislative care pun 
în dificultate înţelegerea unitară a conţinutului actului 
normativ de reglementare şi aplicare promptă a mă-
surilor eficiente de culegere a informaţiilor necesare 
pentru contracararea actului infracţional.

Drept reacţie la această situaţie, prin Decizia Co-
misiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 
CSN/7 nr. 257 din 10 iunie 2015 s-a decis ca Guver-
nul prin intermediul Ministrului Justiţiei să creeze un 
grup de lucru şi să înainteze conform procedurii stabi-
lite proiectul de lege pentru modificarea şi completa-
rea unor acte legislative ce vizează activitatea specia-
lă de investigaţie reieșind din problemele identificate 
în aplicarea legislației corespunzătoare. [10] 

În rezultatul activităţii respectivei Comisii s-au 
elaborat mai multe proiecte de modificare a legislaţiei 
în acest domeniu însă, până în prezent, niciunul nu a 
fost prezentat Parlamentului. Reprezentantul Ministe-
rului Justiţiei în fiecare an comunică Comisiei indica-
te a Parlamentului despre activitatea grupului de lucru 
de elaborare a modificărilor şi completărilor în actele 
legislative corespunzătoare, însă din cauza diverselor 
viziuni contradictorii proiectul nu a fost definitivat. 

Metodologia cercetării derivă din obiectul, sco-
pul şi sarcinile cercetării. Studiul reprezintă o sin-
teză a gândirii teoretico-practice asupra evoluţiei şi 
definirii măsurilor speciale de investigaţii.

Rezultate obţinute şi discuţii
Valoarea socială a măsurilor speciale de investi-

gaţie pentru consolidarea şi apărarea statului de drept 

împotriva fenomenului infracţional poate fi asociată 
cu importanţa armelor pentru sistemul de apărare al 
ţării împotriva duşmanului. 

De aceia, amploarea şi diversificarea fenomenu-
lui infracţional, în general, precum şi a criminalităţii 
organizate şi a reţelelor criminale inclusiv a celor 
transfrontaliere, în special, dar şi resursele logisti-
ce deosebite alocate de acestea pentru consolidarea 
activităţilor ilicite au făcut ca procedeele investiga-
tive clasice folosite de organele de urmărire penală 
să devină practic ineficiente şi nerealiste. De aceea, 
societatea modernă a impus crearea unor instrumen-
te investigative complexe, dublate de adoptarea unor 
decizii-standard, la nivel naţional şi internaţional, 
menite să confere autorităţilor statale capacităţi spo-
rite de control şi combatere a infracționalității grave, 
chiar dacă, de multe ori, adoptarea şi utilizarea unor 
astfel de mijloace au ridicat serioase controverse în 
materia încălcării drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului. În abordarea tehnică a acestei 
teme de analiză trebuie plecat şi de la ideea că, pen-
tru forme speciale de criminalitate trebuie găsite for-
me speciale de combatere. [7]

Identificarea şi reglementarea juridică la nivel na-
ţional a unor măsuri speciale de investigaţie care să 
satisfacă nevoia de combatere promptă şi eficientă a 
celor mai complexe forme de criminalitate a fost o 
chestiune mai mult tehnică, de ajustare şi traducere 
a textului de lege zămislit la răscrucea dintre apusul 
statului sovietic şi răsăritul gândirii statului de drept. 
Criza de timp şi lipsa suportului teoretico-ştiinţific în 
stil democratic, însă, au fost principalii factori care 
au condus la nivelul calitativ precar al respectivelor 
reglementări normative.

Adoptarea în 1994 a Legii RM nr. 45 cu privire 
la activitatea operativă de investigaţii s-a dovedit a 
fi mai degrabă un colac de salvare pentru moment 
decât o armă puternică pentru apărarea securităţii 
tânărului nostru stat şi al drepturilor şi intereselor 
legitime ale cetăţeanului contra noii criminalităţi. 
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Rigorile statului de drept spre care aspiră Repu-
blica Moldova au pus în evidenţă multiple carenţe 
ale legii nominalizate, fiind în cele din urmă con-
testate la CEDO de către un grup de apărători ai 
drepturilor cetățeanului. [1] Obiectul cauzei a fost 
lipsa în Legea nr.45 din 12.04 1994 Cu privire la ac-
tivitatea operativă a suficientelor garanţii împotriva 
unor eventuale abuzuri privind aplicarea măsurilor 
operative (speciale) de investigaţie, nefiind raportat 
vreun caz concret de abuz. Curtea a confirmat faptul 
lipsei garanţiilor suficiente împotriva eventualelor 
abuzuri, recomandând ca acestea să fie înlăturate, 
dar nu a spus nimic referitor la aplicarea măsurilor 
speciale de investigaţie în vederea realizării sarcini-
lor de prevenire şi curmare a infracţiunilor, adică în 
afara limitelor urmăririi penale.

Ca reacţie la observaţiile CEDO, în 2012 a fost re-
format cadrul normativ privind investigaţiile speciale, 
fiind adoptată o nouă lege specială şi, totodată, com-
pletat CPP cu un şir de măsuri speciale de investigaţie 
în calitate de procedee probatorii noi menite să satisfa-
că necesitatea probării unor genuri de infracţiuni. [2] 
Este important să menţionăm că reforma investigaţii-
lor speciale s-a produs practic în aceleaşi condiţii ca şi 
adoptarea legii anterioare, fără dezbateri ştiinţifice şi 
cu un deficit încă prea mare de literatură de specialita-
te, puţinele cercetări şi observaţii care reuşiseră totuşi 
să vadă lumina tiparului rămânând şi ele oculte pentru 
autorii respectivului proiect de lege. 

Reformele juridice din 2012 privind reglementa-
rea măsurilor speciale de investigaţie operate atât la 
nivelul legilor speciale precum şi la cel al Codului de 
procedură penală au urmărit în general să satisfacă 
remarca CEDO cu privire la introducerea în legisla-
ţia naţională a unor garanţii care să excludă eventu-
alele abuzuri în vederea aplicării măsurilor speciale 
de investigaţii, fără a se ţine cont de valoroasele sar-
cini indicate mai sus. 

În loc să fie identificate, formulate şi introduse 
în lege discutatele garanţii, s-a procedat mai sim-

plu, serviciile speciale pur şi simplu au fost lipsite 
de dreptul de a aplica măsurile eficiente în afara ur-
măririi penale. Altfel spus, ofiţerii de investigaţie au 
rămas împovăraţi cu aceleaşi sarcini extrem de va-
loroase pentru întreaga societate, doar că, din frica 
unor eventuale abuzuri, li s-au luat cele mai eficiente 
instrumente juridice de realizare a lor. 

Concretizăm că până în 2012, adică până la re-
forma activităţii speciale de investigaţii, întregul set 
de măsuri speciale a fost posibil de aplicat pentru 
realizarea tuturor sarcinilor activităţii speciale de 
investigaţii (prevenirea, curmarea, cercetarea in-
fracţiunilor, asigurarea securităţii statului etc.), iar 
după respectiva reformă întregul acest potenţial an-
ticriminogen a rămas nevalorificat, mai exact a fost 
apreciat doar în privinţa unei singure sarcini posibil 
de îndeplinit doar în limitele urmăririi penale – des-
coperirea şi cercetarea infracţiunilor. Astfel, dacă nu 
s-a pornit urmărirea penală, adică nu s-a comis încă 
infracţiunea, nu pot fi realizate nici măsurile speciale 
de investigaţie care ar putea să dea rezultate verosi-
mile despre evoluţia actului criminal ce ar permite 
nu doar curmarea lui, dar şi tragerea la răspundere a 
vinovaţilor pentru actele preparatorii. Cu alte cuvin-
te, omorul la comandă sau actul terorist, spre exem-
plu, trebuie mai întâi să se producă, după care să fie 
pornită urmărirea penală şi tocmai după întrunirea 
altor câteva condiţii va fi posibil de realizat măsuri-
le speciale eficiente pentru obţinerea informaţiilor. 
Evident că aceste informaţii vor fi utile doar pentru 
descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, nu şi pentru 
prevenirea şi curmarea lor. 

Remarcăm şi faptul că reforma din 2012 a creat 
condiţii favorabile pentru mediul criminal naţional 
şi transnaţional, devenind extrem de dificilă comba-
terea infracţiunilor, în primul rând, legate de corup-
ţie, cele contra securităţii şi ordinii publice, trafic de 
substanţe narcotice, psihotrope şi radioactive, trafic 
de arme, omor la comandă, şi nu în ultimul rând a 
celor economice. Apropo, furtul miliardului a deve-
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nit posibil nu înainte dar după respectiva reformă, 
după ce serviciile speciale de investigaţie, inclusiv 
cele din subordinea MAI, SIS, CNA au fost lipsite 
de cele mai eficiente instrumente juridice de obţinere 
a informaţiei. În schimb, cetăţeanul Republicii Mol-
dova rămânând cu buzunarele goale se poate mândri 
că-i sunt „garantate” drepturile contra eventualelor 
abuzuri privind aplicarea măsurilor speciale de in-
vestigaţie. 

Citim din memorie afirmaţiile unui judecător al 
CSJ făcute cu câţiva ani în urmă în cadrul unui ate-
lier de lucru pe problemele activităţii speciale de in-
vestigaţie: un ofiţer operativ iscusit întotdeauna va 
găsi modalităţi cum să ocolească legea şi să aplice 
măsurile speciale necesare pentru documentarea in-
fracţiunilor. Era un judecător cu experienţă, iar cu-
vintele rostite aveau greutatea dânsului. Ştia magis-
tratul cum şi cui să facă dreptate şi spusele sale erau 
poate pline de adevăr, numai că, cel puţin pentru noi, 
rămâne confuză arhitectura statului de drept bazat pe 
iscusinţe de ocolire a legii. 

În acest context, se iscă întrebarea firească – 
cu ce mesaj trebuie să venim noi, dascălii, în faţa 
studenţilor, viitori apărători ai ordinii de drept? Le 
vom spune cum să respecte legea sau să-i învăţăm 
să gândească combinaţii şi modalităţi de ocolire a 
legii pentru realizarea sarcinilor legate de culegerea 
informaţiilor corespunzătoare şi acţionarea promptă 
în vederea curmării şi neadmiterii infracţiunilor şi a 
faptelor care ar pune în pericol securitatea statului. 

Probabil, în activitatea practică astfel de com-
binaţii sunt la ordinea zilei, însă apare întrebarea 
firească, ce valoare pot avea materialele obţinute 
prin ocolirea legii şi mai ales în cazul când acestea 
sunt puse la baza învinuirii în calitate de probe, ori 
aprecierea lor se face tot prin interpretări de ocolire 
a legii în funcţie de statutul politico-social al celui 
inculpat. Legea spune expres că rezultatele obţinute 
prin realizarea măsurilor speciale de investigaţie pot 
avea valoare probantă dacă au fost efectuate în ca-

drul unei cauze penale (art.24). [8] Respectiv, dacă 
materialele au fost acumulate în afara cauzei penale, 
adică până la pornirea urmăririi penale, ele nu pot 
servi în calitatea de probe.

Din conţinutul unor hotărâri de judecată pronun-
ţate pe cazuri de corupţie ne putem da seama că ofi-
ţerii de investigaţie, neavând instrumente legale de 
a documenta acţiunile infracţionale până la pornirea 
urmăririi penale, recurg la dotarea cu mijloace teh-
nice de înregistrare a martorului denunţător pentru 
verificarea respectivelor declaraţii şi, ulterior, dacă 
este cazul, pornesc urmărirea penală. Pentru că o 
astfel de practică nu este tocmai legală ofiţerii de 
investigaţie îl învaţă pe respectivul martor să min-
tă, adică să susţină că a acţionat fără supravegherea 
organelor de stat şi că mijloacele tehnice de înre-
gistrare îi aparţin. După runda reuşită de negocieri 
supravegheate dintre martor şi persoana suspectă, 
martorul vine şi face din nou o sesizare, dar con-
siderată ca fiind făcută pentru întâia oară, la care 
alipeşte materialele audio-video din care rezultă că 
persoana denunţată a comis actul infracţional, ceea 
ce constituie temei pentru pornirea urmăririi pe-
nale. Deja în cadrul urmăririi penale se realizează 
măsurile speciale de investigaţie corespunzătoare 
care permit documentarea ulterioarelor acţiuni de 
corupţie şi reţinerea bănuitului. În acest fel, vino-
văţia persoanei este argumentată ca fiind ruptă din 
context, din dosare lipsind probele referitoare la 
prima întâlnire reală dintre martor şi suspect la care 
nu se exclud provocările. 

Nu spunem că astfel de practici de documenta-
re a infracţiunilor de corupţie au devenit o legitate 
pentru sistemul de drept naţional, însă acestea se 
potrivesc perfect şi la documentarea traficului de 
substanţe narcotice, psihotrope, arme, muniţii etc. 
Conform observaţiilor unor cercetători în ultima pe-
rioadă foarte rar se întâlnesc cazuri în care lipsesc 
înregistrările audio-video obţinute până la pornirea 
urmăririi penale şi tot la fel de rar se întâlnesc cazuri 
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în care astfel de probe să nu fie contestate de către 
apărare într-o formă sau alta. [9]

Poziţia instanţelor de judecată în aprecierea pro-
belor obţinute prin modalităţi de ocolire a legii este 
neunitară, de obicei, instanţele de fond şi de apel 
susţin că acţiunile de documentare descrise anterior 
sunt perfect legale, şi pretenţiile apărării sunt doar 
nişte alegaţii ce fac parte din strategia de apărare. 
Instanţa de recurs în unele cazuri susţine poziţia in-
stanţelor inferioare [4], iar în alte cazuri le consideră 
inadmisibile şi le declară nule. [6] 

Reflectând asupra efectelor reformei amintite 
mai sus, prin care s-a schimbat vectorul politicii in-
vestigaţiilor speciale – dintr-o activitate informativă 
în una probatorie, putem spune că la prima vedere 
această schimbare de accente s-ar părea foarte pla-
uzibilă, deoarece la acţiunile procesuale tradiţionale 
s-au adăugat un şir de alte acţiuni noi care oferă mai 
multe oportunităţi de acumulare a probelor. Realita-
tea însă nu este la fel de previzibilă, dat fiind faptul 
că probele pot fi acumulate doar în cadrul urmăririi 
penale, iar realizarea noilor acţiuni de urmărire pena-
lă după pornirea urmăririi penale, adică după comi-
terea infracţiunii, nu întotdeauna îşi găsesc rostul. 

Reforma juridică a activităţii speciale de inves-
tigaţie şi măsurilor speciale de investigaţie a gene-
rat şi alte probleme majore care pun în dificultate 
înţelegerea unitară a conţinutului actului normativ. 
Pornind de la incertitudinea noţiunii activităţii spe-
ciale de investigaţie tratată diferit în legi diferite şi 
continuând cu neclaritatea statutului subiecţilor în-
vestigaţi cu dreptul de realizare a măsurilor speciale, 
statutul juridic al măsurilor speciale de investigaţie, 
conţinutul, limitele de realizare şi metodologia lor 
de aplicare.

Rămâne nesoluţionată până la capăt problema 
utilizării sau valorificării rezultatelor obţinute prin 
realizarea măsurilor speciale de investigaţii care în 
viziunea noastră este una crucială pentru procesul 
probator ţinând cont, pe de o parte, de perfecţionarea 

continuă a actului infracţional, sporirea nivelului in-
telectual al infractorului şi dezvoltarea permanentă a 
tehnologiilor aplicate, şi, pe de altă parte, de cerinţe-
le tot mai avansate ce vizează statul de drept.

Concluzii și recomandări 
În concluzie la cele menţionate mai sus, specifi-

căm că, valoarea socială a măsurilor speciale de inves-
tigaţie efectuate de poliţie în luptă cu criminalitatea se 
exprimă prin realizarea tuturor sarcinilor prevăzute de 
lege: prevenirea, curmarea, cercetarea infracţiunilor, 
asigurarea securităţii statului, identificarea şi căutarea 
persoanelor vinovate de comiterea infracţiunilor şi a 
celor care se sustrag de la răspundere penală, căutarea 
persoanelor dispărute. Îndeplinirea acestor sarcini au 
un rol foarte important, necesar şi util pentru statul de 
drept spre care aspiră să devină şi Republica Moldo-
va, iar valorificarea insuficientă a măsurilor speciale 
de investigaţie poate crea probleme serioase pentru 
viitorul prosper al ţării noastre.

Reforma activităţii speciale de investigaţie din 
2012 a subestimat valoarea socială şi potențialul an-
ticriminogen al măsurilor speciale de investigaţie, 
producând şi astăzi efecte negative asupra combaterii 
criminalităţii, serviciile speciale de investigaţie fiind 
practic în imposibilitate legală de a-şi realiza sarcinile 
de prevenire şi curmare a infracţiunilor, de culegere a 
informaţiilor despre posibile evenimente şi acţiuni ce 
ar putea pune în pericol securitatea statului.

Aplicarea unor practici de ocolire a legii în vede-
rea combaterii criminalităţii nu este compatibilă cu 
rigorile statului de drept, este o practică nesănătoasă 
cu un mod de gândire abuziv ce prezintă o ameninţa-
re reală la adresa drepturilor şi libertăţilor cetăţeanu-
lui Republicii Moldova.

În calitate de recomandări, în temeiul prezentului 
demers științific, încurajarea proiectelor de cercetare 
în domeniul activităţii speciale de investigaţii ar per-
mite soluţionarea multiplelor probleme care există 
referitor la statutul juridic al măsurilor speciale de 
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investigaţie, al subiecţilor care realizează aceste mă-
suri, conţinutul şi limitele de realizare ale măsurilor 
speciale, metodologia de aplicare a măsurilor speci-
ale, valorificarea informaţiilor obţinute prin realiza-
rea diferitor categorii de măsuri speciale de investi-
gaţii, determinarea exactă a răspunderii subiecţilor 
care încalcă intenţionat legea la realizarea măsurilor 
speciale de investigaţii etc.

Organizarea conferinţelor ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale cu tematica măsurilor speciale de 
investigaţii cu participarea judecătorilor, procurori-
lor, ofiţerilor de investigaţie, ofiţerilor de urmărire 
penală, avocaţilor, cercetătorilor şi colaboratorilor 
ştiinţifici.

Identificarea bunelor practici în materia măsuri-
lor speciale de investigaţie şi promovarea lor în pro-
gramele de instruire iniţială şi continuă a ofiţerilor 
serviciilor speciale de investigaţie.

Efectuarea cât mai urgentă a schimbărilor nece-
sare la nivel legislativ astfel încât ofiţerii de investi-
gaţii să poată aplica întreg spectrul de măsuri speci-
ale de investigaţii pentru realizarea tuturor sarcinilor 
care îi revin.

Elaborarea instrucţiunilor departamentale şi in-
terdepartamentale cu privire la realizarea măsurilor 
speciale de investigaţie în vederea documentării di-
feritor genuri de infracţiuni.
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Urmărirea penală este prima fază a procesului penal, care constă din activitatea desfășurată de organul de urmărire 

penală, unde sunt administrate şi verificate probe în scopul constatării infracțiunii, identificarea făptuitorului, stabilirea 
răspunderii acestuia, ceea ce este necesar de a se cunoaşte pentru a se trimite cazul în instanța de judecată. Obiectul 
urmăririi penale constă din colectarea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitoru-
lui, pentru a se vedea dacă poate fi trimisă cauza în judecată. Scopul urmăririi penale este trimiterea cauzei în judecată 
pentru atragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Cuvinte-cheie: urmărire penală, proces penal, probă, infracţiune, făptuitor.

CRIMINAL INVESTIGATION – REMARCABLE pHASE OF EXAMINING THE CASE IN ORDER TO 
ESTABLISH THE TRUTH

Criminal prosecution is the first phase of the criminal trial, which consists of the activity carried out by the criminal 
prosecution body, where evidence is administered and verified for the purpose of detecting the crime, identifying the 
perpetrator, establishing its liability, which is necessary to know in order to be sent the case in court. The purpose of the 
criminal prosecution is to collect the necessary evidence regarding the existence of the crime, to identify the perpetrator, 
to see if the case can be sent to court. The purpose of the criminal prosecution is to send the case to court for attracting 
the perpetrator to criminal liability.

Keywords: criminal prosecution, criminal trial, evidence, offense, perpetrator.

pOURSUITE péNALE – pHASE REMARQUABLE DE L’EXAMEN DU CAS AFIN D’éTABLIR LA 
VÉRITÉ

L’enquête pénale est la première phase de la procédure pénale, qui consiste en l’activité menée par l’organe 
d’enquête pénale, où les preuves sont administrées et vérifiées afin d’établir le crime, identifier l’auteur, établir sa 
responsabilité, ce qu’il faut savoir pour envoyer l’affaire au tribunal. L’objet de l’enquête pénale consiste à recueillir 
les preuves nécessaires concernant l’existence du crime, à identifier l’auteur, afin de voir si l’affaire peut être renvoyée 
devant les tribunaux. Le but de l’enquête pénale est de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour engager la responsa-
bilité pénale de l’auteur.

Mots-clés: enquête pénale, procès pénal, preuve, crime, délinquant. 
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Actualitatea și importanța cercetării
 Începerea urmăririi penale semnifică investirea 

organului de urmărire penală cu drepturile prevăzu-
te de lege pentru efectuarea cercetării în legătură cu 
fapta şi persoana prevăzute în actul de sesizare. Din 
acest moment, sunt identificate probele necesare 
stabilirii existenţei infracţiunii, identităţii făptuito-
rului şi vinovăţiei acestuia pentru a se decide dacă 
este cazul trimiterii sale în judecată, cât şi cele în 
legătură cu măsurile procesuale care pot fi dispuse 
pentru normala desfăşurare a procesului penal [1, 
p. 476].

Începerea urmăririi nu trebuie percepută doar ca 
un act cu implicaţii procesuale în cauzele concrete, 
modul în care este reglementat semnifică în general 
pe planul politicii penale, concepţia referitoare la 
contextul procesual care face posibilă intervenţia or-
ganelor judiciare în cazul comiterii infracţiunilor.

De regulă, pentru a asigura o ripostă imediată şi a 
permite identificarea făptuitorului, procedura începe-
rii urmăririi nu trebuie condiţionată în mod excesiv.

În aceeaşi măsură, ca o cerinţă cu caracter gene-
ral a protejării drepturilor şi libertăţilor persoanei, 
se impune ca începerea urmăririi penale să fie jus-
tificată de date suficiente şi convingătoare cu privi-
re la săvârşirea infracţiunii, care trebuie să rezulte 
din verificarea sesizării sau a altor împrejurări ce pot 
împiedica începerea acesteia. Modul în care este re-

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ – ЗНАЧИМАЯ ФАЗА РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА С ЦЕЛЬЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ИСТИНЫ 

 Уголовное расследование - это первая фаза уголовного процесса, которая состоит из действий, выполняемых 
органом уголовного преследования, в рамках которого собираются и проверяются доказательства для установ-
ления преступления, личности преступника, его ответственности. Все эти действия необходимы для после-
дующей отправки дела в суд. Предмет уголовного расследования состоит в сборе необходимых доказательств 
наличия преступления, в установлении личности преступника и выяснении вопроса возможности передачи дела 
в суд. Целью уголовного расследования является передача дела в суд для привлечения виновного к уголовной от-
ветственности.

Ключевые слова: уголовное расследование, уголовный процесс, доказательствo, преступление, преступ-
ник.

glementată începerea urmăririi trebuie să ofere su-
ficiente garanţii că declanşarea acesteia se va face 
justificat [2, p. 763].

Metode și materiale aplicate. În cadrul efectu-
ării studiului am utilizat în mod prioritar, metoda 
logică, prin prisma folosirii procedeelor raționale și 
logice. De asemenea, am folosit și metoda literară, 
care mi-a permis să studiez esența urmăririi penale 
ca fază premărgătoare a procesului penal. Prin me-
toda comparativă am creionat o linie comparativă 
între specificul urmării penale în procesului penal 
în Republica Moldova și specificul urmăririi pena-
le în statul român. Nu trebuie lăsată în umbră nici 
metoda istorică, care am folosit-o pe deplin, cerce-
tând primele manifestări de implementare a urmă-
ririi penale în legea procesual-penală a Republici 
Moldova.

principalele idei ale cercetării
Începerea urmăririi penale înseamnă iniţierea 

procesului de urmărire penală, de către ofiţerul de 
urmărire penală în scopul acumulării probelor care 
vor fi necesare în soluţionarea justă a cauzei, acestea 
trebuind să fie necesare, utile, pertinente şi conclu-
dente [3, p. 122].

Efectuarea urmăririi penale ca fază premergă-
toare judecăţii, are rolul de a evita trimiterea în ju-
decată a persoanei în privința căreia există o bănu-
ială rezonabilă că ar fi comis o faptă penală, având 
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în vedere că judecata se desfăşoară cu respectarea 
principiului publicităţii, lucru care ar fi destul de 
dăunător pentru o persoană nevinovată, fapt care 
ar cauza o daună reputației profesionale persoanei 
nevinovate. 

Începerea urmăririi penale este importantă şi 
marchează începerea unui proces penal, şi care pre-
supune că organele competente de stat sunt la curent 
cu săvârşirea unei infracţiuni şi se i-au toate măsurile 
în vederea descoperirii ei. Ea la fel, marchează înce-
perea procesului penal, iar pe de altă parte, implică 
drepturi şi obligaţii care revin atât organului de ur-
mărire penală cât şi celorlalţi participanţi la proces. 
[1, p. 499]

Pentru începerea urmăririi penale sunt necesare 
următoarele condiții prevăzute la art. 274 din CPP 
RM:

Din cuprinsul actului de sesizare sau al ac-1) 
telor de constatare trebuie să rezulte elementele 
infracțiunii. Pentru începerea urmăririi penale nu 
se cer date privind cunoașterea tuturor elementelor 
infracțiunii, fiind suficiente informațiile ce carac-
terizează două elemente ale infracțiunii (obiectul 
infracțiunii și latura obiectivă a infracțiunii). Astfel, 
urmărirea penală începe in rem (în privința faptei 
săvârșite), după cum s-a menționat în literatura de 
specialitate, nefiind necesară cunoașterea persoanei 
făptuitorului. Numai când făptuitorul și identitatea 
acestuia se cunosc cu precizie, o dată cu fapta, 
urmărirea penală începe și in personam, adică în 
privința unei persoane concrete (de exemplu, în 
cazul infracțiunilor contra justiției prevăzute de art. 
306-317, 319-321 din Codul penal al Republici Mol-
dova; în cazul infracțiunilor săvârșite de persoane 
cu funcții de răspundere prevăzute de art. 324-331 
CP RM, precum și în cazul prinderii făptuitorului în 
flagrant delict pentru oricare infracțiune).

Să nu existe vreuna din circumstanțele care 2) 
exclud urmărirea penală, stipulate la art. 275 din CPP 
RM. Dacă din cuprinsul actului de sesizare rezultă 

vreunul din cazurile care împiedică pornirea urmă-
ririi penale, organul de urmărire penală înaintează 
procurorului actele întocmite cu propunerea de a nu 
porni urmărirea penală. Dacă procurorul consideră 
că nu sunt circumstanțe care împiedică urmărirea 
penală, el restituie actele, cu rezoluția sa, organului 
menționat pentru începerea urmăririi penale potrivit 
art. 274 (4) CPP RM.

Confirmarea actelor de începere a urmăririi 3) 
penale de către procuror în temeiul art. 274 (3) CPP 
RM. [14, p. 538-539]

Începerea urmăririi penale nu poate avea loc 
decât dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
lege. Uneori, începerea acesteia se reduce la activi-
tatea procesuală, la redactarea actului de dispoziţie a 
începerii urmăririi penale. În alte cazuri, pentru a se 
ajunge la concluzia că este necesară urmărirea pena-
lă, se poate realiza o activitate mai largă, în care sunt 
implicate mai multe organe, şi aici, pentru a se putea 
începe urmărirea penală, este necesară existenţa ur-
mătoarelor condiţii:

a) pozitivă, adică să existe un minim de date care 
permit organului de urmărire penală să considere cu 
certitudine că s-a săvârşit o infracţiune. Organul de 
urmărire penală poate deţine informaţii fie direct din 
sesizarea făcută, fie din anumite acte premergătoare 
sesizării. Exemplu: actele care sunt întocmite de că-
tre un medic legist cu privire la vătămările care au 
fost provocate persoanei, etc.

b) negativă, nu există situaţii de împiedicare a 
pornirii urmăririi penale. Exemplu: flagrantul delict, 
autodenunţul, plângere, reţinerea infractorului, etc.

Alte condiţii:
a) Pentru începerea urmăririi penale, nu se cer 

date privind cunoaşterea tuturor elementelor infrac-
ţiunii, fiind suficiente doar 2 elemente:

Latura obiectivă; 
Obiectul. 

b) Urmărirea penală începe nefiind necesară 
cunoaşterea persoanei infractor. Atunci când se cu-
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noaşte cu exactitate cine este infractorul, urmărirea 
penală se începe în privinţa unei persoane concrete. 
[4, p. 636]

c) Să nu existe circumstanţe care exclud urmări-
rea penală;

d) Confirmarea actelor de începere a urmăririi pe-
nale de către procuror.

Dacă privim procesul penal în ansamblul său, se 
constată că urmărirea penală este prima verigă a unui 
lanț succesiv și coerent de activități procesual pena-
le, următoarea fiind judecată iar ultimă etapă, pune-
rea în executare a hotărârilor penale definitive.

Potrivit art.1 CPP RM, procesul penal are ca 
scop constatarea la timp și în mod complet a faptelor 
care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană 
care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit 
vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie 
trasă la răspundere penală. [5]

Procesul penal, deci și urmărirea penală, trebuie 
să contribuie la apărarea ordinii de drept, la apăra-
rea persoanei, a drepturilor și libertăților acesteia, 
la prevenirea infracțiunilor, precum și la educarea 
cetățenilor în spiritul respectării legilor.

Rezultă din cele menționate mai sus că urmări-
rea penală are ca scop imediat constatarea existenței 
infracțiunilor, identificarea făptuitorilor, stabilirea 
răspunderii acestora pentru a vedea dacă este cazul 
sau nu să se dispună trimiterea în judecată. [6]

Ca primă fază a procesului penal, urmărirea pe-
nală se situează din punct de vedere al contribuției 
active la soluționarea cauzei, complexul de activități 
specifice acestei faze efectuate succesiv , progresiv 
și coordonat, se derulează între două limite și anu-
me: limita inițială și limita finală. [7]

Astfel, în unele opinii se menționează, pe bună 
dreptate, că necesitatea de a contracara activitatea 
infracțională a condus la înființarea unor organe 
specializate care să realizeze anumite activități 
specifice într-o fază care să premeargă desfășurării 
judecații.

Existența fazei de urmărire penală este justifi-
cată și de faptul că, în epoca modernă, se săvârșesc 
infracțiuni prin folosirea unor procedee și tehnici noi 
tot mai perfecționate, uneori criminalitatea căpătând 
caracter organizat; toate acestea au impus o preocu-
pare sporită din partea statului pentru combaterea 
fenomenului infracțional. [8]

În cele din urmă, urmărirea penală este prima 
fază a procesului penal, care constă din activitatea 
desfășurată de organul de urmărire penală, unde 
sunt administrate şi verificate probe necesare pri-
vind existenţa infracţiunii, identificarea făptuito-
rului, stabilirea răspunderii acestuia, ceea ce este 
necesar de a se cunoaşte pentru a se trimite cauza 
în judecată. [9]

Obiectul urmăririi penale constă din colectarea 
probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, 
la identificarea făptuitorului, pentru a se vedea dacă 
poate fi trimisă cauza în judecată.

Colectarea probelor presupune activitatea de des-
coperire, fixare, verificare şi apreciere a probelor 
prin diferite procedee probatorii prevăzute de lege.

Identificarea făptuitorului prevede că probele co-
lectate trebuie să contribuie la depistarea celor care 
au săvârşit infracţiunea.

Scopul urmăririi penale este trimiterea cauzei în 
judecată pentru atragerea la răspundere penală a făp-
tuitorului.

Urmărirea penală este activitatea desfăşurată de 
organele de urmărire penală, în scopul colectării şi 
verificării probelor cu privire la pregătirea, tentativa 
sau săvârşirea infracţiunii, precum şi în scopul de-
pistării şi prinderii infractorului. [10]

Pentru aceasta, organul de urmărire penală trebu-
ie să întreprindă toate măsurile necesare prevăzute 
de lege. Urmărirea penală este efectuată sub supra-
vegherea procurorului. Acesta este responsabil de 
legalitatea urmăririi penale şi temeinicia învinuirii 
aduse celui atras la răspundere penală.
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Pentru o efectuare reuşită a urmăririi penale, pro-
curorul are dreptul să ceară orice dosar penal, indi-
ferent de etapa în care se află urmărirea penală, să 
ofere careva dispoziţii obligatorii cu privire la des-
făşurarea acesteia, precum şi să asiste la efectuarea 
oricărui act de urmărire penală.

Cele mai importante trăsături caracteristice care 
evidenţiază importanţa urmăririi penale, sânt urmă-
toarele: [11]

a) Divizarea atribuţiilor procesuale la urmărirea 
penală între procuror şi ofiţerul de urmărire penală – 
aici procurorul exercită funcţia de conducere a urmă-
ririi penale, confirmă sau adoptă hotărâri procesuale, 
specifice pentru această fază. La rândul său, ofiţerul 
de urmărire penală, are rolul de a acumula probe nece-
sare în vederea realizării scopului urmăririi penale;

b) Îmbinarea regulii independenţei procurorului 
şi ofiţerului de urmărire penală cu regulile subordo-
nării ierarhice – procurorul, în exercitarea atribuţii-
lor sale, este independent şi se supune numai legii.

La fel, el execută indicaţiile scrise de procurorul 
ierarhic superior, pe când ofiţerii de urmărire penală, 
fiind şi ei independenţi, se supun indicaţiilor scrise 
de procuror. Independenţa ambilor subiecţi aici îi 
face să acţioneze conform propriei convingeri, dacă 
nu este prevăzut în legislaţie că este necesar vreun 
acord scris al procurorului ierarhic superior;

c) Caracterul semi-contradictoriu al activităţilor 
în faza urmăririi penale – acest caracter de semi-con-
tradictorialitate vine anume din faptul că activitatea 
de administrare a probelor, până la finisarea urmări-
rii penale este lipsită de contradictorialitate, însă, sub 
aspectul aplicării măsurilor procesuale de constrân-
gere, atacarea acţiunilor şi hotărârilor ofiţerului de 
urmărire penală şi procurorului, examinarea de către 
judecătorul de instrucţie, se face cu participarea păr-
ţilor interesate în condiţii de contradictorialitate;

d) Lipsa de publicitate a urmăririi penale – urmă-
rirea penală este confidenţială, ceea ce e prevăzut şi 
în Codul de procedură penală.

Confidenţialitatea se aplică anume pentru a ex-
clude aflarea adevărului din partea învinuitului şi a 
altor persoane care sunt interesate;

e) Caracterul preponderent al formei scrise – for-
ma scrisă este necesară deoarece numai aceasta are 
forţă juridică în faţa instanţei de judecată.

La fel, pe parcursul urmăririi penale, părţile pot 
veni cu anumite înscrisuri, adică cereri şi demer-
suri, care sunt necesare pentru urmărirea penală. Pe 
parcursul urmăririi penale, părţile sau alte persoa-
ne, au posibilitatea de a lua cunoştinţă cu unele pro-
be administrate însă nu de toate materialele cauzei 
penale.

La finisarea urmăririi penale, organul de urmărire 
penală întocmeşte un proces verbal, în care se expun 
toate circumstanţele, derularea şi rezultatul acţiuni-
lor procesuale.

Aceste principii se mai numesc condiţii generale 
a urmăririi penale. [12]

Multe opinii în doctrină atrag atenția asupra 
importanței urmăririi penale ca activitate prealabi-
lă judecății în sensul evitării inculpării și trimiterii 
în judecată fără temeiuri foarte serioase a unui nu-
măr mare de persoane asupra cărora ar plana inițial 
o bănuială și care ar fi prezentate pe banca acuzării 
și aduse în fața unor proceduri judiciare publice în 
situații echivoce sau insuficient elucidate. În mod 
intenționat s-a arătat că urmărirea penală constitu-
ie o activitate necesară sub aspectul ocrotirii celor 
nevinovați împotriva unor constrângeri nejustificate; 
aflarea adevărului cu privire la fapta și la făptuitori 
ca sarcină a organelor de urmărire penală, impiedică 
tragerea la răspundere penală a celor nevinovați, asi-
gură respectul drepturilor și libertăților cetățenești. 
[13]

Astfel, în condițiile legii, judecătorul poate admi-
te, prin încheiere, plângerea formulată de persoana 
vătămată și are posibilitatea de a reține cauza spre 
judecare, când apreciază că probele existente la do-
sar sunt suficiente.
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În aceste condiții, dacă actul procesual atacat 
este o rezoluție de neîncepere a urmăririi penale, 
prin admiterea plângerii se declanșează un proces 
penal în forma atipică, faza de urmărire penală lip-
sind. De asemenea, urmărirea penală lipsește în ca-
zul extinderii acțiunii penale la acte materiale noi 
sau a procesului penal, la fapte sau persoane noi, 
când, pentru simplificarea activității procesuale, s-a 
renunțat la efectuarea urmăririi penale.

Concluzii

În literatura de specialitate, numeroși autori au 
subliniat necesitatea și importanța urmăririi pena-
le ca fază distinctă a procesului penal, importanța 
căreia rezidă atât din rolul determinant al probe-
lor în soluționarea echitabilă a cauzelor penale, de 
soluționarea justă și temeinică a cauzelor cât și de 
realizarea unei politici penale care să corespundă 
nevoilor unui stat de drept.

În literatura de specialitate se apreciază că în 
condițiile vieții sociale moderne infracțiunile devin 
din ce în ce mai variate, iar modul lor de realizare 
ține pasul cu dezvoltarea științei și tehnicii. Astfel, 
orice persoană particulară, victimă, s-ar găsi dez-
armată față de infractori, fără sprijinul unor organe 
abilitate de stat, care au dotarea și pregătirea profe-
sională necesară în lupta contra infracționalității.

Efectuarea urmăririi penale ca fază premergă-
toare judecății, are și rolul de a evita trimiterea în 
judecată a tuturor persoanelor asupra cărora planea-
ză o bănuială că ar fi comis a faptă penală, având 
în vedere că judecata se desfășoară cu respectarea 
principiului publicității, lucru care ar fi destul de 
dăunător pentru o persoană nevinovată.
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mercenarilor în legislația statelor CSI şi se evidențiază criteriile de diferențiere a legilor penale din aceste state, precum 
și asemănările modului de incriminare a componenței de infracțiune analizată. Analiza reglementărilor juridico-penale 
a activității de mercenariat în legislația penală a statelor CSI denotă că în legea penală a Republicii Moldova se pot, 
eventual, prelua asemenea reglementări, precum incriminarea activității mercenarilor în forme agravante.

Cuvinte-cheie: drept penal, mercenar, participare, Comunitatea Statelor Independente (CSI), incriminare.

LEGAL FRAMEwORk FOR INCRIMINALIZING THE CRIME OF THE ACTIVITy OF MERCENARIANS 
IN ThE CIS STATES

This publication is part of the category of scientific research belonging to the field of Criminal Law Special Part. The 
object of the present research is the analysis of the legal framework for criminalizing the crime of mercenary activity in 
the CIS states. The publication performs an analysis of the crime of activity of mercenaries in the legislation of the CIS 
states and highlights the criteria for differentiating criminal laws in these states, as well as highlighting the similarities of 
criminalization of the analyzed crime component. The analysis of the legal-criminal regulations of the mercenary activity 
in the criminal legislation of the CIS states shows that in the criminal law of the Republic of Moldova such regulations 
may be taken over, such as the incrimination of the activity of mercenaries in aggravating forms.

Keywords: Criminal Law, mercenary, participation, Commonwealth of Independent States (CIS), criminalization.

CADRE jURIDIQUE pOUR L’INCRIMINATION DU CRIME DE L’ACTIVITé DES MERCENARIENS 
DANS lES ÉTATS DE lA CEI

Cette publication fait partie de la catégorie de la recherche scientifique appartenant au domaine de la partie spéciale 
de Droit pénal. L’objet de la présente recherche est l’analyse du cadre juridique de la criminalisation du crime d’activité 
mercenaire dans les États de la CEI. La publication analyse le crime d’activité des mercenaires dans la législation des 
États de la CEI et met en évidence les critères de différenciation du droit pénal dans ces États, ainsi que les similitudes 
de criminaliser la composition du crime analysé. L’analyse des réglementations juridico-pénales de l’activité mercenaire 
dans la législation pénale des États de la CEI montre que dans le droit pénal de la République de Moldova, ces réglemen-
tations peuvent être reprises, comme l’incrimination de l’activité de mercenaires sous des formes aggravantes.

Mots-clés: droit pénal, mercenaire, participation, Communauté d’États Indépendants (CEI), criminalisation.
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Introducere
Necesitatea studierii şi analizei legislaţiei penale 

a ţărilor CSI în partea ce ţine de incriminarea acti-
vităţii mercenarilor este cu atât mai importantă, cu 
cât în ultimii ani se observă o tendinţă de creştere a 
numărului de mercenari proveniți din aceste state.

Potrivit unor autori ruşi, care s-au specializat în 
studierea acestei componenţe de infracţiune, „în-
treaga istorie a lumii confirmă faptul că orice criză 
politică sau economică este cauza principală a răs-
pândirii mercenarilor. La scară largă a evenimen-
telor ce s-au perindat de-a lungul istoriei, printre 
care și prăbușirea uneia dintre cele mai mari puteri 
mondiale ale secolului XX - Uniunea Sovietică, 
anume acest evenimet în mare măsură a contribuit 
la creșterea numărului de mercenari - foști cetățeni 
sovietici și a generat conflicte armate pe teritoriul 
fostei URSS, în special conflictele locale de la înce-
putul anilor 90 în Abhazia, Transnistria, Ferghana, 
Karabakh.” [19] Potrivit autoarei Șandieva N., „în 
mare parte specificul mercenarilor din această peri-
oadă este exprimat în faptul că nu a avut distribuție 
în masă iar participarea mercenarilor de cele mai 
multe ori era ghidată de principii ,,ideologice,,. 
Totuși, acest aspect nu exclude participarea merce-
narilor la conflicte militare din interese mercanti-
le.” [20, p. 87]

Una din cauzele apariţiei mercenariatului în rân-
durile cetăţenilor CSI a fost concedierea în masă a 
personalului forţelor armate ale Rusiei şi altor state 
- foste republici sovietice, în urma prăbuşirii URSS. 
Și, prin urmare, în acest caz, putem vorbi despre ro-
lul influent al unei astfel de probleme ale spațiului 
post-sovietic precum șomajul, care a determinat în 
principal tinerii să se alăture rândurilor „mercena-
rilor”.

De asemenea, destul de târziu, în opinia unor 
autori pe care o împărtăşim şi noi, „în țările CSI 
au apărut norme care reglementează criminaliza-
rea sau penalizarea mercenarismului și care au fă-
cut posibilă tragerea la răspundere a făptuitorilor 
pentru aceasta. Deși acest fapt, așa cum arată re-
alitatea, nu contribuie întotdeauna la o scădere a 
numărului de mercenari, în același timp, el apare 
totuși într-o oarecare măsură ca un factor de con-
strângere.” [20, p. 88]

Metodologie şi metode. Întru realizarea scopului 
propus al prezentei investigații s-a recurs la utiliza-
rea unui șir de metode: analiza și sinteza, deducția 
și sistematizarea. În procesul cercetării cu preponde-
renţă a fost utilizată metoda comparativă, aplicarea 
căreia a scos în evidenţă criteriile de asemănare şi 
deosebire a modului de incriminare a infracţiunii de 
activitatea mercenarilor în legea penală a Republicii 
Moldova şi legile penale ale statelor CSI.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЕМНИКОВ В 
ГОСУДАРСТВАХ СНГ

Данная статья относится к категории научных исследований в области особенной части Уголовного права. 
объектом исследования является анализ правовых основ криминализации наемничества в государствах СнГ 
(Содружество независимых Государств). Публикация проводит анализ преступной деятельности наемников 
в законодательстве стран СнГ и выделяет критерии дифференциации уголовного законодательства этих го-
сударств, а также сходства криминализации анализируемого компонента преступной деятельности. Анализ 
уголовно-правовых норм наемничества в уголовном законодательстве стран СнГ показывает, что в уголовное 
право Республики Молдова могут быть заимствованы такие нормы, как инкриминирование деятельности на-
емников при отягчающих обстоятельствах.

Ключевые слова: уголовное право, наемничество, участие, Содружество независимых Государств (СнГ), 
криминализация.
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principalele idei ale cercetării
În contextul ultimelor evenimente pe plan inter-

naţional, în care se atestă implicarea tot mai activă 
a terţilor în cadrul unor conflicte armate ce au loc în 
alte state, se impune cu evidență impactul negativ al 
activitatății mercenarilor asupra respectării prevede-
rilor dreptului internaţional şi a normelor tratatelor 
internaţionale. 

 Analiza juridică comparativă a conceptului de 
„mercenar” consacrat în dreptul internațional mo-
dern şi al celui din dreptul penal rus prezintă un mare 
interes. Problematica activității mercenarilor este 
analizată și înțeleasă diferit în literatura rusă. 

Unii autori subliniază că analiza conceptului de 
mercenar, așa cum este el stabilit în nota de la art. 
359 Codul penal al Federației Ruse şi Convenția 
internațională pentru reprimarea recrutării, utilizării, 
finanțării și instruirii mercenarilor, adoptată la New 
York la 04.12.1989, „...a arătat că semnele care per-
mit calificarea unei persoane în calitate de merce-
nar sunt stabilite direct atât în legile interne în mare 
parte, cât şi în cele internaţionale, ceea ce duce la 
o înţelegere diferită atât a termenului ,,mercenar”, 
cât şi a activităţii mercenarilor în ansamblu.” [24] 
În Nota de la art.359, legea penală rusă definește 
noțiunea de mercenar, după cum urmează: „Un mer-
cenar este o persoană care acționează pentru a obține 
compensații materiale; nu este cetățean al unui stat 
participant la un conflict armat sau ostilități; nu are 
reședința permanentă pe teritoriul acestuia și nu este 
trimisă pentru a îndeplini sarcini oficiale”. [25]

În Federația Rusă răspunderea pentru activita-
tea mercenarilor este prevăzută la articolul 359 din 
Codul Penal [10], potrivit căruia recrutarea, pregă-
tirea, finanțarea sau orice alt sprijin material acor-
dat unui mercenar, precum și antrenarea acestuia în 
conflictele armate sau operațiunile militare, pot fi 
pedepsite cu privarea de libertate pentru un termen 
de la patru până la opt ani, iar participarea la con-

flict armat ca mercenar – cu închisoare de la trei la 
șapte ani. [14]

Potrivit alin. (2), aceleași fapte comise de o per-
soană cu folosirea situaţiei de serviciu sau în legătură 
cu un minor [12], se pedepsesc cu privarea de liber-
tate pe un termen de la șapte până la cincisprezece 
ani, cu amendă în valoare de până la cinci sute de 
mii de ruble (5 mii EUR) sau în cuantumul salariului 
sau al altor venituri ale persoanei condamnate pentru 
o perioadă de până la trei ani sau fără aceasta și cu 
restricție de libertate pentru o perioadă de la un an la 
doi ani sau fără aceasta. 

La alin. (3), același articol sancționează participa-
rea unui mercenar la un conflict armat sau ostilități, 
iar pedeapsa aplicabilă este privarea de libertate 
pentru un termen de la trei la șapte ani, cu sau fără 
restricție de libertate pentru un termen de până la un 
an.

În legea penală rusă un mercenar este o persoa-
nă care: acționează în scopul de a primi compensații 
materiale; nu este cetățean al unui stat participant la 
un conflict armat sau ostilități; nu locuiește perma-
nent pe teritoriul statului implicat în conflict și nu 
este trimisă pentru a îndeplini misiuni oficiale. [22]

Așadar, analizând prevederile normative de ri-
goare, constatăm atât asemănări, cât și deosebiri 
dintre legile penale ale Federației Ruse și CP RM. 
Codul penal al Republicii Moldova prevede expres 
răspunderea penală doar pentru două fapte care im-
plică activităţi de mercenariat, pe când în Codul pe-
nal al Federației Ruse este reglementată și o formă 
agravantă a acțiunii ilicite, și anume: recrutarea, 
instruirea, finanțarea sau sprijinul material al unui 
mercenar, precum și antrenarea lui în conflicte ar-
mate la acțiuni militare sau violente comise de că-
tre o persoană care folosește funcția sa sau în raport 
cu un minor. Persoana care folosește funcția sa în 
săvârșirea faptei date poate fi subiect al infracțiuni 
respective doar dacă are calitatea de comandant al 
forțelor armate, conducător al grupului de persoane 
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care participă pe câmpul de luptă sau o altă funcție 
asemănătoare ori posedă atribuții de adoptare a de-
ciziilor în timpul situațiilor de urgență. Subiectul 
infracțiunii date poate fi și persoana care angajează, 
recrutează, instruiește persoane care nu au atins vâr-
sta majoratului și-i antrenează în conflicte armate la 
acțiuni militare sau violente.

Pe lângă aceasta, mai observăm o deosebire în 
partea a treia a structurii normei juridice, referitor la 
sancțiunea aplicată persoanelor vinovate. Conform 
CP al RM, subiectul infracțiuni poate fi pedepsit 
cu închisoare maximum până la 10 ani, pe când în 
Federația Rusă persoana vinovată poate fi pedepsită 
cu închisoarea până la 15 ani.

Legislația penală a statului Belarus, în comparație 
cu cea a Republicii Moldova și a Federației Ruse, 
prevede răspunderea penală pentru activitățile de 
mercenariat în mai multe norme juridice. Astfel, în 
conformitate cu art. 132 al Codului penal al Republici 
Belarus, este sancționată doar persoana care efectu-
ează aceleași activități ca și cele enumerate la artico-
lul 141 alin. (2) CP RM și art. 359 (1) al Codului pe-
nal rus, doar că în Belarus pedeapsa pentru acțiunile 
menționate supra este mai aspră. O asemenea faptă se 
pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani. Însă, dacă 
analizăm textul legii de la art. 133 din Codul penal al 
Belarusiei, relevăm că participarea unei persoane pe 
teritoriul unui stat străin în conflicte armate, la acțiuni 
militare a unei alte persoane, care nu face parte din 
forțele armate ale beligeranților și acționează pentru 
a primi remunerații materiale fără acordul statului 
al cărui cetățean este sau pe teritoriul căruia își are 
reședința permanentă persoana – se pedepsește mai 
blând decât cea de la art. 132 din Cod. 

Pedeapsa penală în cazul dat este închisoare de la 
3 până la 7 ani. În această ordine de idei, remarcăm 
că în februarie 2016 Președintele Republicii Belarus 
a semnat Legea privind amendamentele la Codul pe-
nal al Republicii Belarus, care au intrat în vigoare în 
aprilie 2016. 

Astfel, legea penală a fost completată cu un nou 
articol – 361.3, în cadrul Capitolului 32: Crime îm-
potriva statului, cu denumirea marginală Participa-
rea pe teritoriul unui stat străin într-o formațiune ar-
mată sau într-un conflict armat, la acțiuni violente, 
recrutarea sau pregătirea persoanelor pentru o astfel 
de participare. 

Menirea acestei norme juridice este de a permi-
te organelor de drept să aducă pe banca acuzaților 
persoanele care luptă pe teritoriul altui stat, chiar 
și atunci când din unele fapte (art. 132 și 133) nu 
pot fi stabilite cu exactitate elementele componenței 
de infracțiune mercenară. Așadar, în corespundere 
cu textul de lege: 1. Participarea unui cetățean al 
Republicii Belarus sau a unui apatrid cu domiciliul 
permanent în Republica Belarus pe teritoriul unui 
stat străin într-o formațiune înarmată a uneia dintre 
părțile aflate în conflict, precum și participarea la un 
conflict armat, acțiuni militare sau alte acțiuni vio-
lente fără autoritatea statului și în absența dovezii 
unei infracțiuni (componenței de infracțiune) con-
form articolului 133 din Codul penal al Republicii 
Belarus – se pedepsește cu închisoare de la 2 până 
la 5 ani. 

Recrutarea, pregătirea, instruirea sau folosirea 
cetățenilor Republicii Belarus sau a apatrizilor care 
au reședința permanentă în Republica Belarus pen-
tru a participa pe teritoriul unui stat străin într-o 
formațiune armată a uneia dintre părțile aflate în 
conflict, la conflicte armate, acțiuni militare sau alte 
acțiuni violente, precum și finanțare sau acordarea 
unui alt material de susținere a acestor activități în 
absența dovezii unei infracțiuni (componenței de 
infracțiune) conform articolului 132 din Codul penal 
al Republicii Belarus – se pedepsește cu închisoare 
pe o perioadă de la 5 până la 10 ani. [1]

În comparație cu legislația penală a altor state, 
Codul penal al Republicii Belarus precizează dome-
niul de antrenare a mercenarului – în cadrul armatei 
împotriva unui stat străin şi pentru suprimarea drep-
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tului poporului la autodeterminare recunoscut inter-
naţional.

În temeiul art. 132 CP al Republicii Belarus ac-
ţiunile unui mercenar constau în participarea unei 
persoane care nu este cetăţean şi nu locuieşte pe te-
ritoriul statului parte la conflict, la conflictele armate 
împotriva unui stat strain făcând parte din forţele ar-
mate ale altui stat strain şi care acţionează în vederea 
obţinerii unor compensaţii materiale. [27]

După cum am menţionat anterior, Codul penal al 
Republicii Belarus pedepseşte şi acţiunile angajato-
rului care sunt prevăzute în mod expres la art. 133 și 
se manifestă ca recrutarea, instruirea, finanţarea şi 
utilizarea mercenarului la conflictul armat împotriva 
unui stat străin pentru subminarea dreptului la auto-
determinare recunoscut international. [1]

Potrivit unor surse din doctrina rusă: „După ce 
a prevăzut actele „angajatorilor” și „mercenarilor” 
în diferite articole din legea penală, legiuitorul din 
Belarus a subliniat prin aceasta pericolul social al 
acțiunilor fiecărei părți în fața „acordului”. În același 
timp, el a restrâns în mod nejustificat conținutul 
conceptului de „mercenarism”, ceea ce implică un 
„acord” bilateral, adică acțiunile atât ale primului, 
cât și ale celui de-al doilea.” [23]

În opinia noastră, este neîntemeiată această afir-
maţie reieșind din simplul fapt că atât legiuitorul din 
Belarus, cât şi cel rus reglementează separat incrimi-
narea acţiunilor de participare la conflictul armat şi 
cele de recrutare, folosire, instruire, angajare sau altă 
asigurare a mercenarilor. Cu alte cuvinte, incrimina-
rea separată a acţiunilor mercenarului şi a acţiunilor 
angajatorului, recrutorului sau a oricărei persoane 
care contribuie la faptul participării la conflictul ar-
mat este logică şi necesară nu atât pentru a evidenţia 
pericolul social al acestor acţiuni, cât pentru a se face 
o diferenţă juridico-penală a acestor acţiuni.

Deşi este foarte dificilă identificarea hotarului şi 
gradului de prejudiciabilitate dintre pericolul social 
al acestor acţiuni, este de la sine înțeles că sub aspec-

tul laturii subiective între angajat şi angajator este o 
mare diferenţă luând în considerare scopul, motivul, 
intenția făptuitorului.

Potrivit Codului penal al Republicii kâr-
gâzstan, activitatea mercenarilor ca infracțiune se 
manifestă prin două fapte. În conformitate cu art. 
375, se sancționează cu închisoare de la 8 la 15 ani 
și cu confiscarea proprietății acțiunea ilicită privind 
- de recrutare, instruire, pregătire care vizează 
dobândirea de competențe și abilități de comitere 
a unei infracțiuni teroriste sau, finanțarea sau alt 
material de sprijin oferit unui mercenar, precum 
și utilizarea acestuia în conflicte armate la acțiuni 
militare sau violente. La alin. (2) este prevăzută 
răspunderea pentru fapta identică după conținut 
cu cea de la alin.(1) art. 141 CP RM - Participarea 
unui mercenar la un conflict armat, acţiuni militare 
sau alte acţiuni violente şi cu cea de la alin. (3) art. 
359 al Codului penal Federației Ruse - Participarea 
unui mercenar la un conflict armat, acţiuni militare 
sau alte acţiuni violente.

La art. 375 din Codul penal al Republicii Kâr-
gâzstan sunt prevăzute și formele agravante ale 
acțiunii ilicite de activitate a mercenarilor, aceasta 
manifestându-se în realizarea laturii obiective: 1) 
de către un grup de persoane printr-o înțelegere 
prealabilă; 2) de către un grup criminal organizat; 
3) folosind funcția oficială; 4) în cazul folosirii unui 
minor. Aceste fapte se sancționează cu o pedeapsă 
de tipul închisorii pe o perioadă de la 15 până la 
20 de ani sau cu detenție pe viață și cu confiscarea 
proprietății. [2]

În Capitolul XVII - Crime de război din Codul 
penal al Republicii Azerbaidjan este prevăzută răs-
punderea penală pentru două genuri de fapte ce țin 
de activitatea mercenarilor. Prima acțiune este spe-
cificată la art. 114, care înglobează în sine trei fapte 
ce implică activităţi de mercenariat. Ele sunt identice 
după conținut cu faptele stipulate la art. 359 a Codu-
lui penal al Federației Ruse, analizate anterior. 
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1. Recrutarea, instruirea, finanțarea sau alt sprijin 
material al unui mercenar, precum și utilizarea aces-
tuia într-un conflict armat sau ostilități. 

2. Aceleași fapte comise de o persoană care își 
folosește funcția oficială sau împotriva unui minor. 

3. Participarea unui mercenar la un conflict armat 
sau acţiuni violente.

Doar că sancțiunile din legea penală a Azerbaid-
janului diferă de cele din legea Federației Ruse: în 
conformitate cu prevederile art. 114 al legii penale a 
Republicii Azerbaidjan acestea sunt mai aspre. Cea 
de a doua acțiune, prevăzută la fel în Capitolul XVII, 
este încorporată la art. 115 și se referă la încălcarea 
legilor și obiceiurilor războiului. 

Așadar, în conformitate cu articolul specificat, 
se pedepsesc următoarele fapte alternative: 1) Con-
strângerea prizonierilor de război și a altor persoane 
protejate de dreptul internațional umanitar pentru a 
servi în forțele armate ale organizației/statului care 
le-a capturat, precum și constrângerea cetățenilor 
unui stat ostil de a participa la operații militare îm-
potriva țării lor, se pedepsește cu închisoare de la 
2 la 5 ani. 2) Tratamentul crud sau inuman al per-
soanelor specificate la alin.(1) utilizarea torturii îm-
potriva lor, neacordarea asistenței medicale în caz 
de rănire, și de altă natură, îndepărtarea organelor 
acestora prin transplant, precum și utilizarea lor în 
calitate de ostatici ca o barieră pentru protejarea 
trupelor sau obiectelor lor; a fi deținut ca ostatici, 
precum și implicarea populației civile în muncă 
forțată sau transferul forțat din locurile unde justiția 
este mai severă în alte scopuri, se pedepsește cu în-
chisoare pe o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani. 

Alin. (3) stipulează că actele prevăzute la alin.
(1) și alin. (2) din art. 115 Codul penal al Republicii 
Azerbaidjan, care duc la moarte sau la vătămarea 
gravă a sănătății lor (mercenarilor), se pedepsesc 
aceste acțiuni cu închisoare de la 10 până la 15 ani. 
Alin. (4) prevede răspunderea pentru uciderea per-
soanelor menționate la alin.1 din articolul respectiv, 

care se pedepsește cu închisoare de la 14 până la 20 
de ani sau cu detenție pe viață. [3]

Codul penal al statului Uzbekistan definește fap-
ta ilegală analizată în cadrul art. 154 și 1541. Con-
form art. 154 alin. (1), este supusă răspunderii penale 
persoana care participă pe un teritoriu sau de partea 
unui stat străin într-un conflict armat sau în acțiuni 
militare, care nu este cetățean sau soldat al unei țări 
aflate în conflict ori care nu locuiește permanent pe 
teritoriul controlat de partea aflată în conflict sau 
dacă nu este desemnat oficial de vreun stat la în-
deplinirea sarcinilor oficiale ca parte a forțelor ar-
mate, cu scopul de a obține remunerații materiale 
ori alte beneficii personale. Aceasta se pedepsește 
cu închisoare de la 5 la 10 ani. Alineatul 2 al aces-
tui articol, după conținut, este identic cu acțiunile 
precizate la art. 359 a Codului penal al Federației 
Ruse, menționat anterior, în conformitate cu art. 
1541, care poartă denumirea marginală de înscrie-
rea, recrutarea pentru serviciul militar, serviciul în 
cadrul agențiilor private, poliție, justiție militară sau 
alte autorități din state străine, este supus răspunde-
rii penale, persoana care fiind cetățean al Republicii 
Uzbekistan, se înscrie în serviciul militar, serviciu în 
cadrul agențiilor de poliție, justiție militară sau alte 
organe similare din state străine. Acesta din urmă 
se pedepsește cu amendă de până la 300 de salarii 
minime pe economie. Iar, conform art. 1541 alin. (2), 
este cercetat penal persoana care efectuează recru-
tarea unui cetățean al Republicii Uzbekistan în ser-
viciul militar pentru a servi în cadrul agențiilor de 
poliție, justiției militare sau alte organisme similare 
din statele străine. Persoana se pedepsește prin re-
strângerea libertății (arest la domiciliu ori interdicția 
de a părăsi țara) de la 3 la 5 ani sau cu închisoare de 
la 3 la 5 ani. [4]

Un regim și un model asemănător de incrimina-
re a infracțiunii de activitate a mercenarilor cu cel 
al Republicii Moldova, Federației Ruse, Republicii 
Belarus și al Republicii Kârgâzstan este prezent și în 
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legislațiile penale ale altor state din spațiul ex-sovie-
tic, de exemplu: 

1) Republica Tadjikistan, articolul 401 [5];
2) Republica Turkmenistan, articolul 169 [6]; 
3) Republica Armenia, articolul 395 [7]; 
4) Georgia, articolul 410. [8]
Problema mercenarismului a fost relevantă pen-

tru georgieni încă de pe vremea conflictului georgi-
ano-abhaz din anul 1991. Astfel, guvernul Georgiei 
consideră că aproape toate operațiunile militare efec-
tuate de separatiștii abhazieni împotriva guvernului 
central al Georgiei au fost efectuate de mercenari 
străini. În sprijinul acestei afirmații, în doctrină sunt 
aduse date (oficiale). Potrivit autoarei Şandieva O., 
„...cea mai mare parte a forțelor armate abhaze din 
zona de conflict Georgia - Abhazia a fost reprezen-
tată de mercenari, în special cetățeni ruși, precum și 
de 200 de mercenari turci, sirieni și iordanieni. În 
zona de conflict, a activat un grup special „Delfin” 
compus doar din mercenari străini.” [11] Se susține, 
de asemenea, că ,,150 de mercenari cu cetățenie rusă 
au antrenat în Abhazia personalul militar din Suhumi 
și așa-numita Legiune Națională Rusă s-a angajat în 
recrutarea și transferul de mercenari pe teritoriul 
Georgiei.” [20, p. 88]

În codul penal al Republicii kazahstan merce-
nariatul se incriminează în Capitolul „Crime împo-
triva păcii şi securităţii omenirii”. Art.162 din codul 
penal al statului respectiv conţine 4 alineate. Alin. 
(1) stabileşte răspunderea penală pentru acţiunile de 
recrutare, finanţare, instruire, sau alt suport materi-
al al unui mercenar precum şi utilizarea acestuia în 
conflictele armate sau operaţiunile militare.

Alin. (2) al aceluiași articol prevede răspunde-
rea pentru forma agravantă a acţiunilor de la alin.
(1) în cazul săvârșirii acestora de o persoană care 
foloseşte poziţia sa oficială sau în privința unui 
minor. Participarea nemijlocită a mercenarului la 
conflictul armat sau la operaţiuni militare este pre-
văzută la alin. (3).

Spre deosebire de legea penală a altor state, in-
clusiv şi a Republicii Moldova, legea penală a Re-
publicii Kazahstan stabileşte la alin. (4) art.162 o 
responsabilitate sporită pentru acţiunile mercenaru-
lui care au dus la decese sau alte consecințe grave. 
Observăm că spre deosebire de legea penală a Repu-
blicii Moldova care defineşte mercenarul într-un ar-
ticol din partea generală a Codului penal, legiuitorul 
kazah defineşte această noţiune, similar legiuitorului 
rus, într-o notă la art.162 din Partea specială.

Astfel, potrivit notei de la art.162, mercenar este 
recunoscută persoana care acționează în vederea 
obţinerii unei compensaţii materiale sau a unui alt 
câştig personal şi care nu este cetăţean al părţii im-
plicate în conflict, care nu are reşedinţă permanentă 
pe teritoriul său şi nu este trimisă de un alt stat pentru 
a îndeplini misiuni oficiale. [26]

În legislația penală a Ucrainei reglementarea 
activității mercenarilor este statuată la art. 447. În 
conformitate cu textul legii stipulat în Secțiunea 20 
Crime împotriva păcii, securități omenirii, legii și 
ordinii internaționale, acțiunile cu caracter mercenar 
sunt înglobate în cinci articole. 

Conținutul primelor patru articole este asemănă-
tor cuprinsului normelor din legile penale ale statelor 
analizate anterior, precum ar fi: Republica Moldova, 
Federația Rusă, Belarus. Însă, la art. 447 (5) este pre-
văzută o condiție care îi liberează de răspunderea pe-
nală pe cetățenii Ucrainei care au participat în calita-
te de mercenar la un conflict armat, acțiuni violente 
sau militare, dacă înainte de a fi supus răspunderii 
penale, acesta a încetat să ia parte la un conflict ar-
mat, la acte militare sau violente și a raportat par-
ticiparea sa într-un conflict armat, sau a contribuit 
în alt mod la oprirea sau descoperirea infracțiunilor 
privind activitatea mercenarilor, specificate în pri-
mele patru alineate a art. 447. [9]

Persoanele respective, care cad sub incidența 
art. 447 (5), trebuie să mai îndeplinească o condiție 
indispensabilă, și anume aceea că în acțiunile sale 



126 Revista Națională de Drept

să nu se conțină semnele unei alte componențe de 
infracțiune prevăzute de Codul penal al Ucrainei. 

În contextul respectiv, ar fi oportună preluarea 
parțială a unei asemenea reglementări în legea pena-
lă a Republicii Moldova și anume în partea ce ține de 
renunțarea de a participa la un conflict armat și con-
tribuirea la oprirea sau descoperirea infracțiunilor 
privind activitatea mercenarilor.

Tot odată considerăm că sintagma „...acesta a 
încetat să ia parte la un conflict armat, la acte mili-
tare sau violente și a raportat participarea sa într-
un conflict armat”, constituie o oportunitate oferită 
mercenarilor care vor abuza de prevederile acesteia 
pentru a evita răspunderea penală. De exemplu, ori-
ce mercenar, la încheierea misiunii pentru care a fost 
angajat, pentru a evita răspunderea penală va declara 
că benevol a încetat participarea la conflictul armat 
și, respectiv, raportează această participare.

Așadar, în sensul celor menționate, art.141 CP 
PM Activitatea mercenarilor urmează a fi completat 
cu alin. (4) având următorul conținut: „ (4) Persoanei 
care a comis activităţi de mercenariat i se poate apli-
ca pedeapsa penale minimă prevăzută dacă aceasta a 
încetat să ia parte la un conflict armat, la acte mili-
tare sau violente, a raportat participarea sa într-un 
conflict, a preântâmpinat autorităţile despre faptele 
respective şi prin aceasta a contribuit activ la contra-
cararea sau descoperirea infracțiunilor referitoare 
la activitatea mercenarilor şi dacă acţiunile sale nu 
constituie o altă componenţă de infracţiune.

(5) Persoana care a participat la acţiunile prevăzu-
te la alin. (2) se liberează de răspundere penală dacă 
ea, prin anunţarea la timp a autorităţilor sau prin alt 
mijloc, a contribuit activ la preîntâmpinarea folosirii 
mercenarilor în conflictul armat, acţiuni militare sau 
alte acţiuni violente şi dacă acţiunile sale nu consti-
tuie o altă componenţă de infracţiune.”

Problema mercenarismului sau a așa-numitului 
„soldat al averii” este foarte relevantă pentru Ucrai-
na, în special în legătură cu conflictul armat din Estul 

Ucrainei, precum și cu faptele participării cetățenilor 
săi în calitate de mercenari în conflicte armate sau 
operațiuni militare pe continentul african și în Ce-
cenia. Sistemul existent de recrutare a mercenarilor, 
după cum demonstrează o serie de surse, este în mod 
constant „perfecționat” și este adesea realizat prin 
publicarea de anunțuri sau anunțuri publicitare de 
natură neutră în media, în special despre angajare pe 
plantații de citrice sau la colectarea strugurilor pen-
tru producția de vin. „Ascunsă în urma unor astfel 
de anunțuri, în regiunea Zaporojie din Ucraina, în 
perioada 1995-1999 s-a desfășurat recrutarea activă 
a bărbaților singuratici, sănătoși cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 40 de ani pentru participarea la ostilități în 
zonele fierbinți (fosta Iugoslavie, Kosovo, Macedo-
nia). Numărul recrutat pentru serviciul militar varia-
ză între 15 și 20 de persoane.” [21]

Secțiunea privind infracțiunile împotriva păcii, 
securității umane de la sfârșitul Codului Penal al 
Ucrainei, potrivit Baulin Yu.V. „...nu denotă o subes-
timare a gradului de siguranță publică a infracțiunilor 
prevăzute în aceasta. Dezvoltatorii codului au pornit 
de la faptul că aceste crime sunt un fenomen destul 
de rar, iar Codul penal este destinat, în primul rând, 
pentru a proteja interesele naționale.” [15] Un astfel 
de argument, în principiu, este acceptabil, dar este de 
preferat, după părerea noastră, poziția prezentată de 
profesorul Kuznețova N.F., care, identificând prin-
cipalele tendințe în dezvoltarea dreptului penal rus 
care apelează la direcțiile evoluției dreptului penal 
internațional, justifică acest lucru prin faptul că „în 
condiții moderne, globalizarea crește în mod adecvat 
criminalitatea transnațională”. [18]

Considerăm că aceleași dispoziții ar trebui prelu-
ate și în legislația CSI pe motiv de similitudini dato-
rate fondului istoric, precum și în scopul uniformiză-
rii legislative – în baza Codului penal model CSI.

 În general, în legislația penală a țărilor CSI exis-
tă diverse abordări pentru definirea conceptelor de 
„mercenar” și „mercenariat”. [17]
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O abordare mai amplă decât în Codul penal mo-
del al CSI [28] adoptat la a șaptea sesiune plenară 
a Adunării interparlamentare a statelor părți la Co-
munitatea Statelor Independente, Rezoluția nr. 7-5 
din 17 februarie 1996), se atestă, de exemplu, la art. 
447 din Codul penal al Ucrainei, care incriminează 
folosirea mercenarilor în „acțiuni violente menite să 
submineze orânduirea constituțională a statului sau 
încălcarea integrității teritoriale”. 

O asemenea formulare respectă în principiu 
legislația internațională (articolul 1 din Convenția 
Mercenarilor), precum și prevede „ participarea fără 
permisiunea autorităților statului relevante la con-
flictele armate ale altor state cu scopul de a obține 
compensații materiale.” [29]

O descriere detaliată a „actelor violente” înscrise 
în normă este propusă de avocatul ucrainean Matys-
hevskii P.S., În opinia sa, „actele violente includ folo-
sirea armelor sau a forței fizice (luptă, luare de ostatici, 
vătămare corporală, crimă etc.) pe teritoriul altui stat, 
în detrimentul acestuia cu scopul de a-l priva de pu-
tere sau de o anumită parte din ea. Acțiunile violente 
pot contribui la acapararea unor instituții importante 
ale altui stat (mass-media, comunicații, bănci, spații 
publice etc.) pentru a răsturna guvernul sau a încălca 
integritatea teritorială a statului. În opinia unor autori, 
o direcție de cercetare a posibilelor variante ale mani-
festării exterioare a acestor „acte violente” este dată 
de dispozițiile infracțiunilor împotriva atributelor sis-
temului constituțional consacrate în Constituția statu-
lui respectiv și protejate de Codul penal al acestuia.” 
[29] Situația tensionată atestată în ultima perioadă de 
timp în Ucraina a avut drept consecință separarea re-
giunii Donețk de regiunea Donbass, ambele formând 
până în anul 2014 un tot-întreg. 

Constatăm că legea penală a statelor CSI în mare 
parte conține reglementări asemănătoare de incrimi-
nare a infracțiunii de activitatea mercenarilor. Multe 
din acestea, după cum ne-am convins pe parcursul 
investigației, sunt analogice prevederilor legii pe-

nale a Federației Ruse. În sensul respectiv, împăr-
tăşim opinia autorului Sorocean I., referitoare la si-
militudinea până la o anumită măsură a legislației 
penale a statelor CSI în ceea ce ține de infracțiunea 
de mercenariat. Autorul concluzionează: „Este și fi-
resc ca legile penale ale statelor analizate la aspec-
tul infracțiuni de activitatea mercenarilor să posede 
careva elemente descriptive comune, deoarece toate 
la rândul lor, până a deveni independente, au fost re-
publici unionale a URSS-ului.” [13]

Concluzii
În urma celor analizate, ajungem la concluzia că 

mercenariatul este recunoscut ca infracţiune aparte 
în mai multe ţări. Cu toate acestea, legislaţia penală 
a statelor respective conţine diferenţe atât în defi-
nirea mercenarului, cât şi în reglementarea compo-
nenţei infracțiunii mercenariatului şi, nu în ultimul 
rând, în înţelegerea obiectului juridic al acestei in-
fracţiuni. [16]

Persoanele sunt trase la răspundere penală con-
form legislației existente în mai multe state, în pri-
mul rând, pentru participarea lor ca mercenari în 
conflictul armat, la acţiuni militare sau pentru re-
crutarea de mercenari. Pe de altă parte, nu se atestă 
prea des incriminarea unor asemenea fapte, cum ar fi 
instruirea, finanțarea mercenarilor și utilizarea lor în 
conflictele armate sau ostilități. Explicația plauzibilă 
rezidă, probabil, în dificultatea de a dovedi scopul 
urmărit de mercenari prin participare la ostilități. 

După cum s-a menționat, acesta este, de regulă, 
stipulat legal și constă în ,,subminarea orânduirii 
constituționale sau integrității teritoriale a statului”. 
În realitate, practica denotă că făptașii adesea se re-
feră la ghidarea lor în asemenea activități pe principii 
religioase și ideologice. În lipsa probelor contrarii, 
tragerea la răspundere penală pentru activitatea de 
mercenariat devine imposibilă pe motivul absenței 
scopului așa, cum este acesta formulat, de regulă, în 
legislația penală a mai multor state. 
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 Instituțiile de ocrotire a ordinii de drept a mai 
multor state membre CSI au la dispoziție reglemen-
tări destul de complexe ale infracțiunii de activita-
te a mercenarilor, fapt ce le permite aducerea făp-
tuitorilor în justiție, în conformitate cu prevederile 
legislației penale naționale.

Analiza reglementărilor juridico-penale a 
activității de mercenariat în legislația penală a sta-
telor CSI denotă că în legea penală a Republicii 
Moldova se pot eventual prelua asemenea regle-
mentări, precum incriminarea activității mercena-
rilor în forme agravante așa cum este, de exemplu, 
stipulat în legislația Federației Ruse - săvârșirea de 
către o persoană cu funcție de răspundere sau cu fo-
losirea situației de serviciu, recrutarea minorilor și 
în legea penală a Republicii Kârgâzstan - săvârșirea 
infracțiuni de două sau mai mute persoane cu acord 
prealabil, în interesul unui grup criminal organizat 
sau a unei organizații criminale. 
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Crearea unui mecanism juridic operațional privind prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de gene-
rarea şi gestionarea deșeurilor în Republica Moldova constă nu doar în stabilirea bazelor legale preluate din practica 
comunitară, dar și în elaborarea sau actualizarea instrumentelor normative potrivite care asigură finalitățile necesare 
pentru protecția mediului şi a sănătății populației.
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mativ caduc, program național de gestionare a deșeurilor.

SOME NORMATIVE ASpECTS THAT NEGATIVELy INFLUENCE THE EFFICIENT IMpLEMENTATION 
OF LAw No.209/2016 ON wASTE

The creation of an operational legal mechanism for the prevention or reduction of adverse effects of waste generation 
and management in the Republic of Moldova consists not only in establishing the legal basis for Community practice, but 
also in developing or updating appropriate regulatory instruments to ensure the necessary population health.

Keywords: Community legislation, waste management strategy, Republic of Moldova, obsolete legislative-normative 
framework, National waste management program.

QUELQUES ASpECTS RéGLEMENTAIRES QUI INFLUENCENT NéGATIVEMENT LA MISE EN 
ŒUVRE EFFICACE DE LA LOI No 209/2016 SUR LES DéCHETS

 La création d’un mécanisme juridique opérationnel pour la prévention ou la réduction des effets néfastes de la pro-
duction et de la gestion des déchets en République de Moldavie consiste non seulement à établir la base juridique de la 
pratique communautaire, mais également à élaborer ou à mettre à jour les instruments réglementaires appropriés pour 
assurer la protection de l’environnement et de l’environnement nécessaire santé de la population.

Mots-clés: législation Communautaire, stratégie de gestion des déchets, République de Moldova, cadre législatif-
normatif obsolète, programme national de gestion des déchets.

НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА № 209/2016 ОБ ОТХОДАХ

Создание действующего правового механизма для предотвращения или уменьшения неблагоприятных по-
следствий образования и обращения с отходами в Республике Молдова заключается не только в создании 
правовой основы, заимствованной из практики европейского сообщества, но также в разработке или обнов-
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Introducere
Primele preocupări legislative în vederea regle-

mentării gestionării deșeurilor de producție şi mena-
jere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor 
maximale în circuitul economic, precum și, în sco-
pul prevenirii poluării mediului, au fost fixate prin 
adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldo-
va a Legii nr.1347-XIII din 09.10.1997 fundamen-
tul de bază constituind Legea nr.1519/1993 privind 
protecția mediului înconjurător. [1]

Domeniul de reglementare al Legii nr.1347/1997, 
ține de relaţiile care apar la gestionarea deşeurilor 
formate în procesul: valorificării zăcămintelor şi pre-
lucrării materiei prime minerale; fabricării, transpor-
tării şi stocării articolelor tehnice, mărfurilor de larg 
consum, energiei şi agenţilor energetici; efectuării 
lucrărilor de construcţie, agricole, miniere şi de altă 
natură; prestărilor de servicii; consumului de produ-
se industriale şi alimentare.

Astfel, la 10.04.2013, pentru asigurarea exe-
cutării acţiunilor prioritare în domeniul protecţi-
ei mediului, prevăzute de Programul de activitate 
al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democrație, Bunăstare” 2011-2014, şi în scopul 
executării Planului de acţiuni al Guvernului pentru 
anii 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.289 din 7 mai 2012, în scopul dezvoltării infras-
tructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în 
mod adecvat mediul la nivel global, naţional şi local 
de efectele asociate cu managementul deşeurilor ge-
nerate de cetăţeni, întreprinderi şi instituţii, precum 
şi pentru stabilirea cadrului legal şi instituţional ne-
cesar pentru a sprijini alinierea treptată a practicilor 
Republicii Moldova de gestionare a deşeurilor la 
cele ale Uniunii Europene, prin Hotărârea Guvernu-

lui nr.248 a fost aprobată Strategia de gestionare a 
deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-
2027, și respectiv, Planul de acțiuni privind imple-
mentarea acesteia. [2]

Metodologia de cercetare. În cadrul cercetării 
subiectului de față, au fost necesare și utilizarea di-
feritor metode dintre care menționăm: cele ale anali-
zei,   sintezei,   deducției, sistemică și empirică.

Conținutul de bază al cercetării

Începând cu 23.12.2017, Legea nr.1347/1997 pri-
vind deșeurile de producție și menajere nu mai este 
aplicabilă, deoarece a fost abrogată prin Legea nouă 
nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile. [3]

Respectiv, Strategia de gestionare a deșeurilor 
2013-2027 din Republica Moldova, devine un act 
caduc, deoarece ea a fost aprobată ca mecanism de 
implementare în special și a Legii nr.1347-XIII din 
9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi 
menajere pe lângă alte acte normative generale.

Or, Legea nouă nr. 209/2016 a fost adoptată prin 
preluarea majorității reglementărilor din Directiva 
nr.2008/98/CE a Parlamentului European și a Consi-
liului Europei, care uniformizează practici contempo-
rane de gestionare a deșeurilor, total diferite de cele 
depășite/învechite din Legea veche nr. 1347/1997 
privind deșeurile de producție și menajere.

Caducitatea este acea cauză de ineficacitate care 
loveşte un act juridic valid, ce nu a produs încă efec-
te şi care se datorează unui eveniment survenit după 
formarea valabilă a actului şi independent de voinţa 
autorului actului. [4, p. 34]

Remarcabil este faptul că, la 02.07.2014, prin 
Legea nr. 112 adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova a fost ratificat Acordul de Asociere între 

лении соответствующих регулирующих инструментов для обеспечения охраны окружающей среды и здоровья 
населения.

Ключевые слова: законодательство Европейского Союза, cтратегия управления отходами, Республикa Мол-
дова, устаревшая нормативно-правовая база, национальная программа управления отходами.
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Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Euro-
peană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
și statele membre ale acestora, pe de altă parte, po-
trivit căruia, țara noastră, pe lângă multiplele angaja-
mente prevăzute în Preambulul actului internațional, 
și-a asumat angajamentul de a-şi apropia progresiv 
legislaţia în sectoarele relevante de cea a UE şi de a 
o pune în aplicare în mod eficace. [5]

Respectiv, potrivit unui principiu din cele apli-
cabile activității de legiferare, conform art.3 din 
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, 
„Actul normativ trebuie să corespundă prevede-
rilor Constituției Republicii Moldova, tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este par-
te, principiilor şi normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, precum şi legislaţiei Uniunii 
Europene” . [6]

Caracterul caduc al Strategiei de gestionare a 
deșeurilor 2013-2027 din Republica Moldova este 
remarcat și prin constatările Curții de Conturi a Re-
publicii Moldova din Raportul auditului de  con-
formitate asociat auditului performanţei privind 
gestiunarea deşeurilor periculoase şi de producţie, 
impactul adiţional, aprobat prin Hotarârea nr.28 din 
22.06.2017, conform căruia, „Cadrul legislativ-nor-
mativ naţional în materie de deşeuri până la data 
adoptării hotărârii este depăşit, învechit, ineficient 
şi neajustat la prevederile legislației şi standardelor 
comunitare” . [7]

Potrivit abordărilor doctrinare, caducitatea nu 
este o sancţiune, ci un incident, care zădărnicește 
(juridic şi/sau material) desfăşurarea dorită a efec-
telor actului juridic, deoarece lipseşte actul de unul 
dintre elementele sale (obiect, cauză) sau chiar de 
subiecţii vizaţi de efectele sale. [8, p. 518]

Generalizând constatările şi concluziile de au-
dit, prin divizarea factorilor interni şi externi care 
au influențat impactul scontat, Curtea de Conturi a 
prezentat sumarul constatărilor şi riscurilor care in-
fluenţează funcționalitatea sistemului de gestiune 

a deșeurilor din Republica Moldova proiectat prin 
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei 
de gestionare a deșeurilor 2013-2027 din Republica 
Moldova, după cum urmează:

• Nu a fost aprobat un Program de stat privind 
valorificarea deşeurilor, se tergiversează implemen-
tarea obiectivelor/indicatorilor de performanţă şi a 
termenelor stabilite în Planurile de acţiuni privind 
implementarea strategiilor de mediu, de gestiune 
a deşeurilor, de dezvoltare regională, precum şi de 
reducere şi eliminare a poluanţilor organici persis-
tenţi;

• În Republica Moldova nu a fost creat un sistem 
integrat de gestiune a deşeurilor periculoase şi de 
producţie, bazat pe activităţi conforme cu „ierarhia 
deşeurilor” şi pe un mecanism de responsabilitate 
extinsă a producătorului pentru gestiunea deşeurilor, 
similar celui comunitar şi angajamentelor asumate în 
Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea 
Europeană.

• Cheltuielile executate din Fondul Ecologic Na-
ţional pentru finanţarea proiectelor în domeniul ges-
tiunii deşeurilor sunt nesemnificative şi constituie 
31,6 mil. lei, sau 4,8% din suma totală a venituri-
lor acumulate în ultimii trei ani şi destinate în acest 
scop, restul mijloacelor în sumă de 623,0 mil. lei 
(94,1%) fiind utilizate preponderent pentru finanţa-
rea proiectelor sistemelor de apeduct şi canalizare, 
consolidarea digurilor, inclusiv 82,5 mil.lei aprobate 
în buget la Programul gestiunea deşeurilor, care au 
fost utilizate, contrar normelor legale, pentru finan-
ţarea proiectelor altor domenii.

• Plăţile pentru poluarea mediului încasate în anul 
2016 de la poluatori în Fondul Ecologic Local au 
înregistrat o scădere cu 2,1 mil.lei faţă de perioada 
precedentă de gestiune. Consiliul de administrare al 
Fondului Ecologic Local a decis finanţarea neregu-
lamentară a 2 proiecte în sumă de 7,8 mil. lei, iar 
beneficiarii proiectelor nu au prezentat documentele 
justificative privind utilizarea a 1,6 mil. lei transfe-
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rate neregulamentar în avans, nefiind valorificate la 
termen 2,8 mil. lei.

• Nu sunt autorizate şi nu corespund cerinţelor le-
gislaţiei naţionale şi internaţionale de mediu 99,7%, 
sau 1147 de depozite/gunoiști existente, nefiind cre-
ată o infrastructură de depozite de deşeuri clasifica-
te conform categoriilor comunitare, care să asigure 
protecţia mediului înconjurător şi a populaţiei.

• Circa 98% din deşeurile municipale generate 
în ţară sunt eliminate la gunoişti, care reprezintă 
singura opţiune de eliminare a lor, iar 80,2%, sau 
1164 de localităţi rurale şi urbane, din 1451 chesti-
onate de audit, nu sunt asigurate cu servicii de sa-
lubrizare.

• Nu au fost aprobate recomandările metodologi-
ce privind crearea asociațiilor intercomunale de ges-
tiune a deşeurilor, iar la nivel urban şi la nivel rural 
nu există o infrastructură a serviciilor de gestiune a 
deşeurilor, constatându-se lipsa de întreprinderi do-
tate cu utilaj special pentru distrugerea deşeurilor şi 
a mărfurilor calificate ca deşeuri, îndeosebi a celor 
periculoase, în scopul reducerii cantităţilor de deşe-
uri stocate.

• Nu este implementat un sistem/mecanism care 
să prevadă responsabilitatea extinsă a producătoru-
lui ce ţine de gestiunea deşeurilor periculoase şi spe-
cifice, cum ar fi cele de baterii şi acumulatori, uleiuri 
uzate, deşeurile de echipamente electrice şi electro-
nice, deşeurile de ambalaje etc.

• Circa 80% din deşeurile de producţie generate 
anual în ţară sunt eliminate la depozite şi gunoişti, de 
rând cu cele menajere solide, excepţie făcând deşe-
urile periculoase, care sunt stocate pe teritoriul unor 
întreprinderi.

• În prezent doar 10% din deşeurile reciclabile 
sunt recuperate, restul 90% fiind transportate la gu-
noişti, cu riscul de a aduce prejudicii mediului.

• Deşeurile periculoase rezultate din activităţile 
medicale sunt eliminate la depozitele de deşeuri me-
najere solide, din cauza lipsei de centre regionale şi 

instalaţii de stocare/eliminare a deşeurilor rezultate 
din activităţile medicale conforme cerințelor comu-
nitare, fapt care influențează situaţia sanitaro-epide-
miologică din ţară.

• Nu a fost adoptat cadrul legal şi nici creat un 
sistem eficient de securitate chimică conform obiec-
tivelor de politici stabilite, atestându-se cantităţi mari 
de deşeuri chimice stocate la poligoane şi depozite, 
precum şi un număr mare de terenuri contaminate 
cu pesticide, care prezintă un pericol sporit pentru 
mediu şi populaţie.

• Din lipsa indicatorilor privind concentraţia ma-
xim periculoasă a poluanţilor rezultaţi din deşeuri, 
precum şi a resurselor financiare suficiente, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Construcții nu a elaborat şi 
nu a aprobat normele în construcţii pentru proiectarea, 
construcţia şi exploatarea depozitelor de deşeuri con-
form cerinţelor comunitare, iar mijloacele financiare 
în sumă de 4,4 mil. lei, alocate la Programul gestiu-
nea deşeurilor, au fost utilizate pentru implementarea 
proiectului Eliberarea izvoarelor râului Bâc în satul 
Temeleuţi raionul Călăraşi.

• Autorităţile administraţiei publice locale nu în-
tocmesc şi nu ţin Registrele locurilor de depozitare 
a deşeurilor, care să conţină evidenţa sistematică a 
formării, depozitării şi prelucrării deşeurilor pe te-
ritoriile din subordine, nefiind creat un sistem infor-
maţional automatizat privind managementul deşeu-
rilor generate în ţară.

• Organele administraţiei publice locale, organele 
de drept şi societatea civilă nu conlucrează eficient 
cu organele de mediu în vederea contracarării şi de-
pistării contravenţiilor în domeniul gestiunii deşeu-
rilor, care afectează mediul înconjurător şi populaţia 
din teritoriu.

• Nu au fost implementate tehnologii non-polu-
ante în domeniul utilizării, neutralizării şi eliminării 
deşeurilor, pentru prevenirea şi limitarea influenţei 
negative a deşeurilor periculoase asupra mediului şi 
populaţiei.
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• Autorităţile administraţiei publice locale nu au 
adoptat măsuri de protecţie civilă la obiectivele eco-
nomice generatoare de deşeuri periculoase din ţară, 
iar cele existente sunt insuficiente şi urmează a fi re-
vizuite.

• S-a constatat un nivel redus al acţiunilor de 
conştientizare ecologică a populaţiei şi agenţilor 
economici privind gestiunea deşeurilor, precum şi 
insuficienţa promovării problemelor, programelor şi 
acţiunilor de mediu

Mai mult decât atât, potrivit pct. 3.3 din Raportul 
Curții de Conturi aprobat prin Hotarârea nr.28 din 
22.06.2017 s-a mai constatat faptul că, „... în pre-
zent, în cele 8 regiuni strategice de gestionare a deşe-
urilor derulează procesul de elaborare a Studiilor de 
fezabilitate pentru construcţia depozitelor regionale 
şi a staţiilor de transfer în cadrul unor proiecte de 
modernizare a serviciilor publice locale, cu suportul 
unor parteneri externi. 

Pentru regiunea Sud de management nr. 1, Stu-
diul de fezabilitate s-a finalizat în anul 2015, iar pen-
tru celelalte 7 regiuni termenul a fost prelungit până 
la finele anului 2017. În acelaşi timp, auditul relevă 
tergiversarea elaborării Studiilor de fezabilitate pen-
tru regiunile Nord şi Centru, care urmau a fi elabo-
rate în anii 2013-2014, în acest sens fiind prevăzu-
te 10,6 mil. lei, inclusiv surse din Fondul Ecologic 
Național. 

Astfel, prevederile Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei de mediu şi a Strategiei de 
gestionare a deşeurilor la aceste acţiuni rămân nere-
alizate”.

În confirmarea caracterului caduc al Strategiei 
de gestionare a deșeurilor 2013-2027 din Republica 
Moldova, este adusă și Legea nr. 22 din 11.03.2019, 
prin care a fost modificat art. 35 alin. (2) din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile, și anume: textul, „pentru 
fiecare dintre cele 8 zone de management integrat al 
deşeurilor cu respectarea prevederilor art.11 alin.(2) 
din prezenta lege şi a Strategiei de gestionare a deşe-
urilor în Republica Moldova pentru anii 2013–2027, 

aprobată de Guvern”, a fost exclus și substituit cu cu-
vintele „în conformitate cu prezenta lege”. [9]

Astfel, prin excluderea din Legea nr.209/2016 
a sintagmei - Strategia de gestionare a deşeuri-
lor în Republica Moldova pentru anii 2013–2027, 
aprobată de Guvern, s-a introdus un alt instrument 
normativ de implementare al domeniului de regle-
mentare, care conform art.1 alin. (1), „... stabileşte 
bazele juridice, politica de stat şi măsurile necesa-
re pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţi-
ei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse 
determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor 
şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii re-
surselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora”.

Instrumentul multilateral de implementare plani-
ficată a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile repre-
zintă Programul național de gestionare a deșeurilor 
care în sensul art. 34 alin. (2) „cuprinde o analiză a 
situaţiei actuale a gestionării deşeurilor pe teritoriul 
ţării, măsurile care trebuie luate pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reuti-
lizare, al reciclării, valorificării şi eliminării deşeuri-
lor, precum şi o evaluare a modului în care progra-
mul va ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi 
dispoziţiilor prezentei legi”.

În scopul eliminării eficiente a deşeurilor în con-
diţii ce nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi cali-
tatea mediului, prin Programul naţional pentru ges-
tionarea deşeurilor se stabileşte o reţea integrată şi 
corespunzătoare de unităţi de eliminare a deşeurilor 
şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor municipale 
mixte, colectate din gospodăriile private, inclusiv în 
cazul în care această colectare vizează şi deşeurile 
provenite de la alţi producători, luând în considerare 
cele mai bune tehnici disponibile.

Potrivit art.34 alin. (3) din Legea nr. 209/2016, 
Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor 
va conţine, luând în considerare nivelul geografic şi 
acoperirea zonei de planificare, următoarele:

a) tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate în 
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limitele teritoriului, deşeurile care pot fi transportate 
pe sau de pe teritoriul naţional, precum şi o evaluare 
a evoluţiei fluxurilor de deşeuri;

b) schemele existente de colectare a deşeurilor 
şi principalele instalaţii de valorificare şi eliminare, 
inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile 
utilizate, deşeurile periculoase sau alte fluxuri de de-
şeuri formate;

c) evaluarea necesarului de noi scheme de co-
lectare, închiderea instalaţiilor de deşeuri existente, 
infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de 
deşeuri, şi, după caz, investiţiile legate de acestea;

d) informaţiile despre criteriile de identificare a 
amplasamentelor şi informaţiile despre capacitatea 
viitoare de eliminare sau de operare a instalaţiilor 
majore de valorificare, după caz;

e) politicile generale de gestionare a deşeurilor, 
inclusiv tehnologiile şi metodele planificate de gestio-
nare a deşeurilor, sau politicile privind deşeurile care 
ridică probleme specifice de gestionare a acestora;

f) aspectele organizatorice legate de gestionarea 
deşeurilor, inclusiv distribuirea responsabilităţilor 
între actorii publici şi privaţi care se ocupă cu gesti-
onarea deşeurilor;

g) o analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării in-
strumentelor economice şi de altă natură pentru re-
zolvarea diverselor probleme legate de deşeuri, lu-
ând în considerare necesitatea menţinerii unei bune 
funcţionări a pieţei interne;

h) desfăşurarea unor campanii de sensibilizare şi 
de informare adresate publicului larg sau unor gru-
puri-ţintă de public;

i) amplasamentele contaminate istoric prin ope-
raţiuni de eliminare a deşeurilor şi măsurile de rea-
bilitare a acestora;

j) capitolul specific privind gestionarea ambalaje-
lor şi a deşeurilor de ambalaje.

La fel, Programul naţional pentru gestionarea 
deşeurilor, aprobat de Guvern conţine măsurile co-
respunzătoare pentru a promova:

a) reutilizarea produselor şi activităţile de pregă-
tire pentru reutilizare, în special prin măsuri de sti-
mulare a creării unor reţele de reparare şi reutilizare 
şi prin sprijinirea acestora, prin utilizarea instrumen-
telor economice şi a criteriilor referitoare la achiziţi-
ile publice, prin obiective cantitative stabilite de acte 
normative aprobate de Guvern;

b) reciclarea de înaltă calitate şi introducerea, în 
acest scop, a sistemelor de colectare separată a deşeu-
rilor, în cazul în care acest lucru este posibil din punct 
de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, 
iar aceste sisteme respectă standardele de calitate sta-
bilite pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare.

Aceste măsuri, în mare parte, conform art. 14 alin.
(1), vor contribui la realizarea următoarelor obiecti-
ve minime ale politicii de stat:

a) până în 2018 – introducerea sistemelor de co-
lectare separată a hârtiei, sticlei, metalelor şi maselor 
plastice în cazul în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei me-
diului, şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materia-
le cu proprietăţi diferite;

b) până în 2020 – pregătirea pentru reutilizarea 
şi reciclarea deşeurilor, cum ar fi, cel puţin, hârtia, 
sticla, metalele şi masele plastice provenind din pro-
dusele casnice şi, eventual, din alte surse, în măsura 
în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeu-
rilor care provin din consumul casnic, se măreşte la 
un nivel minim de 30% din masă totală;

c) până în 2020 – pregătirea pentru reutilizare 
şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv 
operaţiuni de rambleiere, care utilizează deşeuri 
pentru a înlocui alte substanţe, deşeuri nepericuloase 
provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu 
excepţia materialelor geologice naturale, se măreşte 
la un nivel minim de 55% din masa totală.

În sensul art. 35 din Legea nr. 209/2016, autori-
tăţile administraţiei publice locale vor contribui la 
elaborarea Programului naţional pentru gestionarea 
deşeurilor, în baza căruia vor aproba și respectivele 
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programe locale în corespundere cu obiectivele şi 
măsurile prevăzute de Programul naţional.

Programul naţional pentru gestionarea deşeuri-
lor, care cuprinde şi Programul de prevenire a gene-
rării deşeurilor la nivel naţional, vor prevedea măsuri 
pentru următoarele obiective:

a) diminuarea sau limitarea generării de deşeuri 
şi a gradului de periculozitate a acestora;

b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utili-
zare a deşeurilor;

c) neutralizarea deşeurilor prin metode sigure 
pentru protecţia mediului;

d) remedierea suprafeţelor poluate.
Implementarea Programului naţional pentru ges-

tionarea deşeurilor şi a Programului de prevenire a 
generării deşeurilor la nivel naţional se realizează 
prin aprobarea programelor locale de gestionare a 
deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării 
deşeurilor. 

Acestea din urmă includ:
a) analiza situaţiei şi prognozarea tipului, 

proprietăților şi cantităților de deşeuri generate şi ale 
celor supuse valorificării sau eliminării;

b) obiectivele, etapele şi termenele pentru imple-
mentarea programelor;

c) metodele, tehnologiile şi instalaţiile de tratare, 
valorificare şi eliminare a deşeurilor;

d) descrierea metodelor, tehnologiilor şi instalaţi-
ilor de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, 
precum şi a amplasamentelor destinate acestora;

e) deciziile privind amenajarea amplasamentelor, 
aplicarea tehnologiilor şi exploatarea instalaţiilor de 
tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor;

f) resursele pentru implementarea programelor;
g) măsurile pentru sprijinirea, încurajarea şi raţi-

onalizarea activităţilor de valorificare a deşeurilor;
h) informaţii despre interacţiunea cu alte progra-

me sectoriale din punctul de vedere al dezvoltării 
durabile, de rând cu realizarea obiectivelor Progra-
mului naţional pentru gestionarea deşeurilor;

i) măsuri de implementare a unui sistem de rapor-
tare şi control, de intervenţie imediată, de evaluare a 
rezultatelor şi de actualizare a Programului naţional 
pentru gestionarea deşeurilor;

j) planificarea dezvoltării amplasamentelor pen-
tru instalaţiile de tratare, valorificare şi eliminare a 
deşeurilor, specificate la lit.c) şi d);

k) date privind implicarea publicului şi a organi-
zaţiilor neguvernamentale.

Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor 
şi programele de prevenire a generării deşeurilor se 
evaluează de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltă-
rii Regionale şi Mediului o dată la 2 ani şi se revizu-
iesc o dată la 5 ani sau la necesitate.

Însă, cele locale se elaborează, se evaluează, se 
revizuiesc şi se aprobă de către autorităţile adminis-
traţiei publice locale în termen de un an de la data 
aprobării Programului naţional pentru gestionarea 
deşeurilor.

 În pofida prevederilor detaliate privind condițiile 
Programului național pentru gestionarea deșeurilor, 
până la momentul de față, Guvernul Republicii Mol-
dova, contrar art. 68 alin. (1) lit. b) abz. 3, nu numai 
că nu a aprobat dar nici nu l-a elaborat.

Astfel, Guvernul Republicii Moldova, în termen 
de 6 luni, începând cu 23.12.2017, momentul intrării 
în vigoare a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, era 
obligat să elaboreze şi să aprobe Programul naţional 
privind gestionarea deşeurilor.

 Potrivit art. 8 lit. b) prin coroborarea art. 9 
alin. (2) lit. a) și art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 209/2016, lipsa unui Program național pentru 
gestionarea deșeurilor, care urma să fie elaborat 
și aprobat cel târziu pe 23.06.2018, demonstrează 
un lanț consecutiv de omisiuni din partea organe-
lor competente în îndeplinirea competențelor sau 
atribuțiilor oferite de legea specială, și anume:

Guvernul aprobă Programul naţional pentru - 
gestionarea deşeurilor;

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale - 
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şi Mediului elaborează, pregăteşte spre aprobare şi 
coordonează realizarea Programului naţional pentru 
gestionarea deşeurilor şi implementarea tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte;

Agenția de Mediu asigură implementarea siste-- 
mului integrat de gestionare a deşeurilor.

Concomitent, Strategia de gestionare a 
deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-
2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 248 din 
10.04.2013, a devenit caducă din cauza că, în pofida 
competenței Guvernului prevăzută de art. 8 lit. b) din 
Legea nr. 209/2016, aceasta nu a fost revizuită/actu-
alizată nici o dată, baza legală constituind un șir de 
acte deja abrogate sau chiar unele din ele revizuite 
fundamental.

Mai mult decât atât, conform art. 68 alin. (1) lit. 
b) abz. 2 din Legea nr. 209/2016, Guvernul Republi-
cii Moldova, până la 23.06.2018 urma să aducă ac-
tele sale normative în concordanţă cu prezenta lege, 
domeniul cărora îl formează și Strategia de gestio-
nare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 
2013-2027. 

În cazul de față, rolul cheie îl joacă Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 
autoritate competentă căreia îi revin atribuţii şi res-
ponsabilităţi în ceea ce priveşte regimul gestionării 
deşeurilor.

În sensul art. 9 alin. (2) din Legea nr.2 09/2016 
privind deșeurile, Ministerul Agriculturii, Dezvoltă-
rii Regionale şi Mediului:

a) elaborează, pregăteşte spre aprobare şi coordo-
nează realizarea Strategiei naționale de gestionare a 
deșeurilor şi implementarea tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte;

b) iniţiază şi asigură elaborarea, promovarea spre 
aprobare şi coordonarea realizării actelor legislative 
şi actelor normative ale Guvernului în domeniul ges-
tionării deşeurilor.

Astfel, se constată și anumite domenii lacunare 
ale legii ca, de exemplu „omisiunea legii de a rezol-

va o problemă care ar trebui, în mod necesar, să fie 
rezolvată. Această omisiune ar trebui înțeleasă într-
un sens larg: este vorba atât de reglementarea pură 
şi simplă a unei probleme, cât şi de reglementarea 
insuficientă a acesteia. Necesitatea reglementării 
unei probleme trebuie, pentru a fi în prezenţa unei 
lacune, să fie de ordin logic sau sistemic, şi nu de 
ordin moral, social sau economic” . [10, p. 415]

Concluzii

1. Caducitatea unui act normativ subînțelege ine-
ficacitatea acestuia ca urmare a survenirii unui eve-
niment ulterior adoptării lui.

Cu referire la Strategia de gestionare a deșeurilor 
în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, apro-
bată prin Hotărârea de Guvern nr.248 din 10.04.2013, 
menționăm că aceasta este caducă, deoarece, ulte-
rior adoptării ei, în pofida faptului că cadrul legal 
național care a stat la baza Strategiei s-a revizuit 
esențial (prin abrogare sau modificare sistematică), 
aceasta nu a fost ajustată la cadrul legal actualizat.

Mai mult decât atât, nu a mai fost executată Ho-
tărârea nr.28 din 22.06.2017 a Curții de Conturi a 
Republicii Moldova, conform căreia, „ca în scopul 
realizării obiectivelor şi stabilirii direcţiilor priorita-
re în domeniul gestiunii deşeurilor de orice natură, 
Guvernul Republicii Moldova trebuie să urgenteze 
aprobarea actelor normative pentru asigurarea im-
plementării Legii nr.209/2016 privind deşeurile, pre-
cum şi intensificarea monitorizării întreprinderii mă-
surilor concrete de către autorităţile de resort privind 
realizarea integrală a Planului naţional de acţiuni 
pentru implementarea Acordului de Asociere Repu-
blica Moldova - Uniunea Europeană pe domeniile 
gestiunii deşeurilor”.

2. Lipsa la nivel național a unui Program de ges-
tionare a deșeurilor, și respectiv, de prevenire a ge-
nerării deșeurilor produce un impact negativ asupra 
următoarelor aspecte: 
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- elaborarea măsurilor necesare pentru protecţia 
mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau 
reducerea efectelor adverse determinate de generarea 
şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor 
generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei 
folosirii acestora,

- analiza situaţiei actuale a gestionării deşeurilor 
pe teritoriul ţării,

- luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutili-
zare, al reciclării, valorificării şi eliminării deşeurilor, 

- evaluarea modului în care programul va ajuta 
la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispozițiilor 
Legii nr. 209/2016 privind deșeurile,

- aprobarea de către administrațiile publice locale 
a programelor locale de gestionare a deşeurilor şi a 
programelor de prevenire a generării deşeurilor,

- elaborarea, aprobarea și implementarea unui 
sistem integrat național și regional de gestionare a 
deșeurilor,

- eliberarea autorizației de mediu pentru gestio-
narea deșeurilor, în special, pentru activitățile de tra-
tare a deșeurilor. 

Conform art. 25 alin. (4) lit. c) și alin. (5) pct. 3) 
lit. a) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, „În 
scopul obţinerii autorizaţiei de mediu pentru gesti-
onarea deşeurilor urmează a fi prezentat și conţinu-
tul-cadru al memoriului tehnic, în al cărui rezumat 
se precizează dovada că instalaţia de tratare este în 
conformitate cu Programul naţional de gestionare a 
deşeurilor şi cu programele regionale de gestionare 
a deşeurilor”.

Totodată, același condiții sunt aplicabile în ca-
zul eliberării autorizației de mediu pentru gestio-
narea deșeurilor prin eliminarea lor în conformita-
te cu art.17 alin.(8) din Legea nr.209/2016 privind 
deșeurile, care prevede incinerarea și coincinerarea 
ca modalități de tratare (operaţiuni de valorificare 
sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valori-
ficării sau eliminării).

- identificarea potențialilor donatori sau investitori 
cu experiență suficientă în implementarea unor astfel 
de Programe care corespund legislației naționale ac-
tualizate și mecanismelor internaționale.

3. Chiar și dacă până la moment, cu depășire spori-
tă a termenilor legali, nu este aprobat la nivel național 
Programul de gestionare a deșeurilor, și respectiv, de 
prevenire a generării deșeurilor, care ar condiționa im-
plementarea lor imperativă la nivel local, autoritățile 
administrației publice locale, conform art.11 alin. (1) 
din Legea nr. 209/2016, în vederea implementării le-
gislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, în limita 
resurselor financiare aprobate în acest scop de către 
consiliul local pe anul bugetar respectiv, sunt obligate 
să realizeze următoarele activități:

a) crearea unui sistem eficient de colectare, de 
asigurare etapizată a condiţiilor pentru colectare 
separată şi de transportare a deşeurilor şi stabilirea 
modului de funcţionare a acestuia, în conformitate 
cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte norma-
tive;

b) alocarea terenurilor necesare pentru colectarea 
separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşe-
urilor de produse supuse reglementărilor de respon-
sabilitate extinsă a producătorului, dotarea acestora 
cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum 
şi funcţionalitatea acestora; 

d) amenajarea unor spaţii speciale pentru depozi-
tarea deşeurilor colectate separat, dimensionate co-
respunzător, pentru a asigura protecţia mediului şi a 
sănătăţii populaţiei;

e) depozitarea deşeurilor municipale doar în lo-
curile special amenajate în corespundere cu docu-
mentaţia de urbanism; 

g) evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeu-
rile şi gestionarea deşeurilor municipale colectate de 
la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în 
bază de contract, raportând anual aceste date, prin 
intermediul operatorilor de gestionare a deşeurilor 
municipale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
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Regionale şi Mediului în conformitate cu metodolo-
gia de ținere a evidenţei şi de transmitere a informa-
ţiei, aprobată de Guvern.

Ca soluție în acest caz, ar fi elaborarea și apro-
barea la nivel local a unei Strategii de mediu, care 
cuprinde în principal următoarele componente:

Reglementarea juridică a gestionării deșeurilor:- 
Cadrul normativ comunitar;•	
Cadrul normativ național.•	

Cele mai bune practici și tehnologii disponibile - 
privind gestionarea deșeurilor.

Instrucțiuni tehnico-legale pentru responsabilii - 
de mediu din cadrul organului administrației publice 
locale.

Planului de implementare a Strategiei locale de - 
gestionare a deșeurilor.

Regulamentul privind colectarea selectivă a - 
deșeurilor de pe teritoriul localității.

Lista principalelor documente de organiza-- 
re a activităților de protecție a mediului întocmi-
te la nivelul subdiviziunilor din cadrul organului 
administrației publice locale.

Identificarea și clasificarea deșeurilor istorice - 
și ale celor curente.

Strategie/cadru instituțională de management - 
al deșeurilor pentru operatori locali specializați în 
acest domeniu.

4. Actualizarea Strategiei de gestionare a 
deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-
2027, în conformitate cu reglementările din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile și altor legi modificate, 
și respectiv, adoptarea Programului național pentru 
gestionarea deșeurilor, prin implicarea tuturor orga-
nelor competente investite cu astfel de competențe și 

atribuții directe și indirecte, ar da un imbold semni-
ficativ în realizarea uniformă și constantă a măsuri-
lor necesare pentru protecția mediului şi a sănătății 
populaţiei în vederea prevenirii sau reducerii efecte-
lor adverse determinate de generarea şi gestionarea 
deşeurilor, precum și, în vederea reducerii efectelor 
generale ale folosirii resurselor şi creşterii eficienței 
folosirii acestora. 
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Prezentul articol analizează mijloacele de plată, cunoscute în literatura de specialitate sub expresiile de monedă 
fiduciară (fiat), monedă scripturală și monedă electronică. Conceptualizarea mijlocului de plată urmează a fi distinsă 
de instrumentele de plată, deși aceste două instituții se referă la același fenomen, cel al banilor. Legislația Republicii 
Moldova transpune gradual reglementările din Uniunea Europeană, în acest sens fiind examinată evoluția reglementă-
rilor legislative cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. Un fenomen tot mai prezent în relațiile economice 
este cel al monedei virtuale. Moneda virtuală urmează a fi delimitată de moneda electronică. Totodată, din perspectiva 
regimului juridic, instituția monedei virtuale ridică și unele dileme de calificare, care succint sunt abordate în articol, cu 
referire specială la bunul digital reglementat în Codul civil al Republicii Moldova începând din 1 martie 2019. 

Cuvinte-cheie: bani, mijloc de plată, instrument de plată, monedă fiduciară, monedă scripturală, monedă electronică, 
monedă virtuală.

MEANS OF pAyMENT OF THE MONETARy OBLIGATIONS IN CIVIL LAw: 
FIDUCIARy, SCRIpTURAL AND ELECTRONIC MONEy

This article analysis the means of payments known in legal literature under the expressions of fiduciary (fiat) money, 
scriptural money and electronic money. Conceptualization of the means of payment shall be distinguished from the pay-
ment instrument, although both these institutions refer to the same phenomenon, that of money. The legislation of the 
Republic of Moldova transposes gradually the regulations from the European Union, in this context being examined the 
evolution of the legal regulations on payment services and electronic money. A phenomenon more and more present in 
economic relations is that of the virtual money. The virtual money shall be distinguished from the electronic money. howe-
ver, from the perspective of the legal regime the institution of virtual money raises some dilemas of qualification, which 
are briefly addressed in this article, with special reference to the digital asset regulated by Civil code of the Republic of 
Moldova as from 1st March 2019.

Keywords: money, means of payment, instrument of payment, fiduciary money, scriptural money, electronic money, 
virtual money. 

MOyENS DE pAIEMENT DES OBLIGATIONS MONéTAIRES EN DROIT CIVIL: 
MONNAIE FIDUCIAIRE, SCRIpTURALE ET éLECTRONIQUE 

Cet article analyse les moyens de paiement connus dans la littérature juridique sous les expressions de monnaie 
fiduciaire (fiat), de monnaie scripturale et de monnaie électronique. La conceptualisation des moyens de paiement est 
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Introducere și metodologie de cercetare
Mijloacele de plată sunt exponentul material 

care reprezintă banii și creează o primă percepție 
despre ei. În circuitul civil există diverse mijloace 
de plată, iar aspectul juridic și delimitarea acestora 
relevă importanță atât din perspectivă teoretică cât 
și practică. Importanța temei este legată de feno-
menele economice și financiare la nivel național și 
internațional, cum ar fi promovarea plăților electro-
nice, ceea ce impune ca știința juridică națională să 
dezvolte demersuri cu apreciere legală asupra ele-
mentelor componente a acestora, printre care se re-
găsesc și mijloacele de plată. 

În calitate de metodologie în elaborarea artico-
lului a constituit analiza doctrinară comparativă a 
lucrărilor cu privire la mijloacele de plată, cu accent 

pe literatura scrisă în limbile engleză, franceză și 
germană. Totodată, deoarece Republica Moldova a 
transpus reglementări în domeniul serviciilor de pla-
tă și monedă electronică din sistemul juridic al Uni-
unii Europene, în calitate de metodologie a cercetării 
a fost pus accent și pe corelația evoluției legislative 
comparativ cu cea europeană. 

Analiza juridică civilă a mijloacelor de plată

Istoria ilustrează evoluția banilor și varietatea for-
melor lor de manifestare materială, de la utilizarea 
banilor marfă – la monede de aur și argint – bancnote 
– înscrierile în conturile bancare – moneda electroni-
că. Se întâmplă foarte rar deja când banii mai apar în 
circulație sub forma unui bun. Cu titlu de exemplu, 
unde banii pot fi considerați și în calitate de marfă, 
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poate fi menționat circulația monedelor numismatice 
și comemorative, deoarece ele au și anumită valoare 
simbolică în calitate de bun. Monedele numismatice 
sunt vândute de către Banca Națională a Moldovei 
băncilor comerciale, iar acestea sunt în drept să le 
vândă la un preț nu mai mare decât cel stabilit de 
Banca Națională a Moldovei. Totodată, în calitate de 
mijloc de plată, monedele comemorative vor fi ac-
ceptate la valoarea lor nominală. Astfel, spre exem-
plu, Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 20 
din 22.12.2016 cu privire la punerea în circulație ca 
mijloc de plată și în scop numismatic a unor mone-
de comemorative [1] prevede: „2. Comercializarea 
monedelor comemorative se va efectua prin inter-
mediul Băncii Naționale a Moldovei și al băncilor 
licențiate. 3. Prețul de comercializare ale monedelor 
comemorative se stabilește în mod independent de 
băncile licențiate din RM, în mărime de până la trei 
la sută peste prețul la care au fost procurate de la 
Banca Națională a Moldovei. 4. Monedele comemo-
rative sunt acceptate ca mijloc de plată în economia 
națională, la valoarea lor nominală.”

Banii care au circulație legală (legal tender) re-
prezintă mijlocul de plată prin intermediul căruia se 
poate stinge o obligație pecuniară. În sens material, 
prin mijloc de plată urmează să înțelegem forma în 
care se materializează banii. La etapa actuală sunt 
evidențiate plățile prin monedă fiduciară, monedă 
scripturală sau, mai recent, prin monedă electronică. 

În perspectiva de delimitare a mijloacelor de pla-
tă de instrumentele de plată s-a evidențiat că, pentru 
ca o formă a banilor să fie operațională, aceasta ar fi 
necesar să conserve (stocheze) unitățile de plată și să 
le poată transfera dintr-un patrimoniu în alt patrimo-
niu. Studiile diferitor forme monetare demonstrea-
ză că niciun obiect nu poate să dețină concomitent 
ambele caracteristici. Unele forme permit să stoche-
ze unitățile de plată, altele să efectueze transferul. 
[2, p. 73] Mijloacele de plată reprezintă obiectele 
materiale care stochează unitățile de plată, iar in-

strumentele de plată sunt obiectele care permit efec-
tuarea transferului banilor. De notat că mijloacele 
și instrumentele de plată reprezintă prima percepție 
asupra fenomenului banilor, iar calificarea eronată 
a acestora creează diverse confuzii asupra fenome-
nului banilor. Totodată, înțelegerea mecanismelor 
de plată prin mijloace și instrumente de plată stă la 
baza descifrării modului de operare a banilor, care 
urmează a fi privite în complex la înțelegerea juridi-
că a fenomenului banilor. S-a observat că practicile 
inovative bancare și comerciale avansau, în timp ce 
juriștii încercau să găsească soluții de calificare a 
noilor mecanisme bănești, cum ar fi banii fiduciari, 
prin atașare la conceptele tradiționale ale dreptului 
contractual și de proprietate. Însă inovațiile bancare 
nu se încadrau întocmai calificărilor de drept roman 
operate. De exemplu, era dificil de a explica regi-
mul sumelor bănești creditate pe contul clientului. 
Funcțional, acesta se poziționa analogic cu statutul 
depozitarului conform contractului roman de depo-
situm, dar rămâneau diferențe fundamentale, cum 
ar fi deținătorul contului nu devenea proprietar și 
putea să nu primească niciodată remitere fizică. [3, 
p. 15-16]

Art. 3 din Legea nr. 1231/1992 cu privire la bani 
[4], întitulat „Mijlocul de plată”, de fapt definește 
mijlocul legal de plată, care este leul moldovenesc. 
Totodată, prevederea dispune că plățile și transferu-
rile în valută străină pot fi primite/efectuate în modul 
stabilit de lege. Din acest articol putem observa ac-
centul pe caracterul legal al unui mijloc de plată, și 
anume al leului moldovenesc. În cazul valutei stră-
ine, legea face referință la posibilitatea de a efectua 
plăți și transferuri, dar nu semnalează dacă valuta 
străină este și mijloc legal de plată. Totuși, putem 
deduce că și valuta străină este mijloc legal de plată 
în limitele permise de legislație. 

De notat că art. 1 din Legea nr. 1231/1992 cu pri-
vire la bani stabilește că unitatea monetară a Repu-
blicii Moldova o constituie leul moldovenesc egal cu 
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100 de bani. În continuare este dispus că numerarul se 
află în circulație sub formă de semne bănești de hâr-
tie (bancnote) și metalice (monede). Legea utilizează 
sintagma „unitate monetară”, care reprezintă și uni-
tatea de plată în cadrul executării obligațiilor pecuni-
are. Utilizarea expresiei „unitatea monetară” reflectă 
ideea că banii sunt măsurați în unități monetare, o 
formă abstractă de determinare a banilor. La rândul 
său, materializarea unităților monetare se poate ma-
nifesta în diverse forme, ceea ce determină definirea 
mijlocului de plată. Astfel, în viziunea noastră, mij-
locul de plată poate fi definit ca fiind unitatea mo-
netară în forma sa materializată. Aceasta poate fi în 
numerar, sub formă de semne monetare, precum și 
fără numerar, sub formă de înscrieri în cont. Cu alte 
cuvinte, mijlocul de plată, actualmente, se manifestă 
prin moneda fiduciară și scripturală. Iar transmiterea 
unităților monetare are loc fie prin remiterea fizică 
a monedei fiduciare, fie prin efectuarea transferului 
unităților monetare în formă de monedă scriptura-
lă (inclusiv electronică), de pe un cont pe altul, prin 
utilizarea unui instrument de plată. Modalitatea de 
transmitere servește la calificarea metodei de plată. 
De notat că în legislație putem identifica că expresia 
„mijloc de plată” se suprapune cu „metodă de plată” 
sau „ instrument de plată”. De exemplu, art. 880 alin. 
(1) din Codul civil dispune: „ (1) Profesioniștilor li 
se interzice să perceapă de la consumatori comisi-
oane atașate utilizării unui anumit mijloc de plată 
care depășesc costul suportat de profesionist pentru 
utilizarea unor astfel de modalități de plată. Aceas-
tă regulă nu interzice profesioniștilor să perceapă 
prețuri diferite pentru același bun sau serviciu atunci 
când acesta este comercializat prin canale de vân-
zări diferite.” Din textul acestei prevederi poate fi 
observată suprapunerea expresiei „mijloc de plată” 
cu „metodă de plată”, chiar dacă, într-un final, meto-
da de plată este determinată de utilizarea mijlocului 
de plată. În acest context, s-a observat că doctrina, 
ca și instrumentele juridice cu valoare normativă, la 

nivel național, comunitar și internațional, oscilează 
din punct de vedere terminologic, între sintagma „in-
strument de plată” și sintagma „mijloc de plată”. [5, 
p. 68-69]

În continuare vom examina mijloacele de plată 
sub formă de monedă fiduciară, scripturală și elec-
tronică. 

Moneda fiduciară
Moneda fiduciară, din latină „fiducia” (încrede-

re), reprezintă numerarul utilizat în scopul executării 
obligațiilor pecuniare. La origine, în cadrul banilor 
primitivi, în așa-zisele societăți puțin dezvoltate, ba-
nii constituiau obiecte apărute din natură, suportul 
monetar fiind un bun prin sine însuși. Această coe-
ziune a banilor cu obiectul este ceea ce îi deosebește 
de banii contemporani, fără a afecta funcțiile lor eco-
nomice. [6, p. 40, 74]

Astfel, în evoluția lor istorică, materializarea ba-
nilor a fost gradual detașată de valoarea suportului 
material, iar actualmente se exprimă prin monede 
metalice și bancnote. Bancnotele sunt produsul unei 
practici bancare, materializate prin emiterea de bile-
te bancare (bank notes, billet de baque), care repre-
zentau un titlu de creanță asupra monedelor metalice 
depozitate la bancă. Așadar, biletele bancare serveau 
drept instrument pentru circulația banilor, care a per-
mis simularea mișcării monedelor metalice, iar cu 
timpul au preluat și rolul de bani. [7, p. 77-78]

Deși moneda fiduciară era cunoscută prin unele 
practici timpurii [8, p. 561-562], primele practici 
instituționalizate de emitere a biletelor bancare, care 
preluau funcțiile banilor pot fi observate la banca 
suedeză, care, de la fondarea sa în 1656 de către 
Palmstruch, a prosperat datorită unei inovații fruc-
tuoase. Palmstruch a analizat modul de activitate a 
băncii din Amsterdam, care, în 1609, a început prima 
să emită bilete de depozit către deponenții de aur și 
argint, bilete rambursabile la cererea deținătorului. 
Stabilind că conversia biletelor este rar cerută, în 
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baza raționamentului de comoditate pe care îl ofe-
ră banii de hârtie, fondatorul băncii suedeze a avut 
ideea de a emite bilete nu doar în schimbul aurului și 
argintului, ci și al creanțelor comerciale. O practică 
similară a fost dezvoltată ulterior de către Banca En-
gleză, fondată în 1694. [9, p. 27]

Inserția biletelor bancare a dezvoltat banii de hâr-
tie, bani care nu au valoare prin însuși obiectul mate-
rial. Gradual, metalul prețios și-a pierdut caracterul 
reprezentativ al banilor. Dacă la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea banii încă erau preponderent gândiți prin 
metalul prețios, fie prin monede din aur sau argint, 
fie prin bilete bancare care puteau fi convertite în 
metal prețios, spre sfârșitul secolului XX, din con-
tra, banii fizici nu mai sunt necesari pentru multe din 
tranzacțiile monetare. În secolul al XVIII-lea, banii 
au început să fie bătuți în cantități mari ca bani fidu-
ciari, a căror valoare depindea mai mult de încredere 
decât de valoarea materialului din care era făcut, iar, 
ulterior a fost complementată prin utilizarea exten-
sivă a banilor din hârtie în Europa și în America. 
Inițial, banii fiduciari erau explicit sau implicit legați 
de valoarea metalului prețios prin posibilitatea de 
convertibilitate, însă această convertibilitate a dis-
părut cu timpul. [10, p. 218-220] În perioada dintre 
războaiele mondiale standardul convertibilității în 
aur a fost dezechilibrat, iar acest dezechilibru a pe-
netrat politicile financiare ale marilor puteri. Totuși, 
pozițiile statelor cu privire la eliminarea sau păs-
trarea echivalentului de aur au fost diferite. Unele 
state au reușit să beneficieze de acest dezechilibru 
pentru a-și impune cerințele în relațiile comerciale 
internaționale. Istoria utilizării convertibilității în 
aur a fost marcată semnificativ de Acordul Breton 
Woods, semnat în iulie 1944, care poate fi privit ca 
o ultimă încercare de a menține convertibilitatea 
instituțională a banilor în relația cu aurul. Acordul a 
angajat părțile semnatare să mențină rate de schimb 
fixe cu dolarul american, ultimul fiind răscumpărabil 
și definit la valoarea aurului, și anume 35 de dolari 

americani per uncie de aur. Prin negocierile Acordu-
lui Breton Woods a venit și un compromis al unui 
Fond Monetar Internațional (FMI), iar contribuțiile 
care urmau să fie efectuate de către statele semnatare 
către FMI stabileau și o cotă plătită obligatoriu în 
dolari americani sau aur, ceea ce determina și o cere-
re a statelor față de această valută. [11, p. 241, 254, 
257] După semnare, statele europene au dezvoltat 
diverse politici de eliminare a deficitului dolarului 
american. În 1971 surplusul de dolari a fost atât de 
imens, încât SUA a abandonat angajamentul său de 
a converti dolari în aur. Iar în 1973 statele-membre 
ale FMI au abandonat angajamentul său la ratele fixe 
de schimb. După eliminarea sistemului de conver-
tibilitate în aur a dolarului american, banii fiduciari 
au configurat baza sistemului financiar internațional, 
care reprezenta și viziunea scoțianului John Law, 
născut aproximativ cu 300 de ani înainte de abro-
garea sistemului Breton Woods. [12, p. 258-259 și 
urm, 270]

Astfel, sistemul monetar actual din lume se ba-
zează pe moneda fiduciară, care reprezintă o formă 
de încredere raportată la economia țării respective. În 
sistemul normativ al Republicii Moldova acest fapt 
poate fi dedus din prevederile art. 5 din Legea nr. 
1232/1992 cu privire la bani, care stabilește că leul 
(numerarul aflat în circulație și la conturile bancare 
curente și pe termen) se pune în circulație fiind asi-
gurat pe deplin de activele Băncii Naționale a Mol-
dovei, de masa de mărfuri și de serviciile prestate pe 
teritoriul Republicii Moldova, de activele agenților 
economici din țară aflate peste hotare. Din această 
prevedere poate fi observat că nu există o convertibi-
litate a leului raportată la vreun metal prețios, iar asi-
gurarea leului este îndeplinită prin funcționarea eco-
nomiei țării. Mai mult decât atât, subliniem că regula 
este aplicabilă atât față de leul în numerar aflat în 
circulație, cât și față de cel din conturile bancare cu-
rente și la termen. Așadar, caracterul fiduciar reflectă 
și descrierea monedei scripturale. Însă încrederea în 
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moneda scripturală poate fi structurată cel puțin în 
două niveluri, unul dintre care îl preia banca. Acest 
regim juridic constituie și principalele argumente a 
teoriei ficțiunii juridice a banilor în dreptul privat, 
elaborată de către autorul prezentului articol. [13] 

Moneda scripturală
Apariția monedei scripturale este legată de modul 

de funcționare a economiei, aceasta fiind, oarecum, 
specifică capitalismului și relațiilor bazate pe credi-
tare. Putem spune că anume creditul stă la baza mo-
nedei scripturale. Denumirea de monedă scripturală 
apare de la procedeul de înscriere (scriptura) a aces-
teia în contul titularului de cont. [14, p. 40] 

 Inconvenientele pe care le are moneda fiducia-
ră, comparativ cu cea scripturală, pot fi observate, în 
special, în contextul relațiilor economice, în special 
în cadrul transferurilor internaționale. Transportul 
efectiv al bancnotelor și monedelor dintr-o locali-
tate în alta, dintr-o țară în alta implică, în sine, un 
risc de pierdere, de furt și de distrugere fizică, cau-
zat, de exemplu, de un accident suportat de mijlocul 
de transport. O altă dificultate este determinată de 
faptul că plata în numerar ar presupune contactul di-
rect dintre creditor și debitor sau între reprezentanții 
acestora, contact tot mai greu de realizat în condițiile 
distanțelor mari care separă partenerii în cadrul 
operațiunilor de comerț. Majoritatea plăților impor-
tante, din punctul de vedere al volumului și al valorii 
acestora, se realizează fără numerar, prin așa-numita 
plată prin moneda scripturală, aceasta reprezentând, 
în fond, nu o monedă de plată propriu-zisă, ci sol-
dul disponibil al conturilor din bancă ale debitorului 
plății, care poate circula doar prin intermediul instru-
mentelor de plată. [15, p. 66-67]

Băncile au făcut să apară o monedă scripturală, 
adică prin înscrierea într-un cont în bancă, din ce 
în ce mai utilizată, datorită evoluției tehnologiilor 
informaționale, care au permis dezvoltarea cardului 
de credit și prelevarea din oficiu dintr-un cont ban-

car. Astfel, procesul de plată a sumelor de bani este 
facilitat. [16, p. 633] Calificativul de monedă scrip-
turală nu diferă în funcție de contul bancar căruia îi 
este atașat, [17, p. 156] cum ar fi cont curent, cont 
de depozit, cont de card. Deci, moneda scripturală 
nu este o monedă veritabilă, ci reprezintă o creanță 
asupra instituției care efectuează înregistrarea su-
mei în contul creditorului. Conturile bancare, după 
cum opinează Frederick Alexander Mann, nu repre-
zintă bani, ci sunt doar datorii (debt), [18, p. 5-6] 
deci acesta exclude moneda scripturală din concep-
tul de bani. Totuși, în literatura de specialitate apare 
și altă opinie, și anume că, în sens juridic, moneda 
scripturală (Buchgeld sau Giralgeld) urmează a fi 
recunoscută în calitate de bani din perspectiva fap-
tului că executarea obligației pecuniare poate avea 
loc prin transferul monedei scripturale. [19, p. 121-
122]

 În ceea ce privește regimul de executare a 
obligației pecuniare, legislația civilă, în art. 872 din 
Codul civil, dispune că ambele metode de plată, atât 
prin numerar, cât și prin transfer, sunt liberatorii în 
executarea obligației pecuniare. Așadar, ambele mij-
loace de plată sunt liberatorii pentru executarea unei 
obligații pecuniare. Totodată, urmează a se ține cont 
de diferențele care rezultă din metoda de executare, 
în special plata prin transfer, în privința căreia legea 
stabilește că momentul de executare se consideră 
momentul când prestatorul de plată al destinatarului 
plății recepționează suma. 

Moneda electronică și delimitarea de moneda 
virtuală

A patra generație a monedei este moneda electro-
nică, care reprezintă o valoare monetară înglobând 
o creanță asupra emitentului, stocată pe un suport 
electronic și emisă în schimbul primirii de fonduri 
de valoare cel puțin egală cu valoarea monetară emi-
să. În ultimă instanță, moneda electronică este și ea 
o monedă scripturală. 
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S-a evidențiat că moneda electronică, chiar dacă 
constă în unități de valoare stocate pe un suport elec-
tronic, nu reprezintă, în realitate, o adevărată mo-
nedă, beneficiarul plății putând cere conversia mo-
nedei electronice în monedă metalică sau fiduciară. 
[20, p. 68] Putem adăuga în reglementarea existentă 
că moneda electronică este dependentă de existența 
monedei nu doar metalice sau fiduciare, ci și de mo-
neda scripturală bancară. Legea cu privire la servi-
ciile de plată și moneda electronică [21] prevede că 
„monedă electronică este o valoare monetară stocată 
electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță 
asupra emitentului, care este emisă la primirea fon-
durilor (altele decât moneda electronică), în scop de 
efectuare a unor operațiuni de plată, și care este ac-
ceptată de o persoană, alta decât emitentul de mone-
dă electronică”. Prin fonduri urmează să înțelegem 
moneda fiduciară, mijloacele din cont, precum și 
însăși moneda electronică. Însă crearea inițială a mo-
nedei electronice nu poate avea loc decât prin plata 
în monedă fiduciară sau scripturală. 

De notat că legea moldovenească transpune pre-
vederile relevante din cadrul juridic al Uniunii Eu-
ropene, și anume Prima directivă 2007/64/CE pri-
vind serviciile de plată (PSD1) și Prima directivă 
2000/46/CE privind moneda electronică (EMD1), 
însă nu și noua directivă, referită, și a doua directivă 
UE 2015/2366 a serviciilor de plată (PSD2), precum 
și a doua directivă nr. 2009/110/CE privind moneda 
electronică (EMD2), care au fost adoptate și transpu-
se gradual de către statele Uniunii Europene. 

În Uniunea Europeană o primă inițiativă de a re-
glementa clar moneda electronică a apărut în 1998. 
[22, p. 170-171] Conceptul de monedă electronică 
(e-money) a fost contradictoriu dezbătut în cadrul 
procesului de elaborare a primelor documente euro-
pene în domeniu. Inițial era utilizată și noțiunea de 
portmoneu electronic (e-purse). Una dintre condițiile 
esențiale ale monedei electronice asupra căreia s-a 
insistat la elaborarea noțiunii banilor electronici con-

stă în faptul că moneda electronică poate fi emisă 
doar în baza fondurilor preplătite. Inițial se discuta 
criteriul de răscumpărare a monedei electronice, însă 
condiția de preplată vine să prevină supraemiterea 
monedei electronice. [23, p. 169-196] Așadar, emi-
tentul monedei electronice nu poate emite monedă 
electronică dacă fondurile nu au fost achitate de so-
licitantul monedei electronice. 

În plan comparativ, în România, transpunerea în 
dreptul național a directivelor recente ale Uniunii 
Europene, PSD2 și EMD2 a avut loc prin Legea nr. 
209/2019 privind serviciile de plată și pentru modifi-
carea unor acte normative [24] și Legea nr. 210/2019 
privind activitatea de emitere de monedă electronică 
[25]. Conform art. 4 lit. f) din Legea nr. 210/2019 
din România, „monedă electronică semnifică valoa-
re monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, 
reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la 
primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni 
de plată și care este acceptată de o persoană, alta de-
cât emitentul de monedă electronică”. 

Una dintre întrebările legate de funcționarea mo-
nedei electronice ține de sistemul instituțional prin 
care aceasta poate opera. În acest sens, legea preve-
de subiecți speciali, iar reglementările relevante, atât 
naționale, cât și la nivel European, arată că în calitate 
de emitenți ai monedei electronice pot fi, în princi-
pal, atât instituțiile bancare, cât și entitățile distincte, 
a căror activitate urmează a fi autorizată. La elabo-
rarea primei directive a Uniunii Europene dedicate 
monedei electronice, precum și după punerea aces-
teia în aplicare, era pusă în discuție întrebarea cu pri-
vire la operatorii de telefonie mobilă, și anume dacă 
unele produse pe care le oferă, cum ar fi interme-
dierea plăților dintre consumator și terțe persoane, 
nu îi poziționează în calitate de emitenți ai monedei 
electronice. În astfel de cazuri s-a demonstrat că nu 
există o relație specifică monedei electronice, întru-
cât aceasta necesită o relație directă debitor-credi-
tor între consumator și comerciant. Astfel, Comisia 



147nr. 10-12 (240-242), 2020

Europeană a acceptat aplicarea exceptărilor față de 
operatorii de telefonie mobilă. [26, p. 198-200]

Într-un raport de evaluare a Directivei 2000/46/
UE s-a constatat că piața monedei electronice s-a 
schimbat semnificativ, iar directiva ar putea mai de-
grabă să constrângă dezvoltarea acestei piețe decât 
să o susțină. Cardurile preplătite, care erau obiectivul 
principal de reglementare, constituiau o cotă foarte 
mică pe piață, iar noile tehnologii, cum ar fi scheme-
le de preplată on-line (de ex. plățile prin PayPal) au 
evoluat rapid. Alte evoluții, cum ar fi e-voucherul sau 
serviciile preplătite oferite de operatorii de telefonie 
mobilă, ridicau întrebarea dacă reprezintă sau nu for-
me de monedă electronică. Totodată, s-au constatat 
diferențe semnificative în implementarea directivei 
la nivelul național al diferitor state ale Uniunii Eu-
ropene. [27, p. 201-202] În continuare, s-a decis că 
este necesară adoptarea unui cadru juridic ajustat la 
evoluțiile curente, motive care sunt expuse detaliat 
în preambul Directivei 2009/110/CE.

Moneda electronică urmează a fi diferențiată de 
moneda virtuală sau, după cum aceasta mai este de-
numită în literatura de specialitate, moneda alterna-
tivă. Probabil, cea mai reprezentativă monedă vir-
tuală poate fi considerată bitcoinul. Însă domeniul 
monedelor virtuale evoluează accelerat, iar numărul 
și varietățile acestora este tot mai semnificativ. 

 De notat că calificativul monedelor virtuale ur-
mează a fi detașat de alte calificative asociate, utili-
zate în practica de specialitate. Astfel, cele mai aso-
ciate noțiuni sunt cele de „bun digital” (digital asset) 
și „bunuri-crypto” (crypto-assets). 

Conceptul de bun digital este o novație în 
legislația Republicii Moldova și a fost consacrat în 
art. 477 alin. (3) din Codul civil, inspirat, în princi-
pal, din practica americană a regulilor-model din 
Actul uniform de acces la bunuri digitale revizu-
it (RuFADA). [28] În viziunea autorului, moneda 
virtuală – cryptovaluta, ar putea fi calificată drept 
bun digital, conform noii reglementări. Astfel, co-

raportul dintre bun digital și cryptovalută ar fi de 
gen–specie, unde bunul digital constituie genul. 
Cu referire la bunuri crypto, acestea se caracteri-
zează prin faptul că sunt bazate pe utilizarea teh-
nologiei de criptare. Într-un raport privind bunurile 
cryptate emis de Autoritatea Bancară Europeană se 
evidențiază că bunurile cryptate sunt un tip de bu-
nuri private și depind, în primul rând, de cryptogra-
fie și de tehnologia registrului distribuit (distributed 
ledge technology) ca parte a valorii percepute sau 
inerente a acestora. Există o gamă largă a bunurilor 
crypto, inclusiv monede de tip schimb/de plată (de 
exemplu, așa-numitele monede virtuale), monede 
de tip investiții și monede aplicate pentru a accesa 
un bun sau serviciu (așa-numitele monede „de utili-
tate”), explicate în documentele Autorității Bancare 
Europene. [29] Prin publicațiile sale, mai exact în 
anii 2013, 2014, 2018 și 2019, Autoritatea Bancară 
Europeană a emis mai multe avertizări adresate con-
sumatorilor în privința riscurilor de cumpărare și 
deținere a monedelor virtuale, precum și a publicat 
diferite informații prin care descurajează instituțiile 
financiare și societățile de plată de a cumpăra, a 
deține și a vinde monede virtuale. Însă au fost iden-
tificate câteva cazuri când autoritățile statelor euro-
pene au asociat moneda virtuală cu moneda elec-
tronică datorită caracteristicilor specifice pe care le 
manifestau monedele virtuale. Descrierea detaliată 
a diverselor forme ale monedelor virtuale, scopul de 
utilizare și modul de funcționare a acestora, inclusiv 
legătura cu tehnologia blockchain, apare în diverse 
lucrări de specialitate. [30], [31], [32] 

În viziunea noastră, referitor la coraportul dintre 
bunuri crypto și moneda virtuală putem sublinia că 
bunurile crypto reprezintă genul, iar monedele vir-
tuale sunt o specie a acestora. În continuare, în co-
raportul cu noțiunea de bun digital, considerăm că 
bunul digital este conceptul cel mai cuprinzător, care 
include atât bunurile crypto, cât și moneda virtuală 
ca specie a acestora. 
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Calificarea juridică a monedei virtuale creea-
ză mai multe incertitudini din cauza modificării 
spațiului virtual în raport cu tradiția de reglemen-
tare a instituțiilor civile. Starea de lucruri actuală 
denotă că nu există un cadru normativ comprehen-
siv, care să reglementeze toate aspectele monedei 
virtuale [33], incertitudinea de reglementare fiind 
prezentă și în sfera dreptului civil. Literatura de 
specialitate germană relevă că moneda virtuală, în 
particular bitcoinul, nu se încadrează în calificarea 
de lucru, însă are particularități ce o pot califica ca 
drept, inclusiv în aplicarea diverselor reguli de ca-
lificare atașate unui raport contractual sau delictual 
în caz de încălcare a dreptului deținut asupra mone-
dei virtuale. [34, p. 974-985]

Francezul Nicolas Mathey atrage atenția asu-
pra statutului juridic al monedei virtuale în calitate 
de bani alternativi. Autorul argumentează că banii 
sunt un fenomen social, iar teoria statală este li-
mitativă. Totodată, caracteristicile banilor virtuali 
permit să fie considerați bani privați, însă nu și bani 
legali (legal tender). De asemenea, subliniază că 
banii virtuali au un statut care ar putea fi considerat 
internațional, fără o bază teritorială. [35] 

Concluzii
Spre finalul acestei analize evidențiem că mo-

neda virtuală nu este și o monedă electronică. Însă, 
putem observa că, dacă o monedă virtuală cores-
punde cerințelor legale privind moneda electroni-
că, atunci regimul monedei electronice îi poate fi 
aplicabil. În acest caz emitentul de monedă elec-
tronică, cu utilizarea platformei pentru monede 
virtuale, urmează să corespundă cerințelor stabilite 
de lege pentru emiterea monedei electronice. Tot-
odată, considerăm că în cadrul normativ al Repu-
blicii Moldova poate fi identificată o reglementare 
incipientă a monedei virtuale prin prisma instituției 
bunului digital. 
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În prezent, domeniul vieții private se află la o etapă de remodelare, fiind în strânsă legătură cu dezvoltarea tehnico-
științifică accelerată și având la bază principalele aspecte care trebuie asigurate pentru ca persoana să aibă dreptul de 
„a fi lăsată în pace”. Dimensiunea vieții private nu reprezintă o constantă, ci variază de la un individ la altul în funcție de 
anumite caracteristici intrinseci ființei umane și dependente de circumstanțele sociale în care individul își trăiește viața, 
dar și de alte circumstanțe legate de religie, tradiție ș.a. Odată cu dezvoltarea sistemelor informaționale, viața privată 
a persoanei cunoaște din ce în ce mai multe ingerințe. Avansarea mijloacelor tehnice de supraveghere video creează, 
uneori, un context favorabil pentru asemenea imixtiuni. În prezentul articol sunt analizate principalele componente care 
implică respectarea vieții private în raport cu instalarea unor sisteme de supraveghere video. Lucrarea vizează în primul 
rând imaginea și vocea persoanei ca elemente de identificare a persoanei fizice și tratează aceste aspecte din punctul de 
vedere al prelucrării datelor cu caracter personal.

Cuvinte-cheie: viață privată, intimitate, imagine, voce, supraveghere video, date cu caracter personal.

VIDEO SURVEILLANCE IN RELATION TO RESpECT FOR pRIVACy

The field of privacy is at a stage of remodeling, being closely related to the accelerated technical-scientific develop-
ment and based on the main aspects that must be ensured for the person to have the right to “be left alone”. The dimension 
of privacy is not a constant, but varies from one individual to another depending on certain characteristics intrinsic to the 
human being and dependent on the social circumstances in which the individual lives his life, but also other circumstances 
related to religion, tradition, etc. A person’s private life is experiencing more and more interference since the development 
of information systems. The advancement of video surveillance techniques sometimes creates a favorable context for such 
interference. This paper analyzes the main components that involve respect for privacy in relation to the installation of 
video surveillance systems. The paper primarily focuses on the image and voice of the person as elements of identification 
of the individual and addresses these issues from the point of view of personal data processing.

Keywords: privacy, intimity, image, voice, video surveillance, personal data.

SURVEILLANCE VIDéO EN RELATION AVEC LE RESpECT DE LA VIE pRIVéE

Actuellement, le domaine de la vie privée est à un stade de remodelage, étroitement lié au développement technico-
scientifique accéléré et basé sur les principaux aspects qui doivent être garantis pour que la personne ait le droit de «se 
laisser tranquille». La dimension de la vie privée n’est pas une constante, mais varie d’un individu à l’autre en fonction de 
certaines caractéristiques intrinsèques à l’être humain et dépendant des circonstances sociales dans lesquelles l’individu 
vit sa vie, mais aussi d’autres circonstances liées à la religion, à la tradition, etc. Avec le développement des systèmes 
d’information, la vie privée d’une personne subit de plus en plus d’interférences. L’avancement des moyens techniques de 
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Introducere 

Dreptul la viață intimă, familială și privată este 
recunoscut ca fiind un drept fundamental al omului 
dobândit prin naștere. În prezent acest drept este 
abordat intens în societate datorită circumstanțelor 
generate de provocările noi ale erei digitale și 
imixtiunilor care sunt din ce în ce mai prezente. 
De la inviolabilitatea domiciliului și de la secretul 
corespondenței care reprezintă aspecte tradiționale 
ale vieții private s-a ajuns foarte ușor la imixtiuni în 
viața privată cu doar o simplă accesare a unor baze 
de date sau cu instalarea unor camere de supraveghe-
re video. Aceste elemente justifică actualitatea aces-
tui subiect și necesitatea intervenției legiuitorului în 
scopul garantării și protejării acestui drept. 

Aspecte generale privind reglementarea 
dreptului fundamental la viață privată

Respectarea vieții private a devenit o prioritate la 
nivel internațional. Odată cu adoptarea Declarației 

Universale a Drepturilor Omului din anul 1948 de 
către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, dreptul 
la respectarea vieții private a fost enumerat expres 
printre drepturile fundamentale ale omului. Conform 
acestei declarații, „nimeni nu va fi supus la imixtiuni 
arbitrare în viața sa personală, în familia sa, în do-
miciliul lui sau în corespondența sa, nici la atingeri 
aduse onoarei şi reputației sale. Orice persoană are 
dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea 
imixtiuni sau atingeri”. [1, art. 12]

La doi ani distanță, de la adoptarea Declarației 
Universale a Drepturilor Omului, având la bază textul 
acesteia, la nivelul Consiliului Europei a fost adopta-
tă Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăților fundamentale. Potrivit art. 8 din această 
Convenție, „1. Orice persoană are dreptul la respec-
tarea vieții sale private şi de familie, a domiciliului 
său şi a corespondenței sale. 2. Nu este admis ames-
tecul unei autorități publice în exercitarea acestui 
drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de 
lege şi constituie, într-o societate democratică, o mă-

vidéosurveillance crée parfois un contexte favorable à de telles interférences. Cet article analyse les principales compo-
santes qui impliquent le respect de la vie privée dans le cadre de l’installation de systèmes de vidéosurveillance. L’article 
se concentre principalement sur l’image et la voix de la personne en tant qu’éléments d’identification de l’individu et 
aborde ces questions du point de vue du traitement des données personnelles.

Mots-clés: vie privée, confidentialité, image, voix, vidéosurveillance, données personnelles.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

В настоящее время, область личной жизни находится на стадии модернизации, тесно связанной с ускорен-
ным научно-техническим развитием и основанной на главных аспектах, призванных обеспечить право человека 
на то, чтобы его «оставляли в покое». охват личной жизни не является строго ограниченным, а варьирует от 
одного человека к другому. в зависимости от определенных характеристик, присущих человеку и зависящих от 
социальных обстоятельств, в которых человек живет своей жизнью, а также других обстоятельств, связан-
ных с религией, традициям, и т. д. С развитием информационных систем, личная жизнь человека подвергается 
все большему вмешательству. Развитие технических средств видеонаблюдения иногда создает благоприятный 
контекст для таких вмешательств. В данной статье анализируются основные компоненты, обеспечивающие 
соблюдение конфиденциальности при установке систем видеонаблюдения. основное внимание уделяется изо-
бражению и голосу человека как элементам идентификации личности и рассматриваются эти вопросы с точки 
зрения обработки персональных данных.

Ключевые слова: личная жизнь, конфиденциальность, изображение, голос, видеонаблюдение, личные дан-
ные.
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sură necesară pentru securitatea națională, siguranța 
publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordi-
nii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a 
moralei, a drepturilor şi a libertăților altora” . [2, art. 
8] Remarcăm, așadar, că aceste acte internaționale 
au pus baza apariției la nivelul statelor semnatare a 
unor serii de acte normative care au vizat, inter alia, 
și protecția vieții private a persoanelor. 

În Republica Moldova dreptul la respectarea vieții 
private a fost recunoscut ca un drept fundamental 
și este reglementat de art. 28 din Constituție, care 
stabilește că „statul respectă şi ocrotește viața inti-
mă, familială şi privată”. Legea supremă folosește 
trei noțiuni distincte. Susținem că enumerarea aces-
tora nu trebuie să creeze o confuzie de interpretare 
în sensul separării lor, dar o interpretare extinsă prin 
care legiuitorul constituant nu lasă loc de interpreta-
re. Prin urmare, nu vom face distincție dintre aces-
te noțiuni și vom recurge la o interpretarea largă a 
noțiunii de viață privată. 

Dimensiunea acestui drept nu este clar definită 
nici în jurisprudență, nici în literatura de specialitate. 
În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omu-
lui nu se regăsește o definiție care ar îngloba în sine 
toate aspectele care vizează viața privată a individu-
lui. Mai mult, noțiunea de viață privată a obținut ca-
racteristica unui concept larg care ar însuma aspec-
te ca identitatea persoanei, numelui și prenumelui, 
imaginea persoanei sau integritatea fizică și morală. 
[3] Justificarea abordării lato sensu a noțiunii este 
bazată pe conceptele tradiționale, relațiile sociale di-
versificate și pe dimensiunea vieții private pe care o 
conturează fiecare individ în parte. 

Nevoia indivizilor de a stabili ce informații pot 
cunoaște alții despre ei a dat naștere unui sistem de 
reglementare a intimității și unui sistem concret de 
protecție a datelor cu caracter personal. [4, pag. 5] 
Treptat, la nivel socio-juridic, au fost instituite o se-
rie de reguli care au drept scop protejarea vieții pri-
vate a persoanei. 

particularitățile juridice ale vieții private prin 
prisma supravegherii video

Așa cum am arătat, unul dintre aspectele vieții 
private îl reprezintă imaginea și vocea persoanei, 
care în ultima perioadă are o abordare destul de ex-
tinsă în societate, mai ales în legătură cu faptul că ne 
aflăm într-o eră a digitalizării. Fie că vorbim de un 
pasager din autobuz care utilizează un telefon mobil, 
fie că vorbim de o cameră video instalată la bordul 
unei mașini, o cameră instalată într-un supermarket, 
cameră de supraveghere a traficului sau o cameră vi-
deo la intrarea în bloc, toate ne afectează într-un fel 
sau altul viața noastră privată. 

Instalarea sistemelor de supraveghere video 
cunoaște o ascensiune extrem de mare în ultima peri-
oadă. Tot mai multe persoane fizice și juridice recurg 
la instalarea unor asemenea sisteme în scopul asigu-
rării securității persoanelor şi/sau a bunurilor mobile/
imobile, dar și a supravegherii angajaților. Sistemele 
sunt foarte diferite în funcție de parametrii tehnici 
proprii - unele dintre ele pot înregistra sunete, iar al-
tele chiar pot identifica persoana după imagine.

În literatura de specialitate dreptul la imagine a 
fost definit ca fiind „acea prerogativă fundamentală 
și inerentă ființei umane care conferă oricărei per-
soane posibilitatea exploatării comerciale a propriei 
imagini, cât și protecția împotriva oricărei reprodu-
ceri și/sau utilizări neautorizate a acesteia”. [5, pag. 
38] Cu toate că în doctrină se discută mult despre 
patrimonializarea dreptului la imagine, vom face 
abstracție de acest lucru și vom trata în prezenta lu-
crare primordial imaginea persoanei ca funcție de 
identificare. 

Fundamentul acestei opinii îl regăsim și în 
conținutul Directivei 95/46/CE, care a recunoscut 
expres că în cadrul societății informaționale, a tehni-
cilor utilizate pentru captarea, transmiterea, manipu-
larea, înregistrarea, stocarea sau comunicarea date-
lor constituite din sunete și imagini privind persoane 
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fizice fac parte din datele cu caracter personal ale 
acestora. Pe de altă parte, tot acest act stabilește că 
supravegherea video nu va intra în sfera de protecție 
a datelor cu caracter personal dacă este efectuată 
în scopuri de siguranță publică, apărare, securitate 
națională ori în cursul activităților statului din do-
meniul dreptului penal sau în cursul altor activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a dreptului co-
munitar. [6] 

Așadar, imaginea și vocea persoanei fac parte din 
domeniul datelor cu caracter personal [7], care au 
fost definite de legiuitor ca fiind „orice informație 
referitoare la o persoană fizică identificată sau iden-
tificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). 
Persoana identificabilă este persoana care poate fi 
identificată, direct sau indirect, prin referire la un nu-
măr de identificare sau la unul ori mai multe elemen-
te specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, 
economice, culturale sau sociale”. [8, art. 3]

Problema imaginii și vocii persoanei ca atribut de 
identificare a persoanei fizice a fost pusă după intra-
rea în vigoare a Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind 
protecţia datelor cu caracter personal. Imediat după 
intrarea în vigoare a acestui act normativ în literatura 
de specialitate a fost pusă problema respectării vieții 
private în raport cu sistemele de supraveghere video. 
Până în prezent, cu excepția unei reglementări cu ca-
racter general, legiuitorul nu a adoptat și alte norme 
legale speciale care să prevadă aspectele privind su-
pravegherea video. 

Totuși, vom menționa că la 29 iunie 2012 un grup 
de deputați au înaintat o inițiativă legislativă privind 
adoptarea unei legi privind supravegherea video. [9] 
Proiectul avea drept scop reglementarea instalării 
şi utilizării mijloacelor de supraveghere video, re-
glementarea drepturilor şi obligațiilor persoanelor 
în procesul instalării şi utilizării mijloacelor de su-
praveghere video și asigurarea protecției dreptului 
persoanei fizice la inviolabilitatea vieții intime, fa-
miliale şi private. Din motive neclare, proiectul a nu 

a fost votat, iar până în prezent identificăm în acest 
domeniu o pasivitate a legislativului care creează 
mari confuzii cu privire la legalitatea sau ilegalitatea 
supravegherii video. 

În prezent unica autoritate publică care are 
atribuții în domeniul datelor cu caracter personal și 
care emite autorizații privind amplasarea unor mij-
loace tehnice de supraveghere video este Centrul 
Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Perso-
nal. În acest context, în lipsa unei legi care să regle-
menteze acest domeniu special, CNPDCP, cu titlu de 
recomandare, a trasat principalele reguli de amplasa-
re și autorizare a mijloacelor de supraveghere video, 
inclusiv a aprobat un formular tipizat de informare a 
subiecților datelor cu caracter personal despre faptul 
că aceștia sunt în preajma unor asemenea dispoziti-
ve. [10]

Legea nr. 133 din 08.07.2011 reglementează as-
pecte ale vieții private într-un mod general fără a 
face vreo referire expresă la datele cu caracter per-
sonal care sunt prelucrate prin sistemele de suprave-
ghere video. Până ce legiuitorul va considera necesar 
de a veni cu unele acte normative care ar reglementa 
în detaliu modul de utilizare a mijloacelor tehnice 
de supraveghere video în raport cu respectarea vieții 
private, vom încerca să tălmăcim acest aspect în 
baza dreptului pozitiv. 

În temeiul art. 3 al Legii nr. 133/2011, noțiunea 
de operator este definită ca fiind „persoana fizică sau 
persoana juridică de drept public sau de drept privat, 
inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori 
organizație care, în mod individual sau împreună cu 
altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare 
a datelor cu caracter personal prevăzute în mod ex-
pres de legislaţia în vigoare”. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezin-
tă „orice operațiune sau serie de operațiuni care se 
efectuează asupra datelor cu caracter personal prin 
mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar 
fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, 
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păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin 
transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alătu-
rarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distru-
gerea.” [8, art. 3] Această noțiune este aplicabilă și 
operațiunilor de prelucrare a imaginilor video care 
permit identificarea directă sau indirectă a persoa-
nelor fizice în cadrul unor sisteme de evidență care 
utilizează mijloace de supraveghere video. 

În acest sens, pentru a putea utiliza un sistem de 
supraveghere video, operatorii trebuie să respecte 
toate rigorile legislației și să notifice CNPDCP des-
pre intenția lor de a instala un sistem de suprave-
ghere video. La instalarea și gestionarea unui sistem 
de supraveghere video care captează date cu caracter 
personal ale persoanelor terțe urmează să fie stabilit 
scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu carac-
ter personal. 

Amplasarea unei camere video în spațiul privat al 
persoanei care nu afectează viața intimă, familială și 
privată a unor terțe peroane nu va intra sub incidența 
legii cu privire la datele cu caracter personal, deoa-
rece potrivit art. 2 alin. (4) lit. a) din această lege, 
prevederile acesteia nu se extind asupra prelucrării 
datelor cu caracter personal efectuate de către ope-
ratori exclusiv pentru nevoi personale sau familiale, 
dacă prin aceasta nu se încalcă drepturile subiecților 
datelor cu caracter personal. În acest sens, instala-
rea unui asemenea sistem în camera copilului nu 
poate cădea sub incidența Legii cu privire la datele 
cu caracter personal. Situația se va schimba radical 
atunci când se va angaja o bonă și activitatea aceste-
ia va fi supravegheată în permanență de către părinți. 
Această situație ar putea implica o ingerință abuzivă 
în viața privată care se va putea califica ca o măsu-
ră excesivă și neadecvată, deoarece scopurile pentru 
care sunt montate aceste dispozitive pot fi atinse prin 
alte mijloace mai puțin intruzive. [11] 

În situația în care unghiul de captare al camere-
lor de supraveghere video va excede spațiul privat 

al proprietarului sau al gestionarului acestor camere, 
utilizat în scopuri personale și de familie, intervine 
aplicabilitatea legii cu privire la datele cu caracter 
personal. Astfel, dacă unghiurile de captare ale ca-
merelor sunt orientate către proprietatea privată a 
persoanelor terțe (inclusiv casele, gardul vecinilor, 
ușile apartamentelor), atunci prelucrarea datelor prin 
intermediul acestor camere poate avea loc doar în 
cazul deținerii consimțământului scris al persoanelor 
terțe vizate. De asemenea, supravegherea video poa-
te cuprinde și o parte din spațiul public, cu condiția 
că unghiul de captare să fie pertinent și neexcesiv 
scopurilor declarate. În această situație, sistemul de 
supraveghere video urmează a fi notificat CNPDCP 
în modul prevăzut de art. 23 al Legii privind protecția 
datelor cu caracter personal, iar proprietarul și ges-
tionarul camerelor urmează a se înregistra în Regis-
trul de evidență al operatorilor de date cu caracter 
personal. Operatorul va fi obligat, de asemenea, să 
asigure măsurile de securitate a datelor cu caracter 
personal prelucrate, în conformitate cu art. 30 al 
Legii privind protecția datelor cu caracter personal, 
precum și respectarea drepturilor subiecților de date 
cu caracter personal, respectiv dreptul de informare, 
dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, dreptul 
de a nu fi supus undei decizii individuale și dreptul 
la acces la justiție. Totodată, operatorul va fi obligat 
să se conformeze obligației de afișare a formularului 
tipizat de informare (pictogramei) privind efectuarea 
supravegherii prin mijloace video. [12, p. 4]

Relevant acestei situații este și următoarea speță. 
Agentul constatator din cadrul Centrului Național 
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, V.P., 
a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție 
nr. AAA, prin care S.A. se învinuiește că în perioa-
da de timp 05.08.2019 – 21.10.2019, a comis fapta 
contravențională manifestată prin captarea spațiului 
public cu ajutorul camerelor de supraveghere nr.1, 2 
și 3, instalate la adresa or. Ialoveni, str. Y, nr. X, fapt 
prin care are loc prelucrarea datelor cu caracter per-
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sonal a vecinilor și a locuitorilor or. Ialoveni, precum 
și alți eventuali subiecți de date cu caracter personal 
care trec pe drumul din preajma domiciliului persoa-
nei vizate, fapt care este contrar prevederilor art. 4 
alin. (1) lit. a), b), c) și art. 5 ale Legii privind pre-
lucrarea datelor cu caracter personal, fiind depășit 
scopul personal/familial, întrucât prin intermediul 
camerelor video instalate se prelucrează date cu ca-
racter personal a unui număr impunător de subiecți 
care trec prin apropierea bunului imobil dat. Totoda-
tă, înainte de instalarea unui sistem de supraveghere 
video, A.S. urma să notifice CNPDCP în conformi-
tate cu prevederile art. 23 al Legii privind protecția 
datelor cu caracter personal, însă operatorul nu s-a 
înregistrat în Registrul de evidență a operatorilor de 
date cu caracter personal. În acest sens, A.S. a fost 
recunoscut vinovat de comiterea contravențiilor pre-
văzute de art. 741 alin. (2) și (4) Cod contravențional, 
fiindu-i aplicată sancțiunea amenzii în mărime de 
3050 lei. [13]

În ultima perioadă există o tendință a angajatori-
lor de a instala camere video în scopul de a monito-
riza activitatea angajaților. Susținem că o asemenea 
practică reprezintă o ingerință în viața privată a sala-
riatului. În ciuda faptului că se află la locul de mun-
că, angajatul trebuie să dispună de un spațiu privat 
al său. Într-o cauză în care s-a pus problema dacă 
supravegherea video a unor angajați poate afecta 
viața privată a acestora, Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului a subliniat că supravegherea video a 
angajaților la locul de muncă, indiferent dacă este 
secretă sau nu, constituie o intruziune semnificativă 
în viața lor privată. Această cauză privea instalarea 
unor echipamente de supraveghere video în amfitea-
trele unei universități. Curtea a notat că amfiteatre-
le sunt locurile de muncă ale profesorilor. Mai mult 
decât atât, în aceste locuri între studenți și profesori 
se formează anumite relații sociale care fac parte din 
sfera vieții private. Chiar dacă dispozițiile angajato-
rului cu privire la viața socială privată a angajaților la 

locul de muncă sunt restrictive, acest lucru nu trebuie 
să aducă atingere esenței dreptului. Respectul pentru 
viața privată continuă să existe chiar dacă acesta ar 
putea fi restricționat în măsura în care este necesar. 
[14] Tot Curtea de la Strasbourg a constatat că pune-
rea la dispoziția publicului a unor înregistrări video 
efectuate în locuri publice constituie o ingerință în 
viața privată a persoanei și cade sub incidența art. 8 
din Convenție. [15]

Un alt aspect care se referă la viața noastră pri-
vată îl reprezintă și instalarea camerelor de supra-
veghere a traficului rutier. În Republica Moldova 
aceste sisteme au generat multiple discuții în so-
cietate și chiar au fost declarate ca fiind ilegale de 
instanțele de judecată. Discuțiile cu privire la legali-
tatea acestor camere de supraveghere au fost încetate 
odată cu adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 965 din 
17.11.2014, care a stabilit procedurile şi mecanismul 
de înregistrare şi evidenţă a informației sistematiza-
te acumulate în cadrul supravegherii în regim auto-
matizat a circulației rutiere pe drumurile publice cu 
mijloacele tehnice speciale software şi hardware ale 
Sistemului automatizat de supraveghere a circulației 
rutiere „Controlul traficului”, precum şi reglemen-
tează cerințele faţă de protecţia datelor în procesul 
de colectare, acumulare, actualizare, păstrare, prelu-
crare şi schimbului autorizat de date cu alte sisteme 
informaționale.

Conform pct. 37 și 48 din această hotărâre, datele 
cu caracter personal ale persoanelor fizice se utili-
zează în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor 
cu caracter personal. Pentru asigurarea protecției da-
telor cu caracter personal şi dreptului constituțional 
privind viața privată, deținătorul sistemului este 
obligat să depersonalizeze imaginile terțelor persoa-
ne care apar pe probe (secvențe video sau imagini 
foto), în cazul în care acestea nu sunt parte a pro-
cesului penal sau a procesului contravenţional, dacă 
legea nu prevede altfel. Este interzisă prelucrarea de 
imagini prin care se vizualizează interiorul imobile-
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lor private sau a căilor de acces în interiorul respecti-
velor imobile şi de a instala camere de luat vederi în 
locuri care sunt în nemijlocita apropiere de imobilele 
private, or există posibilitatea ca imobilul privat să 
fie amplasat în imediata apropiere de intersecție, iar 
amplasarea unor camere de luat vederi la înălțime 
ar prezenta riscuri de ingerințe nejustificate în viața 
privată a persoanei. [16] 

Hotărârea de Guvern nr. 965 din 17.11.2014 a fost 
și obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Au-
torul excepției a invocat faptul că actul normativ al 
Executivului nu este în măsură să restrângă dreptul 
la viață intimă, familială și privată, deoarece, potrivit 
art. 54 din Constituție, restrângerea unor drepturi și 
libertăți poate fi făcută doar printr-o lege adoptată 
de Legislativ, nu și printr-o hotărâre a Executivului. 
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesi-
zarea. În motivarea deciziei, Curtea a reținut că „ 
(…) deși hotărârile de Guvern pot fi adoptate în cazul 
în care sunt prevăzute de actul legislativ, nimic însă 
nu împiedică Guvernul să le adopte în cazul în care 
executarea legii le face necesare. Astfel, competența 
normativă delegată Guvernului intervine atunci când 
legea ordonă în mod expres sau când este determi-
nată de imperativul aplicării legii”. Autoritatea de 
jurisdicție constituțională a stipulat că „prin preve-
derile Legii nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind 
siguranța traficului rutier, Guvernul a fost abilitat cu 
unele competențe în domeniul siguranței traficului 
rutier, care include aprobarea programelor de stat 
privind dezvoltarea traficului rutier şi siguranța pe 
drumurile publice, precum și exercitarea controlu-
lui asupra executării şi respectării legislaţiei privind 
siguranța traficului rutier (art. 5 lit. b) și lit. e)”. [17]

Totuși, vom menționa că, într-o altă ordine de 
idei, modalitatea de funcționare a acestor camere de 
supraveghere nu poate fi considerată ca fiind con-
formă cu normele constituționale, deoarece sistemul 
captează imagini indiferent dacă persoana a încălcat 
sau nu Regulamentul circulației rutiere. Așa cum am 

menționat, dreptul la respectarea vieții private nu 
este un drept absolut și este susceptibil de anumite 
limitări în condițiile art. 54 din Constituție. Astfel, 
potrivit art. 54 alin. (2) din Constituție, „exercițiul 
drepturilor şi libertăților nu poate fi supus altor re-
strângeri decât celor prevăzute de lege, care cores-
pund normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internațional şi sunt necesare în interesele securității 
naționale, integrităţii teritoriale, bunăstării economi-
ce a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulbu-
rărilor în masă şi infracțiunilor, protejării drepturilor, 
libertăților şi demnității altor persoane, împiedicării 
divulgării informațiilor confidențiale sau garantă-
rii autorității şi imparțialității justiției”. Respectiv, 
captarea și stocarea unor imagini care nu probează 
o încălcare a legii contravine, după părerea noastră, 
principiului proporționalității. 

Un alt aspect pe care îl vom trata în prezenta lu-
crare îl reprezintă și instalarea camerelor de supra-
veghere în incinta blocurilor de locuit. Potrivit legii, 
proprietatea comună în condominiu include toate 
părțile proprietății aflate în folosință comună: tere-
nul pe care este construit blocul (blocurile), zidurile, 
acoperișul, terasele, coșurile de fum, casele scărilor, 
holurile, subsolurile, pivnițele şi etajele tehnice, tu-
bulaturile de gunoi, ascensoarele, utilajul şi sisteme-
le inginerești din interiorul sau exteriorul locuințelor 
(încăperilor), care deservesc mai multe locuințe (în-
căperi), terenurile aferente în hotarele stabilite cu 
elemente de înverzire, alte obiecte destinate deservi-
rii proprietății imobiliare a condominiului. [18]

Codul civil a stabilit la art. 546 alin. (1) că fiecare 
coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprie-
tate comună pe cote-părţi în măsura care nu schim-
bă destinația lui şi nu aduce atingere drepturilor 
celorlalți coproprietari.

Din interpretarea acestor două norme juridice, 
vom deduce că instalarea unor mijloace de suprave-
ghere video în spațiile care reprezintă proprietatea 
comună în condominiu se va face cu acordul tuturor 
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proprietarilor, sau, după caz, prin decizia asociației 
de coproprietari. 

Relevant situației descrise o reprezintă și o speță 
din practica judiciară în care o asociație de copro-
prietari a fost sancționată contravențional pentru că 
prelucra date cu caracter personal prin intermediul 
sistemului de supraveghere video, constituit din 
27 (douăzeci şi şapte) dispozitive de supraveghe-
re video instalate în curtea comună, spre parcarea 
auto şi în interiorul blocului locativ situat pe str. 
Arheolog Casian Suruceanu 1, mun. Chișinău, fără 
a notifica acest sistem Centrului şi fără a-l înregis-
tra în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu 
caracter personal. Acțiunile și inacțiunile sunt con-
trare prevederilor art. 23 al Legii privind protecţia 
datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, 
operatorul nu a informat subiecții de date cu ca-
racter personal (locatarii, vizitatori, potențiali tre-
cători) despre faptul prelucrării datelor cu caracter 
personal ale acestora prin intermediul mijloacelor 
de supraveghere video, în lipsa afișelor vizibile de 
informare despre acest fapt, cum ar fi: identitatea 
operatorului sau, după caz, a persoanei împuterni-
cite de către operator; - scopul prelucrării datelor 
colectate; - informații suplimentare; - inacțiune 
contrară prevederilor art. 12 al Legii privind pro-
tecţia datelor cu caracter personal. [19]

Concluzii
În concluzie, vom menționa că viața privată ocu-

pă un loc aparte printre drepturile fundamentale 
ale omului, iar statul are obligația să respecte și să 
ocrotească acest drept. Era digitalizării nu trebuie să 
creeze un cadru vulnerabil dreptului, iar legislația 
urmează să fie actualizată în permanență și să țină 
pasul cu noile tendințe. Toate aceste circumstanțe 
urmează să garanteze persoanei că viața sa intimă 
este protejată și că se poată bucura de intimitatea sa, 
de domiciliul său și de celelalte aspecte pe care le 
consideră ca făcând parte din viața sa privată într-

un mod nestingherit. Instalarea unor mijloace de su-
praveghere video trebuie să respecte un set de reguli 
minime ca să nu afecteze viața privată a persoanelor. 
Cadrul juridic actual nu oferă o claritate cu privire la 
procedura de instalare și gestionarea a unor aseme-
nea sistem. Până la reglementarea unui cadru juridic 
de bază, atât operatorii de date cu caracter personal, 
cât și subiecții acestor date trebuie să se călăuzească 
de normele Legii privind protecția datelor cu carac-
ter personal nr. 133 din 08.07.2011. 
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Introducere

Condițiile acordării liberării condiționate pri-
vesc, pe de o parte, executarea de către condamnat a 
unei părți de pedeapsă, iar, pe de altă parte, persoa-
na condamnatului, realizarea de către acesta a unui 
program de activități educative și psihosociale bine 
determinate, cât și comportarea acestuia în timpul 
executării pedepsei. [1, p. 241]

Codul penal reglementează liberarea condiţio-
nată în art. 91, care prevede: „Persoanei care exe-
cută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica libe-
rarea condiționată de pedeapsă înainte de termen 
dacă a realizat programul individual de executa-
re a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate 
de infracțiunea pentru care a fost condamnată, cu 
excepția cazului când dovedește că nu a avut nicio 
posibilitate să le îndeplinească, și dacă se constată 
că corectarea ei este posibilă fără executarea depli-
nă a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregi-
me sau parțial, și de pedeapsa complementară. [2]

Astfel, liberarea condiționată de pedeapsă înainte 
de termen, este privit ca un act de stimulare a per-
soanei condamnate, care îl motivează să fie eliberat 
înainte de a fi ispășit efectiv întreg termenul de pe-
deapsă stabilit prin sentința de condamnare.

Discuțiile referitor la implementarea progra-
mului individual de executare a pedepsei au fost 
inițiate încă în anii 2006 -2007 la inițiativa Direcției 
educație, psihologie și asistență socială DIP (actu-

alizat: ANP - Administrația Națională a Penitencia-
relor). Este important a menționa faptul că un prim 
pas în acest domeniu a fost realizat în anul 2008 de 
către specialiştii Departamentului Instituțiilor Peni-
tenciare într-un proiect comun cu sistemul peniten-
ciar leton, finalitatea căruia a fost elaborarea unei 
noi concepţii a procesului de resocializare. Concep-
tul elaborat a descris pentru prima dată principiile 
unui model de resocializare care vizau următoarele 
postulate: procesul de resocializare trebuie organizat 
din prima zi a detenţiei – acest principiu descrie ne-
voia de a implica deţinutul din prima zi în activităţile 
de resocializare; a răspunde necesităţilor deţinuţilor 
în vederea reducerii recidivei; necesităţile deţinuţi-
lor vor determina ce programe va oferi personalul 
penitenciarului, programele vor fi orientate, în ge-
neral, spre reuşita reinserţiei în colectivitate; trebuie 
să se organizeze un program şi un control eficient 
pe întreaga durată a pedepsei; programele trebuie să 
fie legate direct de necesităţile deţinuţilor şi să ur-
mărească evoluţia comportamentelor, convingerilor 
şi atitudinilor pentru a face durabilă schimbarea de 
comportament. [3]

Această monitorizare urma a fi realizată în Pro-
gramul individual de executare a pedepsei. La fel, 
concepţia a descris componentele procesului de re-
socializare: educaţia socială şi schimbarea compor-
tamentală. Noul model cuprindea şi parcursul con-
damnatului pe perioada executării pedepsei, paşii 
care sunt necesar de realizat pentru o reintegrare a sa 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ УГОЛОВНОГО 
ПРИГОВОРА

Реализация индивидуальной программы исполнения приговора является важным стимулом для ресоциализа-
ции и перевоспитания осужденного. Анализируя нормативно-правовую базу и практику внутренней пенитенци-
арной системы, а также существующий опыт на европейском уровне, можем сделать вывод, что пенитенци-
арная система и молдавское общество разработали несколько инициатив, направленных на реализацию инди-
видуальной программы исполнения наказаний, что будет способствовать внедрению системы, основанной на 
индивидуализации исполнения приговора.

Ключевые слова: пенитенциарная система, индивидуальная программа, ресоциализация, перевоспитание, ис-
полнительная программа, осужденный, индивидуализация наказания.
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în societate după eliberare. Aici a fost descris Progra-
mul individualizat de executare a pedepsei („Planul 
de intervenţie personalizată a condamnatului”) bazat 
pe cele trei principii : risc - nevoi – responsivitate.

Metodologia de cercetare folosită
La baza lucrului de resocializare trebuie să fie un 

sistem de evaluare a situaţiei condamnatului, precum 
şi necesităţile ce trebuie satisfăcute pe parcursul află-
rii în penitenciar. Experienţa ne demonstrează faptul 
că studierea personalităţii deţinutului trebuie să fie 
un proces continuu şi sistematic. Acest lucru este de-
terminat de faptul, că abordarea ştiinţifică a organi-
zării procesului psihopedagogic presupune contacte 
permanente pentru fiecare deţinut. Cunoscând trecu-
tul şi prezentul persoanei condamnate, analizând re-
laţia lor cu pedeapsa, regimul, activitatea de muncă, 
relaţiile cu mediul social, personalul poate prognoza 
comportamentul deţinuţilor şi după eliberare. Aceste 
pronosticuri trebuie reflectate în concluzii şi reco-
mandări, fapt ce va facilita procesul de reabilitare a 
persoanei condamnate. Astfel, procesul de resociali-
zare necesită o planificare individualizată a execută-
rii pedepsei ce va conţine toate măsurile de tratament 
pentru fiecare condamnat constatate la etapa evaluă-
rii acestuia. [4, p. 28] 

Un alt aspect esenţial a fost trecerea prin toate 
etapele pedepsei supravegheate de o Comisie de 
evaluare – iniţială, continuă şi finală, care are scopul 
de apreciere, alegere cât mai corectă a mijloacelor, 
metodelor de corectare şi reintegrare socială. Din 
păcate această concepţie nu a fost dezvoltată, iar în 
sistemul penitenciar au fost implementate doar anu-
mite fragmente ale acesteia.

La fel, în anul 2008 a fost introdus în două pe-
nitenciare Programul individual de executare a pe-
depsei, care ulterior a fost implementat în toate pe-
nitenciarele. Conform autorilor, în explicarea conţi-
nutului Programului, a fost descris scopul procesului 
de planificare, care constă în motivarea şi implicarea 

deţinuţilor de a soluţiona problemele care pot avea 
legătură cu faptele lor infracţionale, schimbarea men-
talităţii deţinutului, prin dezvoltarea capacităţii de a 
presupune consecinţele propriilor acţiuni şi de a-şi 
asuma responsabilitatea pentru propriile alegeri.

Astăzi, noi am spune că Programul individual de 
executare a pedepsei condamnatului vine să motive-
ze deţinuţii să profite de facilităţile oferite în timpul 
detenţiei, ținând cont de resursele reale ale peniten-
ciarului. Rămâne să răspundem la întrebarea: soluţi-
onează acest Program problemele deţinuţilor legate 
de fapta lor infracţională și contribuie acesta la rein-
tegrarea lor socială?

Programul individual de executare a pedepsei este 
implementat şi actualmente, nu doar în baza regula-
mentelor interne ale Administrației Naționale a Pe-
nitenciarelor dar în conformitate cu legislația penală, 
care în baza Legii nr. 163 privind modificarea unor 
acte legislative din 20.07.2017 [5], a modificat pre-
vederile art. 91 CP, devenind o condiție obligatorie 
necesară a fi întrunită în cazul eliberării condiționate 
a condamnaților. Respectiv, programul individual 
de executare a pedepsei este perfectat pentru fiecare 
deţinut, indiferent de termenul de executare a pedep-
sei, infracţiunea comisă sau alte particularităţi ale 
acestuia, responsabil de perfectarea lui fiind şeful de 
sector.

Cert este că, putem vorbi despre o planificare efi-
cientă atunci când nevoile deţinutului se confruntă 
cu resursele penitenciarului în vederea stabilirii unui 
plan realist şi cât mai aproape de nevoile condamna-
tului. La baza lucrului de resocializare trebuie să fie 
un sistem de evaluare a situaţiei condamnatului, pre-
cum şi necesităţile ce trebuie satisfăcute pe parcursul 
aflării în penitenciar. Experienţa ne demonstrează 
faptul că studierea personalităţii deţinutului trebuie 
să fie un proces continuu şi sistematic. Acest lucru 
este determinat de faptul, că abordarea științifică a 
organizării procesului psihopedagogic presupune 
contacte permanente pentru fiecare deţinut.
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Expunerea conținutului de bază

Ca să analizăm eficienţa Programului individual 
de executare a pedepsei condamnatului trebuie să 
facem referire la modelele ţărilor cu bune practici 
în acest domeniu la capitolul planificare. Aceas-
tă planificare a executării pedepsei începe odată 
cu intrarea deţinutului în penitenciar şi cuprinde 
o evaluare iniţială realizată de către toţi membrii 
personalului. Trebuie să menţionăm că, o claritate 
a procesului de evaluare iniţială oferă Recoman-
dările Comitetului de miniştri al Consiliului Euro-
pei nr.R2006(2) cu privire la Regulile Penitenciare 
Europene [6]: Regula nr. 16 – „La cât mai scurt 
timp de la depunere: a. Informaţiile referitoare la 
starea de sănătate a deţinutului trebuie să fie com-
pletate cu un examen medical, în conformitate cu 
Regula 42; b. Regimul de siguranţă al deţinutului 
trebuie să fie stabilit în conformitate cu regula 51, 
care descrie că: imediat după depunere, fiecărui 
deţinut i se va stabili: a. riscul pe care l-ar repre-
zenta pentru comunitate şi b. riscul de evadare pe 
cont propriu sau cu ajutorul complicilor. Fiecare 
deţinut va fi supus imediat unui regim de siguranţă 
corespunzător riscului identificat; c. Gradul de risc 
al deţinutului trebuie să fie stabilit în conformitate 
cu regula 52. [7] 

Toate informaţiile existente, cu privire la situ-
aţia socială a deţinutului, trebuie să fie astfel eva-
luate încât să trateze nevoile personale şi sociale 
ale acestuia; e. Măsurile întreprinse în cazul deţi-
nuţilor condamnaţi trebuie să urmărească aplicarea 
programelor, în conformitate cu partea a VIII-a, din 
cadrul acestor reguli. Conform regulilor din partea 
VIII-a: regimul stabilit condamnaţilor va fi aplicat 
în cel mai scurt timp de la depunere. În penitenciar 
în cel mai scurt timp de la depunere, se va redacta 
un raport complet cu privire la condamnat, care va 
conţine situaţia personală, proiectele de executare 
a pedepsei care îi sunt propuse şi strategia de pre-

gătire pentru eliberare. Deţinuţii vor fi încurajaţi 
să participe la elaborarea propriului program de 
executare a pedepsei. În măsura în care e posibil 
aceste programe vor include: muncă, educaţie alte 
activităţi”.

Aceste aspecte, esenţiale pentru realizarea sco-
purilor de bază, necesită studierea condamnaţilor 
încă la etapa iniţială, după ce aceştia primesc sen-
tinţa de executare. Deci, odată ajuns în penitenciar 
deţinutul este plasat în carantină timp de 15 zile pe 
parcursul acestei perioade fiind vizitat de mai mulţi 
specialişti ai serviciilor penitenciarului, începând 
de la medic până la educatori, psiholog şi asistent 
social.

În conformitate cu Regulamentul DIP privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educa-
ţie, psihologie şi asistenţă socială [8] în care este 
descrisă procedura evaluării iniţiale, specialiştii 
din aceste domenii formulează o anumită concluzie 
despre persoana condamnatului şi recomandări de 
lucru cu aceasta. Această activitate ca şi produs este 
foarte diferită de la un specialist la altul, deoarece 
nu este stipulat la ce întrebări răspunde acest proces 
de evaluare, şi se observă în concluziile acestora, 
ce în mare parte sunt recomandări cu privire la mo-
dul de comunicare cu condamnatul şi mai puţin la 
modalităţile de tratament ce îi corespund acestuia. 
Evaluarea psihosocială şi elaborarea planului indi-
vidual de executare a pedepsei este descrisă în [9] - 
punctul 32 al Statutului executării pedepsei de către 
condamnaţi, însă legislatorul nu descrie principiile 
şi aspectele de bază ce trebuie să fie urmărite în 
programul dat.

Din păcate, această evaluare nu este luată în cal-
cul nici la repartizarea lui în instituţia penitenciară 
nici la repartizarea în sectoare a acestora. În mare 
parte însă informaţiile cuprinse în evaluare sunt o 
resursă bună pentru elaborarea Programului indi-
vidual de executare a pedepsei condamnatului, în 
conformitate cu punctul 32 al SEPC. Astfel, perso-
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nalul care este responsabil de elaborarea Programe-
lor individuale de executare a condamnaţilor studi-
ază aspectele ce ţin doar de implicarea acestuia în 
câmpul muncii sau programe educaţionale. Chiar şi 
evaluarea psihologului nu este luată în calcul, foarte 
rar vom găsi activităţi desfăşurate de către psiholog 
înscrise în Programul anual, acest fapt denotă şi o 
lipsă de colaborare între specialişti, dar cel mai grav, 
odată ce condamnatul face cunoştinţă cu activităţile 
programului şi printre ele nu sunt programele psiho-
sociale atunci el nu cunoaște faptul că e necesar să 
participe la acestea.

Totodată, trebuie să menţionăm că nu este regle-
mentat nici în Codul de executare al RM [10] şi nici 
în Statutul executării pedepsei ce anume trebuie să 
conţină programul, spre deosebire de Codul german 
art.7 unde sunt foarte clar indicate aspectele ce tre-
buie reflectate în program. Să încercăm să analizăm 
aceste condiţii în legislaţia germană şi să vedem dacă 
le regăsim în modelul nostru. Deci, prima măsură de 
tratament ce este inclusă în planul de executare a 
unui condamnat german este plasarea în penitenciar 
deschis sau închis, măsură care nu poate fi inclusă în 
Programul individual de executare a condamnatului, 
deoarece tipul de penitenciar în Republica Moldova 
este stabilit de către instanţa de judecată. O altă mă-
sură este transferul într-o instituţie de terapie socială 
atunci când pentru resocializarea lor sunt indicate 
mijloace terapeutice şi asistenţe sociale speciale, din 
nou legislaţia noastră nu prevede existenţa şi respec-
tiv plasarea în aşa gen de instituţie. O activitate co-
mună şi pentru noi este angajarea la muncă precum 
şi măsuri de instruire sau perfecţionare profesională. 
În planul german găsim aşa măsuri de tratament cum 
e participarea la activităţi de perfecţionare, măsuri 
speciale de ajutor sau tratare, care în Programele in-
dividuale nu sunt descrise.

Din păcate, la evaluarea iniţială a condamnatului 
în Programul individual nu sunt descrise acţiuni de 
pregătire pentru eliberare, acestea apar abia la finalul 

executării pedepsei, cu şase luni până la eliberarea 
din detenţie. Deci, ca şi structură programul indi-
vidual de executare a pedepsei condamnatului, nu 
include un număr suficient de obiective necesare și 
utile deținutului pentru reintegrarea lui ulterioară sau 
relevante pe parcursul întregii perioade de executare 
pedepsei.

Planificarea executării pedepsei este un sistem 
complex, prin care administraţia penitenciarului 
sprijină condamnatul în dobândirea abilităţilor şi 
cunoştinţelor necesare reinserţiei sociale printr-un 
proces de evaluare-intervenție-reevaluare.

Sistemul are nevoie de o identificare a 
competențelor serviciilor educative şi psihosocia-
le, dar şi serviciului regim prin implicarea acestora 
în acţiunile ce vor urmări atât siguranţa, cât şi re-
socializarea deţinuţilor. Astăzi, personalul implicat 
direct cu deţinuţii (ofiţerii de regim, subofițerii) nu 
au nici o implicarea în activităţile legate de resoci-
alizarea condamnaţilor, iar şefii de sectoare de mul-
te ori au obligaţiuni ce ţin de respectarea regimului 
de detenție, de la cererile pentru vizite, până la per-
fectarea deciziilor de sancţionare disciplinară. Este 
necesară o reorganizare a acestor servicii în care 
personalul specializat (psihologi, asistenţi sociali) 
să fie separat de şefii de sectoare, iar cei din urmă 
să preia competenţe comune cu cei din serviciul re-
gim. „Angajaţii în uniformă („gardieni” / sergenţi / 
ofiţeri penitenciari) trebuie să activeze nu numai în 
domeniul protecţiei ordinii şi securităţii. Ei mai de-
grabă trebuie instruiţi şi pentru cooperare în ceea ce 
priveşte tratamentul la închisori şi, respectiv, să lu-
creze ca asistenţi, în blocurile de locuit, în măsurile 
educaţionale şi în activităţile de timp liber (artizanat, 
sport, grupuri de discuţii şi altele)”. [11]

La momentul actual, programul individual de 
executare a pedepsei este elaborat de un singur spe-
cialist, şeful de sector, pentru care această sarcină 
este dificilă, din lipsa de instruire, care nu cuprinde 
toate domeniile necesare pentru a formula o pro-
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gnoză şi diagnoză corectă. Din experienţa altor ţări, 
planificarea executării pedepsei este o sarcină a unei 
echipe multidisciplinare.

Astfel, în vederea individualizării tratamentului, 
condamnatul ce a primit decizia de executare urmea-
ză să fie evaluat de către specialişti cu cunoştinţe în 
psihologie, pedagogie, sociologie şi criminologie, ce 
vor face clasificarea acestuia şi stabilirea unui regim 
cel mai adecvat tratamentului identificat. Această 
echipă de evaluare şi planificare va analiza infrac-
ţiunea, motivaţia infracţională, particularităţile per-
sonalităţii, mediul social din care vine condamnatul, 
posibilităţile de aplicare a tratamentului şi dificultă-
ţile ce pot fi întîlnite.

Chiar şi pentru deţinuţii care urmează să fie eli-
beraţi nu sunt planificate activităţi de pregătire pen-
tru eliberare. Toate aceste neajunsuri se explică prin 
faptul că persoana responsabilă de elaborarea pro-
gramului individual de executare a pedepsei este şe-
ful de sector, cel ce implementează un anumit număr 
de programe educative, pe care şi le înregistrează în 
acţiunile de resocializare anuale.

Concluzii
Soluţionarea acestei probleme constituie crearea 

unei echipe de specialişti ce vor elabora programul 
individual de executare a pedepsei condamnatului, 
ce va include o gamă mult mai largă de activităţi şi 
cel mai important, vor include activităţi ce răspund 
nevoilor criminogene a deţinuţilor, celor ce determi-
nă cu adevărat schimbarea comportamentului infrac-
ţional.

Astfel de programe necesită o mai bună pregătire 
a personalului, precum şi condiţii în care să fie reali-
zate. De cele mai multe ori sunt realizate în grupuri 
mici, până la 10 deţinuţi, şi constituie un anumit nu-
măr de şedinţe interconectate ce urmăresc obiective 
şi scopuri bine determinate.

Calitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor 
pe care le posedă personalul va determina reuşita ac-

tivităţilor de reintegrare socială a condamnaţilor şi în 
acest sens este imperios necesar ca pregătirea acestora 
să fie realizată la un nivel înalt, acordându-se un rol 
important atât pregătirii iniţiale, precum şi instruirii 
continue a angajaţilor serviciilor care au competenţe 
referitoare la activitatea de individualizare a execută-
rii pedepselor. Un prim pas în acest sens a fost realizat 
încă în anii 2009-2010 prin realizarea instruirilor şi 
atelierelor de lucru în cadrul Proiectului Twinning cu 
experta germană Silvie Hawliczek, şefa departamen-
tului de evaluare psihologică a Penitenciarului Mo-
habit (Berlin). În cadrul acestor instruiri psihologii, 
asistenţii sociali şi angajaţii serviciului educativ au 
urmat instruiri privind evaluarea riscului de recidivă, 
planificarea executării pedepsei etc. [12]

Programele de pregătire pentru liberare – sunt 
activităţile realizate de către specialiştii asistenţi 
sociali şi consilierii de probaţiune la finalul peri-
oadei de detenţie atunci când deţinuţii se pregă-
tesc de eliberarea condiţionată înainte de termen, 
iar informaţiile şi competenţele necesare în prima 
etapă după eliberare sunt însuşite în cadrul aces-
tor programe. Componenta ce este realizată cel mai 
puţin este munca în cadrul penitenciarului. Dacă 
în marea majoritate a ţărilor europene, pentru de-
ţinuţi munca este obligatorie, legislaţia naţională 
nu prevede această acţiune impusă tuturor. Aceasta 
se datorează lipsei locurilor de muncă în sistemul 
penitenciar şi a obiectelor de producere care aşa şi 
nu şi-au revenit după perioada sovietică. Numărul 
condamnaţilor care îşi doresc să muncească este 
mult mai mare decât oferta penitenciarelor, iar lip-
sa posibilităţii de a munci, îi face pe deţinuţi să pe-
treacă ineficient timpul în penitenciar. Atât timp cât 
ei nu sunt implicaţi în activităţi, deţinuţii sunt în 
mare parte desocializaţi, iar procesul de reintegrare 
în societate va fi sortit eşecului.

În realizarea eficientă a Programului individu-
al de executare a pedepsei condamnatului un aport 
considerabil îl aduce însăşi personalul penitenciar, 
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care urmează a fi format şi pregătit pentru evaluarea 
nevoilor deţinuţilor, elaborarea strategiilor şi planu-
lui individual şi desigur implementarea în practică 
căt mai eficientă, calitativă și cantitativă a acestor 
strategii. [12]

Existenţa subculturii influențează negativ pro-
cesul de resocializare al deţinuţilor. Din punct de 
vedere psihologic, subcultura asocială este o reţea 
de relaţii nemijlocite a deţinuţilor. Ea este carac-
terizată de standarde informale de conduită, relaţii 
intra şi intergrupale şi un sistem valoric-normativ 
nescris, care influențează individul aflat într-un 
mediu închis. Participarea la subcultură, îşi lasă o 
amprentă negativă asupra personalităţii deţinutului, 
deoarece el este impus să adopte un set de reguli 
sau norme de conduită, care sunt în relaţie de con-
tradicţie cu normele şi valorile prosociale. În acest 
fel, putem afirma că procesul de resocializare este 
influenţat de două categorii de factori: pe de o parte, 
parveniţi din mediul social, care sunt promovaţi de 
colaboratorii instituţiilor penitenciare, mijloacele 
mass-media, familie etc., pe de altă parte, subcultu-
ra criminală adânc înrădăcinată în mediile peniten-
ciare din RM. Reieşind din rezultatele cercetărilor, 
este important de subliniat că influența subculturii 
penitenciare asupra comportamentului individual şi 
de grup este mai intensă şi mai puternică, decât in-
fluenţa organizaţiilor formale şi a instituţiilor soci-
ale. Crearea acestor grupuri se bazează pe anumite 
principii de compatibilitate psihologică, interese, 
vârstă, orientare valorică, teritoriu. Deseori ade-
rarea la aceste grupuri se datorează unei presiuni 
psihologice sau este dictată de tendinţa de a domina 
asupra celorlalţi deţinuţi. În unele cazuri, comportă 
și un pseudo romantism și valorificare, motiv pen-
tru care este mai ușor percepută de deținuți.
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Prezentul articol constituie o cercetare științifică nouă și actuală, prin care se argumentează impactul negativ asupra 
onorariilor administratorului autorizat, ce a apărut în urma exercitării controlului constituționalității prevederilor art. 32 
alin. 2) și art. 70 alin. 13) din Legea insolvabilității nr. 149 din  29.06.2012. Autorul cercetează aspectele teoretico-prac-
tice a modului de interpretare a legii, aplicat de către Curtea constituțională la exercitarea controlului constituționalității 
asupra celor din urmă prevederi legale. În special, în scopul estimării lipsei sau existenței  distincțiilor dintre ceea ce s-a 
avut în vedere de către Curte la emiterea deciziei sale și ceea ce percep instanțele de insolvabilitate aplicând actele Curții 
la soluționarea cererilor administratorilor autorizați, sunt cercetate practicile judecătorești. Sunt identificate o serie de 
alte problemele ce țin de onorariul administratorului autorizat care afectează direct drepturile fundamentale ale acestuia. 
Se argumentează concomitent și existența unei practici judecătorești absolut neuniforme nelegate numai de actele Curții 
constituționale recent emise. Sunt propuse soluții aplicative care ar putea să remedieze problemele stabilite. La fel, auto-
rul lasă loc pentru cercetări ulterioare formulând și o serie de recomandări.

Cuvinte-cheie: onorariu, administrator autorizat, culpă, organe de conducere, răspundere, ad-absurdum.

FEES OF THE AUTHORIZED ADMINISTRATOR FROM THE REpUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF 
ACTS ISSUED By THE CONSTITUTIONAL COURT

This article is a new and relevant scientific study, which argues for the negative impact on the amount of the authorized 
administrator fee, which appeared after control over the constitutionality of the provisions of art. 32 p. 2) and art. 70 clau-
se 13) of the Law on Insolvency No. 149 of June 29, 2012. The author examines the theoretical and practical aspects of the 
interpretation of the law used by the constitutional court when monitoring constitutional control over the last provisions of 
the law, and in particular, to assess the absence or presence of differences between what the constitutional court wanted 
to express when making its decision and the fact that the courts insolvency cases are perceived, applying the acts of the 
constitutional court to satisfy the requirements of authorized administrator, judicial practice is examined. The article also 
identifies a number of other specific problems related to the fees of an authorized administrator, which directly affect his 
fundamental rights, while arguing for the existence of a non-uniform application of legal provisions and legal uncertainty 
in relation to judicial practice in general, associated not only with the recently issued acts of the constitutional court. 
In his conclusions, the author proposes practical solutions that could correct the identified problems in the correct and 
absolutely functional way. Also, the author leaves room for further research, formulating a number of recommendations 
for the scientific community.

Keywords: remuneration, authorized administrator, guilt, governing bodies, responsibility, ad-absurdum.
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HONORAIRES DE L'ADMINISTRATEUR AUTORISé DE LA RépUBLIQUE DE MOLDOVA DANS LE 
CONTEXTE DES ACTES éMIS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Cet article constitue une recherche scientifique absolument nouvelle par laquelle, on fait valoir l'impact négatif sur 
les honoraires de l'administrateur autorisé qui a surgi suite à l'exercice du contrôle de constitutionnalité des dispositi-
ons de l'art. 32 par. 2) et art. 70 par. 13) de la loi sur l'insolvabilité n ° 149 du 29.06.2012. En général, l'auteur étudie 
les aspects théoriques et pratiques de l'interprétation de la loi appliquée par la Cour Constitutionnelle à l'exercice du 
contrôle constitutionnel sur ces dernières dispositions juridiques. En particulier, afin d'estimer l'absence ou l'existence 
de distinctions entre ce qui a été considéré par le tribunal au moment de rendre sa décision et ce que les tribunaux de 
l'insolvabilité perçoivent en appliquant les actes du tribunal au règlement des demandes des administrateurs autorisés, 
les pratiques judiciaires sont examinées.Un certain nombre d'autres problèmes liés aux honoraires de l'administrateur 
autorisé sont identifiés, qui affectent directement ses droits fondamentaux, arguant en même temps de l'existence d'une 
pratique judiciaire absolument inégale non liée uniquement aux actes de la Cour Constitutionnelle récemment publiée. 
Solutions applicatives sont proposées qui pourraient remédier aux problèmes établis. De même, l'auteur laisse la place 
à d'autres recherches en formulant également une série de recommandations.

Mots-clés: honoraire, administrateur autorisé, culpabilité, organes directeurs, responsabilité, ad-absurdum.

ГОНОРАРЫ АВТОРИЗОВАННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 
КОНТЕКСТЕ АКТОВ, ИЗДАННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ

Данная статья представляет собой новое и актуальное научное исследование, в котором аргументирует-
ся негативное влияние на размер гонорара авторизованного управляющего, возникшее после осуществления 
контроля над конституционностью положений ст. 32 п. 2) и ст. 70 п. 13) Закона о несостоятельности № 149 
от 29.06.2012. Aвтор рассматривает теоретико-практические аспекты толкования Закона, применяемые 
Конституционным судом при осуществлении конституционного контроля над последними положениями за-
кона. В частности, исследуется судебная практика для оценки отсутствия или наличия различий между тем, 
что хотел донести Конституционный суд при вынесении своего решения и тем, как суды по делам о несостоя-
тельности воспринимают эти решения, применяя на практике акты Конституционного суда для удовлетво-
рения требований авторизованных управляющих. В статье также обозначен ряд других конкретных проблем, 
связанных с гонораром авторизованного управляющего, которые напрямую влияют на его основные права, 
при этом аргументируется существование не единообразного применения правовых положений и правовой 
неопределенности в отношении судебной практики в целом связанной не только с недавно принятыми реше-
ниями конституционного суда. В своих выводах автор предлагает практические решения, которые могли бы 
урегулировать обозначенные проблемы правильным и абсолютно функциональным способом. Автор оставля-
ет и место для дальнейших исследований, формулируя ряд рекомендаций для научного сообщества. 

Ключевые слова: вознаграждение, авторизованный управляющий, вина, органы управления, ответствен-
ность, ad-absurdum.

Introducere
În anul 2020, activitatea administratorului auto-

rizat din Republica Moldova care este deloc ușoară 
și reprezintă în opinia autorului o profesie extrem de 
riscantă din rândul celor conexe sectorului justiției 

naționale, a fost puternic perturbată de către Curtea 
Constituțională a Republicii Moldova (în continuare 
– CC a RM) care, prin Decizia nr. 16 din 09.06.2020 
(în continuare – Decizia CC nr. 16/2020) [1] s-a ex-
pus asupra constituționalității prevederilor art. 32 
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alin. 2) și art. 70 alin. 13) din Legea insolvabilității 
nr. 149 din 29.06.2012 (în continuare – Legea RM nr. 
149/2012) [2] prin conținutul cărora, se reglementea-
ză modul de încasare a onorariilor ce i se cuvin admi-
nistratorului autorizat pentru activitatea desfășurată 
în cadrul perioadei de observație și în cadrul proce-
durii de faliment/faliment simplificat. Epitetic vor-
bind, onorariile administratorului autorizat se califi-
că drept ceva „sfânt”, ori în accepția sensului nr. 3 
a dicționarului explicativ al limbii române, onorariul 
administratorului autorizat este ceea ce i se cuvine 
cinstit. [6] Probleme legate de încasarea onorariului 
existau și până la emiterea Deciziei CC nr. 16/2020. 
Până atunci, administratorii autorizați se confruntau 
cu ne încasarea efectivă a sumelor care se dispuneau 
de către instanțele judecătorești a fi trecute spre achi-
tare administratorului autorizat în sarcina organelor 
de conducere consemnate la art. 247 din Legea RM 
nr. 149/2012 în modul indicat prin cele din urmă 
două articole asupra cărora s-a exercitat controlul 
constituționalității. 

Pe lângă faptul că titlurile executorii care se emi-
teau în favoarea administratorilor autorizați rămâneau 
a fi ne executate cu anii în partea onorariilor ce li se 
cuveneau, administratorii autorizați mai suportau din 
resurse proprii și cheltuieli curente pentru gestionarea 
procesului care de asemenea nu se executau cu anii. 
În așa mod, lichidarea întreprinderilor care nu dispu-
neau de masă debitoare, constituia pentru administra-
tor autorizat o povară care pe lângă munca depusă, 
îl mai putea costa pe administrator autorizat și bani 
investiți. În ordine de prima facie, problema a venit 
din cele relatate până aici însă nu... prin consecința 
emiterii Deciziei CC nr. 16/2020, la ziua de astăzi, 
administratorii autorizați se mai confruntă și cu prac-
tici judecătorești unele dintre care sunt absolut ero-
nate prin care, cerințele de trecere a onorariilor ad-
ministratorilor autorizați și a cheltuielilor procesului 
pe sarcina organelor de conducere a debitorului falit, 
se resping de către instanțele de insolvabilitate sub 

pretextul faptului că, în contextul Deciziei CC nr. 
16/2020 acest lucru poate fi înfăptuit numai dacă este 
precedat de existența hotărârii de tragere la răspunde-
re subsidiară a acestor din urmă membri a organelor 
de conducere, pentru ca să li se demonstreze culpa la 
survenirea stării de insolvabilitate. 

Astfel, lucrurile stăteau rău până la momentul 
emiterii Deciziei CC nr. 16/2020 iar după emiterea 
ei, la momentul de față, lucrurile stau și mai rău. 

Un asemenea mod de interpretare de către 
instanțele de insolvabilitate, vine nemijlocit din dis-
pozitivul Deciziei CC nr. 16/2020 potrivit căruia, 
Curtea Constituțională a notat că:

Se declară constituționale textele „le suportă mem-
brii organelor de conducere și asociații, acționarii sau 
membrii debitorului” din articolul 32 alin. (2) și „în 
obligația organelor de conducere ale debitorului” din 
articolul 70 alin. (13) ale Legii insolvabilității nr. 149 
din 29 iunie 2012, în măsura în care le este demons-
trată culpa la apariția stării de insolvabilitate.

 Prin consecință, interesul economic al administra-
torilor autorizați de a se implica în procesul de lichi-
dare a persoanelor juridice care nu dispun de bunuri 
în activul său patrimonial, este curmat integral exact 
până la momentul în care munca administratorului 
autorizat va fi achitată într-un mod corespunzător și 
acestuia i se vor compensa toate cheltuielile curente 
ale procedurii. 

În așa mod, impasul creat la momentul de față 
pentru administratorii autorizați care prin impactul 
Deciziei CC nr. 16/2020 suportă violarea drepturilor 
și intereselor sale legitime, conturează in integrum 
actualitatea și noutatea prezentului articol pentru 
că, problema descrisă supra, necesită remediere ur-
gentă inclusiv prin abordări științifice.

Per a contrario, reieșind din faptul că potrivit 
statisticii la care s-a făcut referință în cercetările pre-
cedente ale autorului prezentului articol la data de 
09.03.2020 în RM sunt înregistrate în jur de 164 027 
de persoane juridice [3], administratori autorizați în 
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RM sunt în jur de 200 de persoane [4] dintre care 
implicați activ în procesul de lucru sunt în jur de 
60 de persoane, ponderea care se extinde peste ad-
ministratorii autorizați este evidentă, remunerația 
acestora pentru procedurile de faliment simplificat 
în special în urma emiterii Deciziei CC nr. 16/2020 
se echivalează cu zero MDL încasări, cumulativ cu 
cheltuieli de procedură legate de publicații, logisti-
că, cotizații, birou, birotică, etc., suportate din re-
surse proprii, există un risc iminent că într-un timp 
foarte scurt, unii administratorii autorizați ar putea 
să renunțe definitiv la desfășurarea acestei activități 
prin suspendarea ei până la momentul în care tim-
purile vor fi mai bune. 

În așa mod, nu va mai avea cine lichida companii-
le, iar povara oricum se va extinde peste statul Repu-
blica Moldova deoarece, o societate comercială sau 
alta care ocupă loc în registru chiar dacă este în stare 
pasivă, eventual necesită careva monitorizare de către 
autorități, aceiași societate ar putea avea o denumire 
care trezește interese pentru alți comercianți ș.a.m.d.

Prin urmare, în vederea argumentării actualității 
prezentului studiu, având în vedere faptul că relațiile 
juridice civile au un caracter predominant oneros, cer-
cul vicios care s-a format prin consecința practicilor 
judecătorești defectuoase care violează dreptul de 
proprietate al administratorilor autorizați protejat prin 
prevederile art. 4 al Constituției [5], precum și art. 1 
Protocol 1 CEDO [7], are nevoie de o remediere ope-
rativă, or în cazul în care administratorii autorizați nu 
vor fi auziți la etapa națională, într-un mod inductiv 
care conturează un deznodământ de la efect la cau-
ză, efectul negativ curent suportat de administratorii 
autorizați ar putea genera o nouă cauză pentru care 
Republica Moldova ar putea să fie condamnată la 
CEDO pentru motivele descrise mai jos. 

Odată ce Decizia CC nr. 16/2020 în condițiile pre-
vederilor art. 71 al Codului Jurisdicției Constituționale 
nr. 502 din 16.06.1995 [8] este irevocabilă de la 
pronunțare și deja se pune pe larg în aplicare de către 

instanțele judecătorești, scopul prezentului studiu 
rezidă în cercetarea corectitudinii metodologiei in-
terpretării prevederilor art. 32 alin. 2), art. 70 alin. 
13) aplicate de către CC la emiterea Deciziei CC 
nr. 16/2020, examinarea corelării Deciziei CC nr. 
16/2020 cu alte acte emise de către CConst, precum și 
cercetarea corectitudinii modului în care Decizia CC 
nr. 16/2020 se extinde și se aplică în cadrul cauzelor 
pendinte aflate pe rolul instanțelor de insolvabilitate 
ce soluționează cererile de trecere a cheltuielilor pro-
cesului pe sarcina organelor de conducere.

În vederea atingerii scopului propus, se trasează 
următoarele obiective ce necesită a fi soluționate:

Definirea interpretării legilor cumulativ cu 1. 
stabilirea modurilor de interpretare a legii ce s-au 
aplicat sau urmau a fi aplicate de către CC la emiterea 
Deciziei nr. 16/2020. 

Examinarea noțiunii de „culpă” și izvorului 2. 
de „culpă al membrilor organelor de conducere” cu-
mulativ cu examinarea lipsei sau existenței altor acte 
emise de către Curtea Constituțională care urmau a fi 
luate în considerare de către CC la emiterea Deciziei 
nr. 16/2020.

Examinarea practicilor judecătorești nefaste 3. 
pentru administratorii autorizați care s-au format 
de către instanțele de insolvabilitate până la și după 
emiterea Deciziei CC nr. 16/2020 și reiterarea tuturor 
consecințelor care se extind peste administratorii 
autorizați prin cele din urmă practici.

Justificarea percepției corecte de către instanțele 4. 
de insolvabilitate a dispozitivului Deciziei CC nr. 
16/2020, în special, modului corect de aplicare a 
acesteia la soluționarea irevocabilă a cererilor privind 
trecerea cheltuielilor procesului administratorului au-
torizat pe sarcina organelor de conducere, precum și 
justificarea percepției incorecte a mărimii onorariilor 
administratorului autorizat ce i se cuvine acestuia pen-
tru administrarea în perioada de observație și cea de 
faliment simplificat reieșind din practicile judecătorești 
la moment existente.
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Determinarea soluțiilor alternative pentru admi-5. 
nistratorii autorizați în vederea protecției drepturilor și 
intereselor ce le sunt garantate la nivel internațional, 
în cazul în care practica judecătorească existentă la 
momentul de față, va continua să lezeze drepturile 
acestora în modul descris în prezentul studiu.

Prin consecința realizării obiectivelor trasate su-
pra, se va soluționa problema științifică curentă con-
fruntată de către administratorii autorizați în partea 
legată de încasarea onorariilor ce li se cuvin, proble-
mă care rezidă în: argumentarea faptului că condiția 
de „culpă și măsura culpei organelor de conducere” 
învederată în dispozitivul DCC nr. 16/2020, este în-
trunită concomitent cu constatarea insolvabilității 
debitorului prin hotărâre judecătorească irevocabilă 
și nu prin tragerea acestora la răspundere subsidia-
ră, asigurând imediat aplicarea obligatorie pentru 
instanțele judecătorești a prevederilor art. 32 alin. 
2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, care în 
rezultat, justifică cerințele invocate de către adminis-
tratorii autorizați privind trecerea onorariilor și chel-
tuielilor procesului în sarcina cel puțin unui singur 
sau mai multor membri ai organelor de conducere a 
debitorului insolvabil precum și determină, ori obli-
gă instanțele de insolvabilitate la admiterea indiscu-
tabilă a acestor din urmă cerințe.

Metodologia cercetării aplicată în prezentul arti-
col, cuprinde metodele după cum urmează: metoda 
sistemică, metoda logică, metoda comparativă, me-
toda inductivă, metoda deductivă. 

Astfel, în vederea realizării obiectivului nr. 1 tra-
sat supra, e de notat asupra faptului că cheltuielile 
procesului pot fi încasate în contul administratorului 
autorizat în oricare din modalitățile indicate mai jos:

Din masa debitoare existentă care cuprinde 1. 
lichidități la contul debitorului insolvabil în orice 
moment începând cu desemnarea administratorului 
în funcție prin încheierea emisă de către instanța de 
insolvabilitate care este executorie de la pronunțare, 
chiar dacă nu există o hotărâre a comitetului sau adu-

nării creditorilor prin care este stabilit onorariul fix al 
acestuia, reieșind din coeficientul mediu de multipli-
care recomandat pentru stabilirea salariului de funcţie 
al conducătorilor încadrați în unități care nu aplică 
sistemul de salarizare bazat pe rețeaua tarifară unică 
de salarizare, înmulțit la cuantumul minim garantat al 
salariului din sectorul real la unitățile cu autonomie 
financiară.

Din avansarea acestora efectuată de către orga-2. 
nele de conducere ale debitorului sau de către creditor 
sau de către oricare alt terț în temeiul unui act juridic 
încheiat între acest din urmă terț, creditor, debitor și 
administrator autorizat.

Din trecerea cheltuielilor pe contul organelor 3. 
de conducere în temeiul prevederilor art. 32 alin. 2) 
și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 cu punerea 
ulterioară în executare a silită a titlului executoriu 
eliberat de către instanța de insolvabilitate adminis-
tratorului autorizat.

Din tragerea la răspundere subsidiară a mem-4. 
brilor organelor de conducere cu încasarea ulterioară a 
sumelor vărsate în contul masei debitoare în condițiile 
stabilite de prevederile art. 249 alin. 2) al Legii nr. 
149/2012 și distribuția ulterioară ale acestora în modul 
stabilit de art. 43 alin. 1) și art. 52 alin. 1) al Legii nr. 
149/2012.

Din conținutul DCC nr. 16/2020 reiese clar că CC, 
la exercitarea controlului constituționalității celor din 
urmă prevederi legale, a aplicat metoda sistemică de 
cercetare notând acest fapt expres în § 54 al Deciziei 
nr. 16/2020 precum și § 9 și § 10 al opiniei separate 
emise de către judecătorul Nicolae Roșca. 

De asemenea, CC a aplicat și metoda comparativă 
de interpretare a legii racordând în § 78 al Deciziei 
nr. 16/2020, „standardul culpei membrilor organelor 
de conducere la apariția stării de insolvabilitate a de-
bitorului stabilit de articolul 248 din Lege, standard 
aplicabil pentru realizarea scopului general al Legii, 
ca fiind aplicabil și în cazul realizării scopului special 
al plății onorariului administratorului/lichidatoru-
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lui”. Anume acest din urmă paragraf din conținutul 
Deciziei nr. 16/2020, și creează confuzii pentru 
instanțele de insolvabilitate care resping cerințele 
administratorilor autorizați legate de trecerea plății 
cheltuielilor procesului pe sarcina organelor de 
conducere, motivând prin faptul că lipsește proba 
ce demonstrează culpa acestora din urmă iar de 
către administratorul autorizat nici măcar nu a este 
depusă cererea de tragere la răspundere subsidiară 
a membrilor organelor de conducere.

Prin urmare, CC a delimitat scopul Legii nr. 
149/2012 indicat în art. 1 alin. 1) al acesteia definiti-
vându-l drept unul general, de scopul special al plății 
onorariului administratorului autorizat/lichidatorului, 
fără a lua în considerație faptul că, metoda comparativă 
de cercetare include în sine cumulativ și cercetarea 
lipsei sau existenței elementelor analogice sau asemă-
nătoare ce reies dintr-o circumstanță de fapt sau alta, 
iar potrivit prevederilor art. 6 alin. 3) al Codului Civil 
Modernizat al RM [9], nu se admite aplicarea prin 
analogie a normelor care limitează drepturile civile 
sau care stabilesc răspundere civilă.

Astfel, în opinia autorului prezentului studiu, sub 
nici un pretext nu poate fi vorba de aplicarea standar-
dului culpei stabilit de prevederile art. 248 al Legii nr. 
149/2012 în cazul aplicării prevederilor art. 32 alin. 
2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 deoarece, 
cele din urmă texte legale, dacă nu sunt derogatorii, 
atunci sunt speciale în raport cu prevederile generale 
ale Legii nr. 149/2012.

Acest lucru este notat în art. 5 alin. 4) al Legii cu 
privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 
[40], și se aplică prioritar în raport cu oricare alte 
prevederi de natura prevederii generale din art. 248 
a Legii nr. 149/2012, exact în modul și în redacția în 
care este formulat textul de lege din art. 32 alin. 2) și 
art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 fără completarea 
propusă de către CC pentru că aceasta din urmă nu 
este organ legislativ și nu are atribuții de completare 
a prevederilor legale.

Interpretarea legii prin definiție, constituie o 
operație logico – rațională care, lămurind înțelesul 
exact și complet al dispozițiilor normative, oferă 
soluțiile juridice adecvate pentru diferite situații. 
Scopul acestei operațiuni logice constă în a scoate în 
evidență voința legiuitorului materializată în norma 
juridică ce se aplică [11, 30].

Deși prin conținutul DCC nr. 16/2020 nu se re-
latează expres faptul că la emiterea acesteia a fost 
aplicată metoda logică de interpretare a legii, aceasta 
totuși se regăsește în conținutul ei.

Metoda logică presupune faptul că regula de in-
terpretat are loc într-un text mai vast şi acest loc poa-
te clarifica sensul după ideile pe baza cărora a fost 
adoptată legea. Printre procedeele logice frecvent 
utilizate în interpretarea juridică este și procedeul: 
„ad absurdum” conform căruia se demonstrează im-
posibilitatea logică a unei situații şi ca atare numai 
o anumită situație este posibilă. [13] În acest sens, 
reieșind din prevederile art. 10 al Legii nr. 149/2012 
care relatează despre temeiurile intentării procesului 
de insolvabilitate care cuprind incapacitatea de plată 
sau supra îndatorarea persoanei juridice, este „ab-
surd” atunci când persistă opinii că starea de insol-
vabilitate nu este rezultat al acțiunii umane și anume 
a persoanelor care au avut dreptul de a acționa din 
numele debitorului insolvabil, anume fiind culpabili 
de producerea acestei stări.

Un alt principiu din rândul celor logice, este și 
principiul nonconcordanței. În contextul acestuia, lu-
mea se prezintă ca o reţea de variate legături (rapor-
turi, relaţii) atât între obiecte, cât şi între proprietăți. 
Astfel, unele însușiri coexistă (de pildă, greutatea 
şi întinderea), în timp ce altele sunt incompatibi-
le, se exclud reciproc, nu pot aparține concomitent 
aceluiași obiect. Drept exemplu: o lege nu este, con-
comitent, adoptată şi respinsă; o acţiune nu este, în 
acelaşi timp, obligatorie şi interzisă; o faptă nu poa-
te fi, în acelaşi timp, licită şi ilicită; un contract nu 
poate fi, în acelaşi timp, valabil şi nevalabil. [12] În 
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aceiași ordine de idei, o persoană juridică, nu poate 
fi insolvabilă, iar organele ei de conducere în același 
timp, să nu fie culpabile de producerea stării ei de 
insolvabilitate. 

Întrebarea cheie aici se focusează doar asupra de-
terminării concrete a persoanelor indicate în art. 247 
al Legii nr. 149/2012 care au stat la cârma debitorului 
insolvabil în ultimele 24 de luni până la intentarea 
procesului reieșind din datele prezentate de registre-
le de resort, și stabilirea faptelor, ori acțiunilor sau 
inacțiunilor concrete care le-au admis aceste din 
urmă persoane. Din acest raționament, se desprinde 
și limita ori măsura culpei care se extinde pe fiecare 
dintre ei în parte.

În contextul celor relatate, în vederea realiză-
rii obiectivului nr. 1 pe care l-am trasat supra, este 
oportun de concluzionat următoarele:

La emiterea Deciziei nr. 16/2020, CC a utilizat 1. 
în mare parte interpretarea sistemică a legii fără a face 
trimitere la spiritul logic al lucrurilor potrivit căruia 
este „absurd” atunci când o persoană juridică se declară 
insolvabilă fără existența culpei organelor sale de con-
ducere și potrivit căruia era bine să se explice detaliat 
faptul că o persoană juridică, nu poate fi insolvabilă, 
iar organele ei de conducere în același timp, să nu fie 
culpabile de producerea stării ei de insolvabilitate. 
În schimb însă, prin DCC nr. 16/2020, la § 73 CC 
a reținut faptul că: Legea insolvabilității instituie o 
prezumție a culpei membrilor organelor de conducere, 
având în vedere obligația lor de a acoperi remunerarea 
administratorului insolvabilității sau a lichidatorului și 
cheltuielile acestor subiecte în legătură cu procedurile 
insolvabilității și lichidării. Această prezumție nu poate 
fi răsturnată, așa cum decurge clar din textele legale 
analizate de către Curte.

Pentru a nu crea confuzii la examinarea de către 2. 
instanțele de insolvabilitate a cererilor administratori-
lor autorizați întemeiate pe prevederilor art. 32 alin. 2) 
și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, CC urma să 
explice faptul că aceste din urmă texte legale constituie 

prevederi speciale ori chiar derogatorii de la oricare 
alte reguli, fără a face aluzii analogice la modul de 
aplicare a regulilor ce țin de răspundere subsidiară, 
astfel încât unii judecători să perceapă lipsa hotărârii 
de tragere la răspundere subsidiară ca fiind o lipsă 
de probă a culpei membrilor organelor de conducere 
care prin consecință generează imposibilitatea emite-
rii încheierii de trecere a cheltuielilor procesului pe 
sarcina acestora.

Mai mult, un alt argument justificat potrivit 3. 
căruia nu poate fi efectuată comparația culpei orga-
nelor de conducere în cazul aplicării 32 alin. 2) și art. 
70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 în raport cu culpa 
învederată prin art. 248 al Legii nr. 149/2012, reiese din 
faptul că în cazul răspunderii subsidiare, este aplicabilă 
prescripția conform prevederilor art. 248 alin. 5) al 
Legii nr. 149/2012 care nu se aplică sub nici un pretext 
în cazul trecerii cheltuielilor procesului pe sarcina or-
ganelor de conducere conform textelor de lege asupra 
cărora s-a exercitat control de constituționalitate.

În Decizia nr. 16/2020, Curtea Constituțională 4. 
nu a explicat noțiunea de „culpă” cu toate că noțiunea 
numită este definită de lege, precum nu a explicat nici 
subiectul de competența căruia constituie stabilirea 
persoanelor care sunt culpabile de producerea stării 
de insolvabilitatea a debitorului.

În vederea realizării obiectivului nr. 2 pe care 
l-am trasat supra, este necesar de intrat în esența 
noțiunii de „culpă”, precum este necesar și de stabilit 
care acte ale CC ar putea sprijini prezentul studiu în 
măsura în care acesta va deveni mai explicit pentru 
practicieni.

În acest sens, e de notat asupra faptului că, po-
trivit prevederilor CC RM în vigoare până la data 
de 01.03.2019 [14], în art. 603 era reglementată 
„vinovăția” care descria că fapta poate fi săvârșită din 
intenție sau din imprudență. Acum practic aceleași 
reglementării, se regăsesc în prevederile art. 20 al CC 
RM Modernizat [9] potrivit căruia la alin. 3) se notea-
ză că: Fapta este săvîrșită din imprudență (din culpă) 
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dacă persoana care a săvârșit-o fie își dădea seama de 
caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, 
a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar a conside-
rat în mod ușuratic că ele pot fi evitate, fie nu își dă-
dea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau 
inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le 
prevadă. Aliniatul. 4) al aceluiași art. 20 al CC RM 
Modernizat, notează că fapta este săvârșită din culpă 
gravă dacă persoana a săvârșit-o cu o profundă lipsă 
de prudență de care, în împrejurările cazului, era evi-
dent că trebuia să dea dovadă.

În accepția autorului Sorin Brumă susținută de 
către subsemnat, atunci când autorul faptei nu-și dă 
seama de caracterul antisocial al faptei și nu preve-
de consecințele acesteia deși trebuie și poate să le 
prevadă, culpa îmbracă forma neglijenței, iar atunci 
când făptuitorul își dă seama de caracterul antisocial 
al faptei sale, prevede consecințele ei pe care nu le 
acceptă, sperând, în mod ușuratic că ele nu se vor 
produce, culpa îmbracă forma imprudenței. [15]

Prin urmare, în vederea probării culpei membru-
lui organului de conducere în primul și în primul rând 
pe sarcina administratorului autorizat în contextul 
DCC nr. 16/2020 cade obligația de a stabili care per-
soană concret din rândul celor indicate în prevederi-
le art. 247 al Legii nr. 149/2012 a admis neglijență, 
imprudență, sau a manifestat o profundă lipsă de 
prudență în raport cu debitorul insolvabil iar cu titlu 
de secunda facie, administratorul autorizat urmează 
să stabilească fapta concretă care a fost făcută de către 
acel din urmă membru al organelor de conducere. 

Acest raționament, rezultă din § 76 al Deciziei 
CC unde, Curtea observă că normele contestate com-
portă consecințe negative pentru membrii organelor 
de conducere ale societății intrate în insolvabilitate, 
cărora le impune plata onorariului fix al administra-
torului insolvabilității/lichidatorului, precum și chel-
tuielile suportate de acesta, fără ca ei să poarte vreo 
culpă. Cu alte cuvinte, legislatorul prezumă reaua-

credință a acestor persoane. [1] În § 77 al Deciziei 
emise CConst. notează că: Totuși, categoria membri-
lor organelor de conducere ale debitorului este o ca-
tegorie vastă, care-i poate include, potrivit articolului 
247 alin. (1) din Lege pe administratorii societăților 
comerciale, pe membrii organelor executive, pe 
membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), 
pe lichidatori și pe membrii comisiilor de lichidare, 
precum și pe contabili. Nu toate funcțiile enumerate 
de Lege și incluse în categoria membrilor organelor 
de conducere ale debitorului au un rol egal și decisiv 
în administrarea societății. [1] 

Anume după această constatare a urmat § 78 al 
Deciziei CC, prin care Curtea a pus pe picior de ega-
litate standardului culpei stabilit de prevederile art. 
248 din Legea nr. 149/2012, ca fiind necesar să fie 
aplicabil și în cazurile prevederilor ce țin de art. 32 
alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012. 

Totodată, în cele reținute de către Curte în § 74 al 
Deciziei emise, s-a notat că echilibrul dintre principii 
nu trebuie să presupună existența unei sarcini indivi-
duale și excesive pentru persoane. Persoanele trebuie 
să aibă parte de garanții efective și adecvate în even-
tualitatea abuzurilor (e.g., unii membri ai organelor 
de conducere nu trebuie să răspundă patrimonial prin 
acoperirea onorariului și a cheltuielilor administrato-
rului sau lichidatorului atunci când insolvabilitatea a 
fost provocată de alți membri ai organelor de condu-
cere). Chiar dacă persoanele afectate, membrii orga-
nelor de conducere și asociații, acționarii sau mem-
brii debitorului, ar avea posibilitatea să dovedească 
lipsa culpei lor în eventualele proceduri judiciare, 
prevederile contestate nu-i absolvă de obligația plății 
onorariului și a cheltuielilor aferente. [1] 

În așa mod, iese în evidență clară faptul că sintag-
ma: „în măsura în care le este demonstrată culpa la 
apariția stării de insolvabilitate”, pe care a inclus-o 
CC în dispozitivul DCC nr. 16/2020, delimitează de 
fapt nu alt ceva decât răspunderea solidară a membri-
lor organelor de conducere a debitorului insolvabil/
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falit, față de administratorul autorizat în condițiile 
stabilite de prevederile art. 70 alin. 13) și art. 32 alin. 
2) și art. 247 al Legii nr. 149/2012, culpa cel puțin 
unuia dintre fiind evidentă reieșind din aplicarea mo-
dului de interpretare logică care înglobează regula 
„ad-absurdum”.

De alt fel, cu titlul de exemplu, poate fi examinată 
situația când în ultimele 24 de luni la conducerea în-
treprinderii au fost de tot 3 administratori unul dintre 
care a semnat contractul de locațiune a spațiului pen-
tru birou și ordine de achitare a plăților pentru salariați 
ne mai semnând alte acte și ne mai înfăptuind alte 
acțiuni a fost substituit de către administratorul nr. 2, 
acesta din urmă a semnat un contract de achiziționare 
a unui lot de mărfuri în mărime de 1 000 000 MDL a 
efectuat plățile pentru acestea eșalonat dar ne integral 
și în decurs de aproximativ 6 luni a mai și vândut sto-
curi precedente iar ulterior a fost substituit cu admi-
nistratorul nr. 3, acesta din urmă la rândul său, a vân-
dut tot stocul de 1 000 000 MDL achiziționat de către 
administratorul nr. 2 astfel încât s-a decis că prețul 
stocului se va achita la scadența termenului de 2 luni 
din momentul primirii mărfii însă a trecut un an și 
noul cumpărător al mărfii nu a plătit acest cost, la rân-
dul său, societatea a rămas datoare față de furnizorul 
care a oferit marfa la momentul în care compania a 
fost condusă de către administratorul nr. 2, iar acel din 
urmă furnizor declanșează insolvabilitatea. În aseme-
nea situație: sintagma „în măsura în care le este de-
monstrată culpa la apariția stării de insolvabilitate” 
din dispozitivul DCC nr. 16/2020, nu ridică semne de 
întrebare referitor la lipsa sau existența culpei propriu 
zise, ori culpa din cele relatate mai sus și acceptate de 
către CC se prezumă expres. Sintagma notată în dis-
pozitivul DCC nr. 16/2020, ridică semn de întrebare 
doar referitor la faptul cine și în ce proporție concretă 
din rândul celor din urmă 3 administratori este cul-
pabil ori parțial culpabil de producerea stării de in-
solvabilitate confirmate prin hotărâre judecătorească 
irevocabilă? Din speța modelată, este vădit faptul că 

administratorul nr. 3 a săvârșit o profundă lipsă de 
prudență de care, în împrejurările cazului, era evident 
că trebuia să dea dovadă. Acest lucru se motivează 
prin faptul că în materie de obligații juridice civile, 
existe suficiente instrumente care permit asigurarea 
executări obligațiilor prin constituirea garanțiilor re-
ale sau personale în cel mai rău caz, pentru că este ex-
cesiv de riscant să eliberezi marfă de 1 000 000 MDL 
fără a avea asigurări de rigoare referitor la achitarea 
prețului acesteia. 

În partea legată de contabilii debitorului insolva-
bil e de notat că pe de o parte, în condițiile stabilite de 
prevederile art. 18 alin. 2) lit. a) al Legii contabilității 
și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 [16], 
răspunderea pentru evidența contabilă îi revine admi-
nistratorului entității. Cu toate acestea însă, reieșind 
din prevederile art. 338 alin. 2) al Codului Muncii al 
RM [17], conducătorii unităţilor şi adjuncţii lor, şefii 
serviciilor contabile, contabilii-şefi, şefii de subdivi-
ziuni şi adjuncţii lor poartă răspundere materială în 
mărimea prejudiciului cauzat din vina lor dacă acesta 
este rezultatul: a) consumului ilicit de valori materiale 
şi mijloace băneşti; b) irosirii (folosirii nejustificate) 
a investiţiilor, creditelor, granturilor, împrumuturilor 
acordate unităţii; c) ţinerii incorecte a evidenţei con-
tabile sau al păstrării incorecte a valorilor materiale şi 
a mijloacelor băneşti; d) altor circumstanţe, în cazuri-
le prevăzute de legislația în vigoare.

Astfel, dacă statul se adresează în calitate de cre-
ditor declanșator al procedurii de insolvabilitate pen-
tru motivul stabilirii prin decizie de control fiscal a 
erorilor la ducerea contabilității care prin consecință 
au generat stabilirea unei restanțe anume la plata 
unui sau altui impozit, atunci contabilul, dacă nu este 
aceiași persoană care ocupă și funcția de administra-
tor, fără nici o îndoială este culpabil în producerea 
stării de insolvabilitate al debitorului insolvabil. Mai 
mult ca atât, în asemenea situație, reieșind din faptul 
că potrivit prevederilor art. 49 alin. 1) lit. g) al Le-
gii privind societățile cu răspundere limitată nr. 135 



175nr. 10-12 (240-242), 2020

din 14.06.2007 [18], pe sarcina adunării generale a 
asociaților și de competența lor exclusivă este apro-
barea bilanțului contabil anual, atunci în cazul în care 
în temeiul unui bilanț eronat aprobat sau agreat de că-
tre asociat se generează insolvabilitatea, răspunderea 
se va extinde și pe cel din urmă asociat sau asociați. 
Dacă debitorul insolvabil nu prezintă organelor de 
resort bilanțul contabil anual, atunci consider că răs-
punderea pentru acest fapt de asemenea i s-ar putea 
imputa asociatului în cazul în care asociatul nu va 
opune faptul că bilanțul contabil a fost aprobat de 
către el însă, administratorul societății și contabilul, 
nu și-au existat obligația de prezentare a acestuia în 
adresa organului de resort.

În afara celor expuse mai sus, o dată cu intrarea 
în vigoarea a CC RM Modernizat, la secțiunea care 
reglementează răspunderea delictuală, în art. 2018 a 
fost introdus un nou instrument care ar putea extinde 
odată în plus răspundere peste contabil. Astfel, po-
trivit prevederilor art. 2018 al CC RM Modernizat, 
prejudiciul suferit de o persoană ca urmare a luării de 
către ea a unei decizii încrezîndu-se, în mod rezona-
bil, pe o consultație incorectă sau o informație inco-
rectă se repară dacă: a) consultația sau informația este 
furnizată de către un profesionist în cadrul activității 
sale; și b) cel care a oferit consultația sau informația 
cunoștea sau trebuia în mod rezonabil să cunoască că 
destinatarul consultației sau al informației se va baza 
pe ea la luarea acelei decizii.

Prin urmare, este vădit că contabilul-șef, în con-
textul redacției art. 2018 al CC RM, este un profe-
sionist responsabil pentru ceea ce face, chiar dacă 
este angajat la întreprindere în baza unui contract de 
prestări servicii și nu în baza unui contract individual 
de muncă.

Pe lângă cele expuse până aici, este important 
de menționat asupra faptului că CC prin Decizia nr. 
16/2020 totuși nu a interpretat legea într-un mod sis-
temic care descrie oportunitatea aplicării sale, în spe-
cial în cazul normelor de trimitere de referire şi în 

alb, care dobândesc conținutul deplin prin realizarea 
interpretării sistemice. [13]

În acest sens, era oportun ca în textul Deciziei CC 
nr. 16/2020, Curtea să explice că în condițiile stabilite 
de prevederile art. 66 alin. 1) lit. a) și prevederile art. 
114 alin. 1) al Legii nr. 149/2012, constituie preroga-
tiva exclusivă a administratorului insolvabilității/li-
chidatorului, stabilirea persoanelor cărora le-ar fi im-
putabile premisele angajării răspunderii în condițiile 
legii în general, și în special în condițiile stabilite de 
prevederile art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al Legii 
nr. 149/2012, instanța ne fiind investită cu atribuția 
de a stabili dacă este sau nu este culpabil un membru 
al organului de conducere sau altul, de producerea 
stării de insolvabilitate al debitorului. 

O explicație similară dar legată de exercitarea 
controlului asupra admiterii creanțelor față de patri-
moniul debitorului insolvabil, Curtea a efectuat prin 
§ 33 al Deciziei Nr. 150 din 26.12.2019 de inadmisi-
bilitate a sesizării nr. 182g/2019 privind excepția de 
neconstituționalitate a articolului 143 alin. (7) al Legii 
insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 [19] notând 
că, verificarea legitimității creanțelor față de debitor, 
este prerogativa lichidatorului, instanțele de insolva-
bilitate ne fiind investite cu asemenea atribuții.

În contextul celor relatate, în vederea realiză-
rii obiectivului nr. 2 pe care l-am trasat supra, este 
oportun de concluzionat următoarele:

Atât în accepția legală, cât în și cea doctrinară, 1. 
noțiunea de „culpă” poate îmbrăca forma neglijenței 
sau imprudenței. Însă, ca fiind parte componentă a 
vinovăției, culpa se plasează diametral opus cu intenția 
directă și intenția indirectă, care de asemenea sunt părți 
componente ale vinovăției și, cel puțin ad literam, nu 
întrunesc condiția de trecere a cheltuielilor procesu-
lui pe sarcina organelor de conducere. De altfel, se 
ridică întrebarea cum trebuie să procedeze instanța 
de insolvabilitate dacă administratorul autorizat va 
demonstra nu culpa dar intenția membrilor organelor 
de conducere în producerea stării de insolvabilitate a 
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întreprinderii? Despre acest lucru DCC nr. 16/2020 
tace.

Stabilirea persoanei concret culpabile din rândul 2. 
celor indicate în art. 247 al Legii nr. 149/2012 reieșind 
din cercetarea registrelor de resort, constituie prero-
gativa exclusivă a administratorului autorizat instanța 
având doar un rol de supraveghere și constatare a 
faptului dacă o asemenea persoană este sau nu stabilită 
și care este ea? Bine înțeles, că acest exercițiu se va 
realiza de către administrator foarte simplu în cazul în 
care administrator, fondator și contabil al debitorului 
falit este o singură persoană fizică. În cazul în care 
sunt mai multe persoane, testul culpabilității acestora 
va fi mai complicat dar oricum posibil de realizat fără 
nici o îndoială. 

În sensul concluziei indicate în pct. 2 de mai 3. 
sus, la emiterea Deciziei nr. 16/2020 CC urma să țină 
cont de jurisprudența sa precedentă materializată prin 
Decizia Nr. 150 din 26.12.2019.

Pentru încasarea cheltuielilor procesului de 4. 
insolvabilitate în cazurile indicate în art. 32 alin. 2) 
și art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012, la momentul 
constatării mai multor membri a organelor de con-
ducere culpabile de insolvabilitatea debitorului, se 
impune necesitatea elaborării unui mecanism legal 
mai clar de extinderea acestor din urmă cheltuieli în 
mod solidar peste persoanele indicate în art. 247 al 
Legii nr. 149/2012, reieșind din faptul că conceptul 
de „măsură a culpei” expus în dispozitivul DCC nr. 
16/2020 nu este unul absolut. 

În cazul în care la conducerea întreprinderii 5. 
întotdeauna sau cel puțin în ultimele 24 de luni până 
la intentarea procesului a fost un singur administrator, 
atunci aplicarea prevederilor art. 32 alin. 2) și art. 70 
alin. 13) al Legii nr. 149/2012, se efectuează integral 
în raport cu acesta din urmă, luându-se drept temei 
circumstanțele de fapt concret relatate de către ad-
ministratorul autorizat, în cumul cu prevederile art. 
55 al Constituției RM, potrivit căruia, orice persoană 
își exercită drepturile și libertățile constituționale cu 

bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile 
altora. Prin urmare, membrul organului de conducere 
atunci când a acționat, trebuia să ia în considerare 
faptul că eventual l-ar putea prejudicia pe adminis-
trator autorizat.

În vederea realizării obiectivului nr. 3 pe care l-am 
trasat supra, este necesar de trecut în revistă practicile 
judecătorești potrivit cărora administratorii autorizați 
sunt în opinia autorului prezentului studiu lezați în 
drepturile sale fundamentale. În acest sens, este opor-
tună examinarea dosarului de insolvabilitate aflat pe 
rolul instanței din Chișinău și anume cauza SRL „Vi-
veal Consulting” vs ICS „Aghis Nistru” SRL. Prin 
conținutul încheierii emise de către instanța de insol-
vabilitate la data de 24.11.2020 [20, 30], s-a respins 
cererea lichidatorului SRL ”Aghis-Nistru”, cu privire 
la aprobarea şi încasarea remunerației pentru execu-
tarea funcției de lichidator al SRL ”Aghis-Nistru” și 
încasarea sumei de 62 640 lei. În motivarea încheierii 
emise, judecătorul Gheorghe Mîțu, a explicat faptul 
că la materialele cauzei lipsesc cu desăvârșire probe 
care să confirme culpa membrilor organului de con-
ducere în contextul DCC nr. 16/2020. Același jude-
cător, a emis o altă încheierea motivată exact la fel 
și pe cauza SRL Umav Trans vs SRL A&B Logistic 
Grup. [10, 30] 

În alt caz, confruntat personal de către autorul 
prezentului articol, judecătorul instanței de insol-
vabilitate din Chișinău Nicolae Șova, de asemenea, 
nu a admis cerința privind încasarea onorariului și a 
cheltuielilor procesului în favoarea administratorului 
autorizat Marian Nicolae, care gestionează o proce-
dură de faliment simplificat din anul 2017 până în 
prezent, reieșind din faptul existenței unor cereri de 
validare a poprii ne examinate, suportând cheltuieli 
de cel puțin 6000 MDL dintre care s-au cerut numai 
2 609,5 MDL pentru logistică, raport de audit și altele 
și rămânând a fi cu zero MDL încasați și bani ratați. 
Judecătorul Nicolae Șova și-a motivat încheierea pe 
lipsa culpei pârâtului ce necesita a fi demonstrată în 
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contextul DCC nr. 16/2020. [27] Vom vedea cum se 
va pronunța Curtea de Apel Chișinău la examinarea 
recursului.

În afara practicilor relatate până aici, judecătorul 
Gheorghe Mîțu, pentru o perioadă de observație care 
a durat peste 90 de zile, a acordat administratorului 
autorizat o remunerație în mărime de doar 4 752,35 
MDL, iar Curtea de Apel Chișinău a tolerat această 
încheiere ilegală prin menținerea ei [22, 30, 32], ceea 
ce constituie o încălcare flagrantă și vădită a drepturi-
lor administratorului autorizat. 

În pofida faptului că, la desemnarea administrato-
rului provizoriu, în condițiile stabilite de prevederile 
art. 5 alin. 5) lit. c) al Legii nr. 149/2012, instanțele 
de insolvabilitate sunt obligate să desemneze admi-
nistratorul provizoriu dar și să fixeze concomitent 
remunerația lui conform prevederilor art. 25 alin. 6) 
al Legii nr. 149/2012, în practică acest lucru nu se 
întâmplă. În asemenea situații, se impune necesitatea 
de a insista la emiterea unei hotărâri suplimentare în 
condițiile stabilite de prevederile art. 250 alin. 1) lit. 
c) al Codului de Procedură Civilă al RM potrivit căru-
ia instanța pronunță o hotărâre suplimentară în cazul 
în care, nu a rezolvat problema repartizării între părţi 
a cheltuielilor de judecată care li se cuvin. [31] Prin 
consecința stabilirii concomitente cu desemnarea ad-
ministratorului provizoriu a onorariului pentru perioa-
da de observație, acesta din urmă va lua decizia pentru 
sine însuși dacă este sau nu este oportun să lucreze în 
perioadă de observație de 90 de zile pentru 4 752,35 
MDL. Dacă va accepta va lucra, dar dacă nu, va îna-
inta cerere de demisie și va oferi posibilitate să lucre-
ze celui care va accepta. Prin încheierea suplimentară 
este necesar doar să se stabilească onorariul pentru 
perioada de observație și nimic alt ceva. Din contul 
cui el va fi încasat, participanții la proces vor stabili 
la scurgerea perioadei de observație care va arăta sunt 
sau nu sunt careva active în patrimoniul debitorului.

Dacă odata cu emiterea încheierii de desemnare în 
calitate de administrator provizoriu instanța ar fi res-

pectat litera legii și ar fi fixat și onorariul pentru peri-
oada de observație, atunci în cazul onorarilor de 3000 
MDL – 4000 MDL, unii administratori probabil nu 
s-ar fi reținut deloc, și ar fi înaintat cerere de demisie 
a doua zi. Nu este motivant deloc în opinia autorului 
prezentului articol să te ții responsabil de perioada 
de observație a unui debitor falit pe cursul unui ter-
men de plus minus 90 de zile, să stai în tot acest timp 
la cheremul organelor de resort care exercită control 
asupra activității debitorului falit, iar la sfârșit să i-ai 
o remunerație de 4000 MDL. 

Din aceste considerente, pentru motivul lipsei cer-
titudinii de a recupera cheltuielile procesului, admi-
nistratorii autorizați depun cereri de demisie dar și aici 
apar noi probleme legate de libertatea de a munci, cu 
toate că activitatea administratorului autorizat, nu este 
reglementată de normele dreptului muncii. 

Astfel, administratorilor autorizați li se resping 
cererile de demisie de către instanțele de insolvabi-
litate, ceea ce ridică suspiciuni referitor la lipsa sau 
existența unor ingerințe ne proporționale în dreptul 
lor la muncă ori, activitatea liber profesioniștilor de 
asemenea este o muncă care pur și simplu este regle-
mentată de alte norme legale. În acest sens este opor-
tună trimiterea la cauza SA Viccon vs SRL Lauradis 
unde prin încheierea nr. 2i-947/2018 din 15.05.2019, 
administratorului autorizat care și-a motivat cererea 
de demisie pe lipsa perspectivei de a-și recupera chel-
tuielile procesului, demisia i s-a respins. [23, 30, 32] 

Termenul muncă în accepția art. 4 al Convenției 
CEDO înseamnă că orice activitate fizică și orice alt 
tip de activitate sau serviciu. [33, p. 541] 

În cauza CEDO Puziinas c. Lituaniei, Curtea a 
notat că activitatea liber profesioniștilor nu constituie 
muncă forțată în contextul art. 4 al CEDO doar în ca-
zul în care această activitate este remunerată în mod 
rezonabil pentru ca liber profesionistul să nu suporte 
pierderi. [33, p. 542]

Pe lângă obligația negativă pe care o au statele 
de a nu supune o persoană la muncă forțată sau obli-
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gatorie, acestea au și obligația pozitivă de a proteja 
persoana de a fi supusă muncii forțate sau obligatorii 
de către agenți ai statului sau de către persoane priva-
te (Siliadin c. Franței; Rasnev c. Ciprului și Rusiei). 
[33, p. 543] 

Astfel, în cercetările de ulterior, urmează a fi 
exercitat un control suplimentar asupra ingerințelor 
admise de către instanțele de insolvabilitate de 
prim nivel în libertatea de a munci de care dispune 
administratorul autorizat atunci când nu se simte 
motivat economic pentru efortul depus, înaintează 
demisia dar instanța îl obligă să lucreze în aceste 
din urmă condiții economice dezavantajoase. În-
trebarea cheie este: dacă sunt sau nu sunt aceste 
ingerințe proporționale în contextul prevederilor 
art. 54 al Constituției RM?

Potrivit unor reglementări Europene recente în 
materia procedurilor de restructurare de insolvență și 
de remitere de datorie, prin Directiva UE 2019/1023 
din 20.06.2019, la art. 27 care reglementează supra-
vegherea și remunerarea practicienilor în insolvență, 
la aliniat 4) se notează că: statele membre se asigură 
că remunerarea practicienilor este reglementată prin 
norme care sunt conforme cu obiectivul unei finali-
zări eficiente a procedurilor. [34, 30] 

Alte neclarități ce reies din conținutul practicilor 
judiciare, rezidă în disonanțele ce țin de lipsa clară 
a unor viziuni uniforme care se exprimă în cauze cu 
particularități absolut asemănătoare, chiar și de către 
complete de judecată cu aceiași componență nomina-
lă. În acest sens, într-o cauză, același complet al Curții 
de Apel Chișinău acceptă tacit aplicarea prevederilor 
indicate în art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 în 
cauzele de faliment simplificat [24, 30], iar în altă ca-
uză, spune clar că prevederile indicate în art. 70 alin. 
13) al Legii nr. 149/2012 în cauzele de faliment sim-
plificat nu se aplică [25, 29, 30], atunci când Curtea 
Supremă de Justiție nu a relatat de pe vremea de când 
examina în ordine de recurs cauzele de insolvabilita-
te, faptul că art. 70 alin. 13) al Legii nr. 149/2012 nu 

este aplicabil falimentului simplificat, expunându-se 
printr-o încheiere emisă recent, ce e drept fără a intra 
în fondul cauzei. [26, 30] 

În opinia autorului prezentului studiu, art. 70 alin. 
13) al Legii nr. 149/2012 fără nici o îndoială este 
aplicabil în cauzele de faliment simplificat. Acest 
lucru iese în evidență prin interpretarea sistemică a 
legii insolvabilității fără a cita acum textul concret 
al acesteia din motivul lipsei de spațiu. În special 
este necesar de examinat art. 2, care reglementează 
noțiunea de faliment simplificat, art. 134 alin. 1) lit. 
b), care reglementează cazurile de intrare în faliment 
simplificat, art. 70 alin. 13) propriu zis și poziționarea 
reglementărilor aferente procedurii falimentului sim-
plificat în contextului Legii nr. 100/2017. [40] 

În pofida tuturor aprecierilor eronate ale 
instanțelor de insolvabilitate de prim nivel, îmbu-
curător este faptul că Curtea de Apel Chișinău, în 
comparație cu instanțele de insolvabilitate de prim 
nivel, percepe totuși corect că încasarea remunerației 
din contul membrilor organelor de conducere nu este 
condiționată de stabilirea culpei acestora prin atrage-
rea lor la răspundere subsidiară. [28, 30]

În contextul celor relatate, în vederea realizării 
obiectivului nr. 3 pe care l-am trasat supra, conclu-
zionăm următoarele:

Se intuiește că în condițiile descrise până aici și 1. 
prin consecința unor asemenea tratamente judiciare, 
administratorii autorizați, dacă nu toți, atunci o bună 
parte, își pierd interesul economic față de continuarea 
profesiei.

Se impune necesitatea de conturat care drep-2. 
turi fundamentale li se încalcă concret, și de intrat 
în esența modului de remediere a acestor din urmă 
încălcări stabilite.

Se impune necesitatea de formulat recomandări 3. 
clare pentru instanțele judecătorești în partea legată de 
aplicarea legii la emiterea încheierilor privind încasa-
rea onorariilor pentru perioada de observație precum 
și încheierilor privind trecerea acestor cheltuieli pe 
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sarcina organelor de conducere în condițiile stabilite 
de prevederile art. 32 alin. 2) și art. 70 alin. 13) al 
Legii nr. 149/2012, atât în partea ce ține de mărimea 
onorariilor ce se cuvin administratorilor autorizați 
pentru exercitarea atribuțiilor pe perioada de observație 
și pe perioada de faliment simplificat, cât și în partea 
ce ține de durata plafon pentru care încasarea acestor 
onorarii poate fi pretinsă. 

Se impune necesitatea concretizării unor soluții 4. 
alternative pentru administratorii autorizați în cazul în 
care remedierea problemelor curente legate de viola-
rea drepturilor sale fundamentale nu se va reuși a fi 
efectuată la nivel național. 

În scopul evitării confuziilor de ulterior, pre-5. 
cum și în scopul aplicării prevederilor art. 4 alin. 
4) al CC RM, potrivit căruia, la interpretarea și 
aplicarea legislației civile se ține cont de nevoia de 
a promova aplicarea uniformă a dispozițiilor legale, 
buna-credință, precum și certitudinea juridică, se 
impune necesitatea obligatorie de formulare în adre-
sa Curții Supreme de Justiție a unei cereri privind 
emiterea avizului consultativ în condițiile stabilite 
de prevederile art. 121 al CPC RM, cu formularea 
întrebării dacă: prevederile art. 70 alin. 13) al Legii 
nr. 149/2012, se aplică sau nu se aplică procedurilor 
de faliment simplificat. Fără un asemenea document, 
nu va fi posibil de obținut un răspuns cert și uniform 
pentru toate cazurile ulterioare.

În vederea realizării obiectivului nr. 4 pe care l-am 
trasat supra, e de notat asupra faptului că: justificarea 
percepției corecte de către instanțele de insolvabilita-
te a dispozitivului Deciziei CC nr. 16/2020 precum și 
modului corect de aplicare a acesteia la soluționarea 
cererilor privind trecerea cheltuielilor procesului pe 
sarcina organelor de conducere, se regăsește în Deci-
ziile emise de către instanțele de insolvabilitate ierar-
hic superioare. Problema însă rămâne a fi actuală în 
partea legată de mărimea onorariilor administratoru-
lui autorizat care se diminuează ilegal și ilegalitatea 
de diminuare este tolerată de către Curțile de Apel. 

Astfel, în vederea realizării prezentului obiectiv, 
concluzionăm următoarele:

În pofida tuturor aprecierilor eronate ale 1. 
instanțelor de insolvabilitate de prim nivel, îmbu-
curător este faptul că Curtea de Apel Chișinău în 
comparație cu instanțele de insolvabilitate de prim 
nivel percepe totuși corect că încasarea remunerației 
din contul membrilor organelor de conducere nu este 
condiționată de stabilirea culpei acestora prin atragerea 
lor la răspundere subsidiară. [28, 30]

Onorariile de 3000 MDL – 4000 MDL, ba 2. 
chiar poate nici de 10 000 MDL pentru perioada de 
observație, nu sunt conforme cu obiectivul unei fina-
lizări eficiente a procedurilor sub nici un pretext, atâta 
timp cât legea oferă alte sume. Prin urmare, administra-
torului autorizat trebuie să i se ofere cu titlul de onorariu 
exact acele sume bănești care i se cuvin, reieșind din 
prevederile art. 25 alin. 6) și art. 70 alin. 3) al Legii 
nr. 149/2012 în raport cu perioada totală de derulare a 
procesului de insolvabilitate. Dacă un asemenea mod 
de calcul al onorariului ce i se cuvine administratoru-
lui autorizat se va califica drept unul disproporționat, 
atunci este oportun de stabilit cu titlul de propunere de 
lege ferendae un eventual plafon maxim al termenului 
pentru care ar putea fi calculate sumele numite în pofida 
faptului că unele proceduri în faliment, care nu pot 
dura mai mult de 24 de luni durează și câte 48 de luni. 
Cert însă este faptul că, în modul descris mai sus în 
partea ce ține de sumele onorariului pentru perioada de 
observație, dar și pentru faliment simplificat, lucrurile 
nu mai pot continua în acest fel.

În vederea realizării obiectivului nr. 5 pe care 
l-am trasat supra, e de notat faptul că, în mod obliga-
toriu, se impune necesitatea determinării unor soluții 
alternative pentru administratorii autorizați în vede-
rea protecției drepturilor și intereselor ce le sunt ga-
rantate la nivel internațional, în cazul în care practica 
judecătorească existentă la momentul de față, va con-
tinua să lezeze drepturile acestora în modul descris în 
prezentul studiu.
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În acest sens, este important de reiterat asupra 
faptului că doctrina și legislația națională definește 
dreptul de proprietate ca pe fiind drept subiectiv ce 
conferă titularului exercitarea în putere proprie și în 
interes propriu a atributelor de posesiune, folosință 
și dispoziție asupra bunurilor sale în limitele stabi-
lite de lege, ceea ce se regăsește și în prevederile 
art. 500 alin. (1) din CC RM Modernizat. [35, p. 
51, 30]

Garanția oferită de Constituția RM în privința 
dreptului de proprietate vine să excludă posibilitatea 
îngrădirii prin intermediul instrumentelor economi-
ce și sociale a dreptului de proprietate de către stat. 
Dispozițiile art. 46 din Constituție obligă statul și 
ceilalți titulari ai puterii publice să respecte propri-
etatea și să se abțină de la orice acțiune ce ar aduce 
atingere acestui drept. [36, p. 204, 30]

Noțiunea de „bun”, în jurisprudența Curții Eu-
ropene a Drepturilor Omului, are o semnificație au-
tonomă față de semnificațiile date acestui termen de 
către legislațiile naționale, ce nu se limitează doar la 
proprietatea asupra unor bunuri corporale. În sensul 
Convenției Europene, noțiunea de bunuri cuprinde: 
bunurile mobile, bunurile imobile, alte drepturi reale 
dar și „speranța legitimă” de a obține un avantaj pa-
trimonial. [30] 

Curtea Europene a Drepturilor Omului, în plân-
gerile întemeiate pe dispozițiile art. 1 din Protocolul 
nr. 1 adițional la Convenție, în cauza CEDO Kopec-
ky c. Slovaciei, analizează dacă reclamantul are un 
„bun actual” sau o creanță în baza căreia reclaman-
tul să poată pretinde că are o „speranță legitimă” de 
a obține un drept de proprietate, aplicând principiul 
conform căruia „o creanță nu poate fi considerată 
drept o valoare patrimonială decât atunci când are o 
bază suficientă în dreptul intern”. [37, 30]

În cauza Beian c. României (nr.1), Curtea a con-
statat că reclamantul avea o „speranță legitimă” de 
a obține recunoașterea creanței (constând în drep-
turile recunoscute de Legea nr. 309/2002, respec-

tiv o indemnizație lunară, gratuitatea tratamentului 
medical și scutirea de la plata taxei de abonament 
la radio și TV) , în sensul art. 1 din Protocolul nr. 
1, deoarece drepturile pretinse de reclamant sunt 
prevăzute de legislația națională (în speță Legea 
nr. 309/2002), constituie drepturi patrimoniale, iar 
reieșind din jurisprudența națională exista o practică 
de recunoaștere a acestor drepturi. [38, p. 30, 50]

În spețele examinate în prezentul articol, în par-
tea legată de onorariile ce i se cuvin administratorilor 
autorizați pentru desfășurarea activității în perioada 
de observație, dar și în cea de faliment simplificat, 
reieșind din faptul că prevederile legale stabile în tex-
tele art. 25 alin. 6), art. 32, art. 70 alin. 4) și art. 70 
alin. 13) al Legii nr. 149/2012 oferă administratorilor 
autorizați o previzivbilitate absolut clară în ceea ce 
privește veniturile la care mizează aceștia din urmă, 
prin consecința efortului depus „speranța legitimă” 
de a obține ceea ce li se cuvine administratorilor 
autorizați cu titlul de onorariu, în proporția promisă 
de lege, înglobează fără nici o îndoială noțiunea de 
„bun” al administratorului autorizat în contextul pre-
vederilor art. 1 Protocol 1 CEDO. 

Astfel, prin diminuarea nejustificată a onorariilor 
administratorilor autorizați, instanțele naționale vio-
lează flagrant dreptul de proprietate al administratori-
lor autorizați garantat prin Convenție, precum nu res-
pectă și principiul previzibilității legii care este parte 
componentă a principiului securității raporturilor ju-
ridice ce reiese din preambulul Convenției CEDO ca 
parte integrantă a moștenirii acesteia de către statele 
membre. 

Anume în așa mod, concomitent cu dreptul de 
proprietate al administratorilor autorizați garantat de 
prevederile art. 1 Protocol 1 CEDO, se violează și 
dreptul la un proces echitabil garantat de prevederile 
art. 6 § 1 CEDO.

În vederea exercitării controlului asupra acestei 
opinii, rămâne nu alt ceva decât întocmirea unei plân-
geri în fața CEDO care în opinia autorului prezentului 



181nr. 10-12 (240-242), 2020

articol are foarte mari șanse de succes. Referința la 
formularul plângerii se indică în prezentul studiu [21] 
însă, e bine de întreprins toate măsurile posibile prin 
intermediul cumulării colective a forțelor astfel încât 
problema totuși să se remiedeze la nivel național și 
judecătorii instanțelor de insolvabilitate să ia act de 
alerta administratorilor autorizați.

În contextul celor relatate în vederea realizării 
obiectivului nr. 5 pe l-am trasat supra, este oportun 
de concluzionat următoarele:

În pofida micșorării nejustificate a onorariilor 1. 
nu este oportun de renunțat la profesie. Se recomandă 
cumularea forțelor și declanșarea meselor rotunde cu 
pe ordinea de examinare a cărora, va fi pusă necesitatea 
stringentă de soluționare a problemei legate de trecerea 
onorariilor administratorilor autorizații pe sarcina or-
ganelor de conducere, precum și problemelor legate de 
stabilirea mărimii concrete a acestor din urmă onorarii 
chiar dacă legea deja le-a stabilit. De asemenea, pe or-
dinea de zi a meselor rotunde urmează a fi soluționată 
problema legată de ne încasarea efectivă a onorariilor 
adjudecate de către administratorii autorizați având în 
vedere faptul că la momentul de față, titlurile emise de 
către instanțele judecătorești în favoarea administrato-
rilor autorizați nu se execută cu anii și nu se știe dacă 
vor fi sau nu executate vreodată în general.

Reieșind din practicile judecătorești exami-2. 
nate la realizarea obiectului cu nr. 3 al prezentului 
studiu, deducem că actele judecătorești emise de 
către instanțele de insolvabilitate la momentul de față 
conturează o problemă gravă care se extinde asupra 
întregului sistem ce încadrează procedurile de lichidare 
iar prin consecință suferă toată breasla administratori-
lor autorizați din Republica Moldova.

În condițiile stabilite de prevederile Regula-3. 
mentului Curții Europene a Drepturilor Omului din 
01 ianuarie 2020 [39, 30], și anume art. 64 alin. 1) 
Curtea poate decide să aplice procedura hotărârii-
pilot și să pronunțe o hotărâre-pilot atunci când 
faptele aflate la originea unei cereri introduse în fața 

sa indică existența, în partea contractantă în cauză, a 
unei probleme structurale sau sistemice ori a unei alte 
disfuncționalități similare care a condus sau poate 
conduce la introducerea altor cereri similare. 

Această cale însă, ca fiind ultimă instanță, 4. 
este una deloc dorită în opinia autorului prezentului 
articol deoarece, până la soluționarea plângerilor de 
către CtEDO vor trece ani buni, fără a fi stabilitate 
o claritate în ceea ce i se cuvine administratorului 
autorizat cu titlul de remunerație pentru munca 
depusă. 

Concluzii generale
Prin dispozitivul DCC nr. 16/2020 nu s-a pus 1. 

la îndoială faptul că membrii organelor de conducere 
suportă cheltuielile procesului în cazul în care debito-
rul falit nu are bunuri, însă deschisă a rămas întrebarea 
legată de proporția echitabilă care se extindă pe sarcina 
lor în funcție de culpa fiecăruia dintre ei. Prin urmare, 
DCC nr. 16/2020 poate fi aplicată doar în situația în 
care se certifică faptul că rândul membrilor organelor 
de conducere a debitorului insolvabil a fost ocupat de 
către persoane diferite. 

Dacă debitorul falit are un singur fondator, 2. 
aceiași persoană a întrunit și calitatea de administrator 
pe parcursul întregii perioade și eventual calitatea de 
contabil, atunci fără nici o îndoială precum și fără ne-
cesitatea existenței temeiurilor de tragere la răspundere 
subsidiară al acestuia, toate cheltuielile procedurii cad 
pe sarcina acestuia din urmă fără a fi necesară trimite-
rea la DCC nr. 16/2020.

Nu este necesară nici măcar existența cererii 3. 
privind emiterea hotărârii și nici hotărârea propriu zisă 
privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor 
organelor de conducere a debitorului insolvabil pentru 
ca să se aplice prevederile art. 32 alin. 2) și art. 70 
alin. 13) al Legii nr. 149/2012 la momentul în care se 
solicită trecerea achitării onorariului administratorului 
autorizat și a cheltuielilor procesului pe sarcina orga-
nelor de conducere.
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Culpa persoanei vinovate de producerea stării 4. 
de insolvabilitate a debitorului, apare de drept conco-
mitent cu emiterea hotărârii irevocabile în acest sens 
și se stabilește nemijlocit de către administratorul 
autorizat, prerogativa exclusivă al căruia constituie 
acest lucru. 

Culpa persoanei vinovate de producerea stării de 5. 
insolvabilitate a debitorului, poate fi stabilită în orice 
moment din data declanșării procesului de insolvabi-
litate și până la data încetării lui.

Culpa persoanei vinovate de producerea stării de 6. 
insolvabilitate a debitorului se stabilește prin orice act 
de procedură emis de către administratorul autorizat în 
acest sens (raport, declarație, notificare etc.). 

În cazul în care este vorba de răspunderea 7. 
solidară a membrilor organelor de conducere, culpa 
de asemenea se stabilește de către administratorul 
autorizat demonstrându-se mărimea acesteia care se 
extinde pe fiecare membru al organului de conducere 
în parte. La rândul său organele de conducere sunt 
în drept să se opună constatărilor efectuate de către 
administratorul autorizat prin invocarea probelor 
că nu sunt culpabile și nu poartă răspundere soli-
dară cu celălalt membru. Solidaritatea răspunderii 
membrilor organelor de conducere a debitorului 
insolvabil, apare indiferent de măsura culpei care 
se extinde peste aceștia din urmă, fiind suficientă 
doar demonstrarea faptului admiterii unei sau altei 
neglijențe sau imprudențe care a generat producerea 
stării de insolvabilitate a debitorului indiferente de 
gravitatea acesteia.

Considerăm că prezentul articol constituie 8. 
un ghid de referință pentru întocmirea cererilor de 
recurs împotriva actelor judecătorești emise de către 
instanțele de insolvabilitate de prim nivel, în cazurile 
în care onorariile administratorilor autorizați pentru 
activitatea acestora în perioada de observație și proce-
durile de faliment simplificat sunt diminuate, precum 
și nu sunt trecute spre achitare în sarcina membrilor 
organelor de conducere a debitorului insolvabil.

Recomandări
Se impune necesitatea emiterii de către Uniunea 1. 

Administratorilor Autorizați din Republica Moldova a 
unor norme de bune practici care urmează a fi dezbă-
tute inclusiv cu implicarea corpului judecătoresc, cu 
punerea lor în aplicare ulterioară absolut uniformă.

Se impune necesitatea cercetării detaliate a 2. 
practicilor internaționale în contextul Directivei UE 
2019/1023 din 20.06.2019 pentru ca să se elaboreze 
un mecanism funcțional și cert aplicabil pentru ad-
ministratori autorizați în partea ce ține de încasarea 
onorariilor ce li se cuvin pentru eforturile depuse în 
cadrul perioadelor de observație și procedurilor de 
faliment simplificat. 

Este oportun de exercitat un control suplimen-3. 
tar asupra ingerințelor admise de către instanțele de 
insolvabilitate de prim nivel în libertatea de a munci, 
de care dispune administratorul autorizat atunci când 
nu se simte motivat economic pentru efortul depus și 
înaintează demisia, dar instanța îl obligă să lucreze în 
aceste din urmă condiții economice dezavantajoase. 
Întrebarea cheie este: dacă sunt sau nu sunt aceste 
ingerințe proporționale în contextul prevederilor art. 
54 al Constituției RM? 

Se impune necesitatea stabilirii surselor de 4. 
finanțare și elaborării unor modalități de finanțare din 
bugetul de stat a activității lichidatorilor care drept 
exemplu nu vor depăși o durată de 4 luni de activitate 
în procedurile de faliment simplificat indiferent de 
persoana declanșatorului acestor din urmă proceduri, 
care se vor aloca administratorilor autorizați pentru 
lucru efectuat reieșind din modificarea legii bugetului 
de stat.

Se impune necesitatea stabilirii surselor de 5. 
finanțare și elaborării unor modalități de achitare din 
bugetul de stat, a onorariilor datorate administratorilor 
autorizați în temeiul titlurilor executorii deja obținute 
care concomitent se confirmă ca fiind imposibile de 
executat de către executorii judecătorești, cu cedarea 
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ulterioară a creanțelor administratorilor autorizați ce 
reies din cele din urmă titluri executorii în favoarea 
statului contra sumelor obținute în schimb din bugetul 
de stat.
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Monografia „Reperele constituirii unei metodo-
logii interdisciplinare în drept”, elaborată de către 
autorul Rodica CIOBANU (Chișinău: Artpoligraf, 
2020, 344 p.), reprezintă un demers științific asupra 
dimensiunii teoretico-metodologice a dreptului, care 
rămâne a fi de actualitate și importanță pentru știința 
juridică actuală. Lucrarea recenzată apare în contex-
tul că metodologiile de cercetare în știința juridică 
actuală necesită a revizuire prin adoptarea și imple-
mentarea celor mai actuale tendințe ce caracterizează 
știința societății bazate pe cunoaștere. De remarcat 
este faptul că, în condițiile în care, societățile actu-
ale sunt supuse multiplelor provocări, iar procesele 
locale sunt în derulare rapidă și în interconexiune cu 
cele globale, determinarea priorităților, ajustarea la 
tendințele și standardele de actualitate nu pot fi rea-
lizate altfel decât prin intermediul unor metodologii 
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adecvate. Mai mult, interconexiunile dintre sferele 
vieții, domeniile cunoașterii științifice, dintre local 
și global, public și privat, singular și general, etc. 
impun formule noi de abordare științifică, caracte-
rizate de viziuni critice și argumentate capabile de 
prognozare și de a oferi soluții pertinente probleme-
lor cu care se confruntă persoana, statul, dreptul și 
societatea. 

În acest context, determinarea reperelor unei me-
todologii interdisciplinare a dreptului, prin aborda-
rea dimensiunii paradigmatice a teoriei dreptului, 
care reprezintă prioritate pentru monografie, indică 
o conjunctură favorabilă înțelegerii relevanței forti-
ficării cadrului metodologic interdisciplinar al drep-
tului pentru a crește dimensiunea aplicativă, dar și 
în vederea oferirii unui surplus valoric și aplicativ 
teorii generale a dreptului, prin structurarea mode-



186 Revista Națională de Drept

lului paradigmatic elaborat de autor. Apreciem că 
autorul monografiei a abordat într-o formulă inedită 
și argumentată un cadru de analiză complex al teo-
riei dreptului și totodată interdisciplinar prin esența 
și natura sa. Monografia poate fi apreciată ca un ex-
celent model de abordare interdisciplinară, aducând 
într-un cadru de analiză convergent teoria generală 
a dreptului, filosofia dreptului, teoria și metodologia 
științei, dreptul constituțional. 

În această ordine de idei, problematica științifică a 
monografiei este de actualitate pentru contextul actu-
al, în care s-a recunoscut rolul cercetărilor interdisci-
plinare și care se impun a fi promovate masiv în știința 
juridică. Menționăm, că este prima lucrare din dome-
niul teoriei generale a dreptului realizată în spațiul Re-
publicii Moldova care tratează problematica teoriei și 
metodologiei interdisciplinare a dreptului într-un ast-
fel de format. Formula de tratare și argumentare din 
monografie oferă cercetărilor din domeniu noutate 
științifică, originalitate și semnificație teoretică deo-
sebită. Din valoarea teoretică a lucrării, se deduce cu 
ușurință valoarea aplicativă a rezultatelor obținute în 
cadrul condițiilor actuale care impun cercetări inter-
disciplinare, necesare și de un real folos pentru diferiți 
utilizatori, din diverse segmente de cercetare juridică. 

Nu putem contesta unul din argumentele majore 
ce îndreptățesc cercetarea, precum că „nivelul la care 
se află societatea contemporană este marcat de pro-
cese, ce se caracterizează prin complexitate, etero-
genitate, multilateralitate şi strictă interdependență, 
iar multiplele probleme ale contemporaneității, in-
diferent de originea lor, domeniul la care se referă 
și gradul de complexitate pe care îl au, fac trimitere 
la implicarea convergentă a specialiștilor din sfere 
diferite de activitate, cu viziuni de abordare comple-
xă, cu varii cunoștințe, competențe și abilități”. În 
consecință, interdisciplinaritatea cu adevărat devine 
o paradigmă actuală.

Monografia este structurată optim, incluzând 
componentele indispensabile și necesare unui studiu 

științific solid, cu o bază teoretică și metodologică 
impunătoare. Prin cele patru capitole, monografia 
pune în evidență prioritățile actuale ale științei juri-
dice și a tendințelor majore ale științei în societatea 
cunoașterii. 

Capitolul întâi include studiul etapelor în evoluția 
științei juridice actuale prin raportare la contextele 
sociale în care a evoluat și s-a dezvoltat. Prin pris-
ma etapelor ce au caracterizat dezvoltarea științei și 
a personalităților marcante din cadrul fiecărei etape, 
sunt determinate legitățile după care s-a dezvoltat cer-
cetarea științifică fiind desemnat locul științei juridice 
în tabloul general-științific. În special, o atenție spori-
tă este atrasă locului atribuit omului și drepturilor sale 
în formula de analiză doctrinară evolutivă. 

Prin raportare la unitatea lumii, fiecare dintre 
etapele dezvoltate de autor indică firul roșu urmat 
în evoluția și dezvoltarea fundamentului științific 
al dreptului, a teoriilor științifice, a concepțiilor 
dominante și dezvoltarea metodelor de cerceta-
re științifică, dar și a relațiilor dintre teoria drep-
tului și practica juridică, dintre știință și realitate. 
Important este și faptul că se analizează și traseul 
parcurs de știință de la segmentare, fragmentare și 
îngustarea domeniilor științifice, uneori fără a lua 
în considerare interacțiunile dintre comportamente, 
practici, tehnologii, valori, norme etc. spre aborda-
rea de tip integrat, necesară în prezent și conformă 
metodologiilor complexe. În acest sens, dezvolta-
rea rapidă a cunoștințelor din cadrul științei con-
temporane, progresele din legislația referitoare la 
aprecierea rolului cercetărilor și inovațiilor în so-
cietate mai întrețin încă prejudecata unei rupturi în 
cadrul raționalității științifice şi în cel al cunoașterii 
şi acțiunii raţionale.

Al doilea capitol este consacrat investigației 
convergenței teoretico-metodologice interdiscipli-
nare în teoria generală a dreptului. În vederea ar-
gumentării opțiunii pentru cadrul științific al teo-
riei generale a dreptului, în primul subcapitol, este 
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indicat că pentru cunoașterea și înțelegerea esenței 
dreptului este necesară depășirea ariei sale disci-
plinare și de o „dublă condiționare: universalitate/
generalitate și singularitate, precum și la asimilarea 
unor tendințe exterioare, necesare și utile pentru 
dezvăluirea elementelor esențiale, care determină 
finalitățile, funcțiile, rolul dreptului în societate, lu-
ând în calcul esenţa sa socială, culturală, economi-
că, politică etc.” Prin delimitări conceptuale și prin 
intermediul interdependențelor se scot în evidență 
dimensiunile de abordare a teoriei dreptului: in-
structiv-didactică; epistemică și metodologică. Iar 
în cel deal doilea subcapitol se determină statutul 
interdisciplinar al cadrului metodologic al teoriei 
dreptului prin analiza relației dintre teorie și prac-
tică, accentuând caracterul evoluat al cunoașterii 
științifice juridice.

Cel de-al treilea capitol relevă pluralismul con-
ceptual-valoric al teoriei generale a dreptului. În 
acest compartiment al monografiei este argumentată 
dimensiunea integrativă a conceptelor juridice do-
minante (statul, statul de drept, democrația, drepturi-
le omului) în raport cu problematica fundamentelor 
ordinii sociale în condițiile societăți globale. Prin 
multiplele argumente, dar și referințe la cadrul juri-
dic național, se indică continuitatea problemelor so-
ciale și umane în raportul dintre persoană-stat-drept 
și revenirea în actualitate a acestora. ținând cont 
de schimbările majore înregistrate în prezent sunt 
indicate modalități de valorificare a oportunităților 
oferite de societatea tehnologiilor de vârf, dar și 
atenționează asupra riscurilor. 

Capitolul final al monografiei tratează, prin pla-
sarea în raport de proporționalitate, conceptele per-
soană-stat-drept, considerate fundamentul pragmatic 
al constituiri paradigmei interdisciplinare a dreptu-
lui. Dacă primul subcapitol relevă interdependențe 
de natură socială, politică și juridică în relația dintre 
persoana, stat și drept, atunci cel ce urmează dezvoltă 
modalitățile în care are loc obiectivarea reală a aces-

tei relații de dependență reciprocă, construită în jurul 
opiniei după care cele mai semnificative aspecte care 
se identifică la nivel de interacțiune dintre acestea 
se dovedește a fi faptul că statul de drept s-a con-
stituit în temeiul aspirației persoanei și societăților 
umane de a trece de la dezordine la ordine. Pentru ca 
în partea finală, să se indice modalitatea de legitima-
re a interdisciplinarității în ordinea juridică actuală. 
Într-un final, nu putem să nu fim de acord cu opi-
nia autorului după care se consideră că înțelegerea 
naturii dreptului contemporan este realizabilă doar 
prin abordarea convergentă din punct de vedere in-
tern și extern a interdependenței persoană-stat-drept 
ca unitate dialectică prin demersul specializat și cel 
integrat al abordării interdisciplinare.

Astfel, problematica abordată în monografie, se 
distinge prin actualitate și importanță teoretică și prac-
tică, și deschide noi direcții de cercetare științifică. 
Reiterăm faptul că lucrări științifice la acest subiect, 
care să trateze într-un format complex problemele 
metodologice interdisciplinare sunt practic lipsă la ni-
vel național. Considerăm că cercetarea realizată este 
originală și complexă, reușește să scoată în evidență 
multiple aspecte de natură teoretică, dar deopotrivă 
și aplicativă, care necesită o viziune integratoare și o 
abordare din perspectiva unui studiu precum cel care 
se încadrează în această lucrare. Este de remarcat 
și faptul că autorul prezintă o viziune critică asupra 
problemelor sesizate, fapt ce conferă o personalitate 
aparte cercetării științifice realizate. 

Monografia este bine structurată, analiza este 
exhaustivă, efectuată în perimetrul problemelor 
științifice identificate, compartimentele sunt însoțite 
de generalizări și concluzii relevante, iar bibliografia 
este una consolidată.

Concluzionând, exprimăm convingerea că prin 
astfel de lucrări cum este monografia dnei Rodica 
CIOBANU „Reperele constituirii unei metodologii 
interdisciplinare în drept”, știința, educația și cultura 
Republicii Moldova se vor îmbogăți incontestabil.
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